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تغريات حادة مّست مجيع  ،العقد الثاين من القرن احلادي والعشرينخالل  ،العاملي االقتصاديشهد  :متهيد
ا  جند أنّ  ،فعلى الصعيد التكنولوجي .األصعدة التطورات اليت توّصلت إليها خمتلف العلوم واملتميزة بتطبيقا

 قدملتفا .قد أثّرت بشكل ال ميكن تصوره على قطاع املؤسسات االقتصادية ،واهلائلةالعملية املتنوعة 
االتصال ونقل وختزين املعلومات وسائل إلضافة ل ،واملنتجات التكنولوجي الكبري الذي مّس وسائل اإلنتاج

ليت كان يعتمد عليها يف تسيري املؤسسات ا العديد من املفاهيم والنماذج العلمية النظرية إىل تغّري  ىأّد  ،إلكرتونيا
ا على الصعيد االقتصادي .خالل القرن العشرين  اندماجمن  امهوما نتج عن ،وملة األسواق واإلنتاج، فعأمّ

ا اإلنتاجية إلضافة ال ،يةيف السوق العامل احمللية لألسواق جتاه الكثري من الشركات إىل نشر أجزاء من عمليا
كل ذلك قد أّدى إىل   ،يف الدول اليت ترى فيها اخنفاض تكاليف اإلنتاج وتوفرها على املوارد االقتصادية املالئمة

ارس أنشطتها حاليا مت االقتصادية املؤسساتبحت وأص ،القطاعات واألسواق اشتداد املنافسة داخل خمتلف
من  ليها أن تغّري األمر الذي حتّم ع .نافسي شديد التغّري وغري مستقروتوسط حميط اقتصادي وتكنولوجي 

ا اإلسرتاتيجية و  ا قيمة متفوقة تم خبلقتوجها ا وخدما التحوالت،  هذه متاشيا مع كلّ  .تتضمنها منتجا
ا  رت احملاسبة من جمرد كو إىل وسيلة تعىن  ،أداة لتسجيل املعامالت والتدفقات النقدية واحلقيقية وحتليلهاتطوّ

 ،التكاليف حماسبة النظرة لنظام ما أّدى إىل تغري .بتوفري املعلومات الضرورية للقيام مبختلف األنشطة اإلدارية
 .من جمرد اشتماله على جمموعة من األدوات املستخدمة يف حتديد تكلفة املنتجات إىل نظام إلدارة التكاليف

إىل إنتاج معلومات  ،خالل املدى القصري مرتفعة من حتقيق معدالت إنتاجيةأي حتول اهتمام حماسبة التسيري 
 لتكلفة املنخفضة واجلودة املرتفعة والوقتية، بتحقيق اإسرتاتيجية خالل املدى البعيد من أجل إدارة األعمال

 .حملاسبة اإلدارية وأصبحت تعرف

لنسبة لكل  ،كما هو معلوم  ،الصغرية واملتوسطة الصناعية حتتل املؤسسات      زة  ّ مكانة جد متمي
ت يف العامل ر تعترب حلقة أساإذ  .االقتصاد نظرا  ،االستغناء عنهااليت ال ميكن سية من حلقات االقتصاد املتطوّ

من صغر حجم نظامها التحويلي وسهولة تكييفه مع نوع  الكامنة فيها واملستمدةيزات واخلصائص مللم
مبواصفات وخصائص  نتاج منتجاتوإمكانية اكتشاف العيوب اليت قد حتول دون إ ،املنتجات املراد تصنيعها

ا من ضف إىل .عنصري التكلفة والزمن بعني االعتبارأخذا  حمددة  ذلك عدم تعقد هيكلها التنظيمي وقر
قد جعلتها تواجه منافسة  ،ها اخلارجيحميط الطارئة علىغري أن التحوالت . املستهلك ومن تلبية مجيع رغباته
اليت جتعلها ختتار اهليكل  احلديثة، اإلدارية نماذجلر يف بنيتها التنظيمية بتبنيها لشديدة فرضت عليها إعادة النظ

  .أهداف إدارة التكاليف من حتقيق ميكنهاالذي  التنظيمي األنسب

ّكنت العديد من حبيث مت ،يال اإلدار ايف املعتمدة  النماذجأحدث من  إعادة اهلندسة مدخليعترب      
فعلى خالف مداخل إدارة  .ااملؤسسات االقتصادية العاملية بعد تطبيقه من إدخال حتسينات مستمرة يف أدائه
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جند أن إعادة اهلندسة تعبري عن منهج يقوم على تفكري إبداعي لعمليات وأنشطة املؤسسة، أي القيام  ،التغيري
لغاية رئيسية تتمثّل يف حتقيق  ،بتبسيط العمليات وجعلها أكثر كفاءة وفعالية برتكيزها أكثر على املستهلكني

د اع .ةحتسينات جذرية ومستمر  رةفازد قادها مباشرة إىل  ،تماد املؤسسات على أجهزة االتصال اجلد متطوّ
ا بكيفية جتعلها متالئمة ضرورة إعادة هيكلة أنظمة م إلنتاج قيمة  هاتقودو ، املمارسة تهاطبيعة أنشطمع علوما

  .متفوقة من وجهة نظر املستهلكني

فقد رافق  ،وعلى غرار العديد من دول العامل اليت كانت تتبىن االشرتاكية كتوجه اقتصادي ،لنسبة للجزائر     
لقطاع املؤسسات الصغرية  حتوهلا لنظام اقتصاد السوق خالل تسعينيات القرن العشرين منو وبروز واضح

نشاء وزارة خصصت العدالسلطات العمومية الذي حضي بدعم كبري من قبل  ،واملتوسطة يد من جتسد 
ا على  ولنيئعن طموح املس ابعيدظل غري أن واقع تلك املؤسسات  .االدعم هل أشكال تنمية وتطوير قدرا

دف ف. ةلتنافسيا على الرغم من الدعم املايل وخمتلف التسهيالت الضريبية املمنوحة هلا والقوانني اليت مت سنها 
ا ال تزال تعاين من مشاكل عديدة ، إالإنشائها تسهيل  بسبب طبيعة بنيتها التنظيمية الغري متناسبة إطالقا ،أ

ومتاشيا مع ذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء . اجلزائريف مع الظروف احلالية واملستقبلية للبيئة الصناعية 
أهداف إدارة التكاليف، التكاليف، إعادة اهلندسة، أدوات إدارة : على العديد من املواضيع املتمثلة أساسا يف

املؤسسة  إعادة هندسةدراسة مسامهة اهتمامنا منصبا حول سيكون  ثيحب. امليزة التنافسيةاإلسرتاتيجية، 
الرفع و ختفيض تكاليف املنتجات  :وحتقيق أهدافها املتمثلة يف ،التكاليفإدارة يف الصناعية الصغرية واملتوسطة 

ا وحتسني وظائفها و  ملثلث اإلسرتاتيجي( حتقيق االستجابة السريعة لرغبات املستهلكنيمن جود  ،)ما يعرف 
  .والعلمة سطيفتني لالصناعي تنيطقملنعينة من املؤسسات جراء دراسة ميدانية على 

 املتالئمة مع التحوالتأبرز املداخل اإلدارية املعاصرة أهم و مدخل إعادة اهلندسة  يعترب :الدراسة ةــإشكالي .1
عتباره يقوم على التخلي التام عن أساليب العمل والتنظيم  ا،حالي العميقة اليت تشهدها البيئة الصناعية

 بنيحتقيق نوع من التوافق  فرضي احلديثهذا النموذج  تبينف .واعتماد التنظيم املتمركز حول العمليات ،القدمية
تحقيق ل ،ثقافتها التنظيمية متطلباتالصغرية واملتوسطة و خمتلف العوائق الداخلية واخلارجية للمؤسسة الصناعية 

ح املنشود ، على هذابناء . نشاط بل وإمكانية التوسع مستقبالضمان االستمرارية يف ممارسة الو  ،مستوى األر
  :يةالتاإلشكالية الرئيسية النطلق هذه الدراسة من ست

  ؟التكاليف إدارةحتقيق أهداف يف  املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة إعادة هندسة مسامهة مدى ما

 :كاآليت  جمموعة من األسئلة الفرعية كننا طرحوانطالقا من هذه اإلشكالية الرئيسية مي إذن

تاملما هي   .أ   ؟املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة إعادة هندسةاليت يتم من خالهلا  ستو
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 ة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة؟إعادة هندسلضمان جناع مشروع  يستند إليهاما هي األبعاد اليت   .ب 
الصناعية الصغرية  إنتاج املؤسسة ضمان من أجلهي األدوات اليت يعتمد عليها نظام إدارة التكاليف ما  .ج 

 ؟لقيمة متفوقة من وجهة نظر املستهلكني واملتوسطة
ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطةما هي األهداف اليت يسعى لتحقيقها نظام   .د   ؟إدارة التكاليف 
حتسني أداء أدوات إدارة  املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يف إعادة هندسة ةسامهم ما مدى  .ه 

 التكاليف؟
أدوات إدارة التكاليف يف تعظيم القيمة اليت تنتجها املؤسسة الصناعية الصغرية  ةسامهما مدى م  .و 

 للمستهلكني؟واملتوسطة 
 ما مدى مسامهة إعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف؟  .ز 

فقد  ،من خالل اإلجابة عن التساؤالت السالفة الذكر ،لدراسـة إشكاليـة هذه الدراسة :فرضيات الدراسة .2
  :متّ االعتماد على الفرضيات التاليـة

  :الفرضية الرئيسية التالية على عتماداالقد مت ل :رئيسيةالفرضية ال  .أ 
بعادهاوجد ي ثري معنوي غري مباشر إلعادة اهلندسة   يف حتقيق أهداف إدارة ثري معنوي مباشر و

ملؤسسات حمل الدراسةالتكاليف   .، من خالل الدور الوسيط ألدوات إدارة التكاليف 
اول ةرئيسيالفرضية ال متاشيا مع :الفرضيات الفرعية  .ب  على الفرضيات  اعتماد فقد ،لتمكن من إثبا

 :الفرعية التالية
  قوي لتطبيق املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة  هناك مستوى :األوىلالفرعية الفرضية

 .حمل الدراسة ملبادئ إعادة اهلندسة
 واملتوسطة تطبيق املؤسسات الصناعية الصغرية قوي لمستوى  هناك :الفرضية الفرعية الثانية

 .حمل الدراسة ألدوات إدارة التكاليف
 ملؤسسات الصناعية  :الفرضية الفرعية الثالثة هناك مستوى قوي ألهداف إدارة التكاليف 

 .الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة
 وحتقيق  ندسةاهلإعادة  ارتباط موجبة وقوية بنيعالقة توجد  :رابعةالفرضية الفرعية ال

 .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة التكاليف أهداف إدارة
 حتسني أداء و  ندسةاهلإعادة  ارتباط موجبة وقوية بنيعالقة توجد  :الفرضية الفرعية اخلامسة

  .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة التكاليف إدارة أدوات
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لغة سواء يف جانبها النظري أو التطبيقيتكتسي هذه الدراسة  :الدراسة أمهية .3 ا تعىن  ،أمهية  لنظر لكو
 :املتمثلة يفشرح أساليب إدارة التكاليف و  ،إعادة اهلندسة بين مدخللتالواجب إتّباعها جراءات بدراسة أهم اإل

، نظرية TC، أسلوب هندسة القيمة، أسلوب التكلفة املستهدفة ABMأسلوب اإلدارة على أساس األنشطة 
بطاقة األداء املتوازن، إدارة اجلودة الشاملة، استدامة ، JIT، أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد TOCالقيود 

إىل وجوب  وقتنا احلايل خاللاجلزائرية متطلبات البيئة الصناعية  تأّد  حيث .املؤسسة، ذكاء األعمال
 ،عند حساب تكلفة املنتجات ختفيضاتللوصول إىل  ،دارة التكاليفيف إ ن األدوات احلديثةاالستفادة م

وتعدد املشاريع اليت ترغب يف إجنازها  ،طةخصوصا يف ظل تنوّع خمرجات املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوس
 ،فرتشيد قرارات اإلدارة املتعلقة بتكلفة الوحدة املنتجة والرقابة على التكاليف وتسعري املنتجات .مستقبال

ستوى هو احملدد الرئيسي مل ،واألسواق اليت ستوجه إليها لقرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بنوع املنتجاتلإلضافة 
ح وإمكانية االستحواذ  يفبذلك فإن أمهية هذه الدراسة تتجلى . على ميزة تنافسية واحملافظة عليها األر

التنظيم املتمركز حول مع شرح دور  ،النامجة عن تبّين أساليب العمل والتنظيم التقليدية نقائصلل إيضاحها
، من خالل حتسني والوصول لتحقيق أهداف إدارة التكاليف املختلفة يف التغلب على تلك املشاكل عملياتال

إلضافة إىل كل ذلك .أداء أدوات إدارة التكاليف املختلفة فإن ما سنقوم به من إسقاط للجزء النظري على  ،و
ملنطق عديد سوف يكون له ال ،والعلمة سطيفلالصناعية  تنيعينة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة 

ر اإلجيابية  نتيجة لتشخيص واقع املؤسسات حمل الدراسة وإجياد حلول للمشاكل اليت تعاين منها يف من اآل
  .جمال حبثنا

 :ذكرها كاآليت فيمكن ،هداف هذه الدراسةلنسبة أل :أهداف الدراسة .4

ت تطبيقه وخمتلف األبعاد  ،دارة التغيريإل حديثندسة كمدخل اهلحتليل مفهوم إعادة   .أ  وحتديد مستو
او  ،الذي يشتمل عليها د  ّ ب كأسلو   ،التنظيم املتمركز حول العمليات تبينل اإلجراءات الواجب التقي

ر  زة للمؤسسات يتماشىعمل متطوّ ّ ألسواق  الصغرية واملتوسطة الصناعية مع اخلصائص املمي الناشطة 
 .اجلزائرية املفتوحة على العوملة

، أسلوب هندسة ABMأسلوب اإلدارة على أساس األنشطة  :املتمثلة يف إدارة التكاليف أساليبشرح   .ب 
، JIT، أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد TOC، نظرية القيود TCالقيمة، أسلوب التكلفة املستهدفة 

ا مع  .بطاقة األداء املتوازن، إدارة اجلودة الشاملة، استدامة املؤسسة، ذكاء األعمال توضيح مجيع إجيابيا
او  لنسبة للمؤسسات الصناعية الصغرية إلضافة ل .سلبيا تسليط الضوء على واقع تلك األنظمة 

 .حمل الدراسةواملتوسطة 



  ...................................................................................................................... املقدمة العامة
 

 
 و 
 

غياب الرشادة يف تسيري املوارد اليت تتوفر عليها والنامجة عن  ،التكاليف إدارةاملرافقة لسوء  املشاكلشرح  .ج 
وإبراز مسامهة استخدام أدوات إدارة التكاليف احلديثة يف اختاذ القرارات  .ةاملؤسسات الصغرية واملتوسط
ا  ها التنافسية و اإلسرتاتيجية اليت من شأ ا التنافسيةرفع احلفاظ على مزا  .قدرا

قي  ،حتديد مفهوم دقيق للمؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة  .د  وشرح خمتلف اخلصائص املميزة هلا عن 
 .املؤسسات الكبرية احلجم

من خالل ختفيض تكلفة  ،يف الرفع من كفاءة أداء أدوات إدارة التكاليفدراسة مسامهة إعادة اهلندسة   .ه 
ا سني الوظائف اليت تتوفر عليها برفع قيمتها االستعمالية وحتقيق وحت ،املنتجات والرفع من جود

 .االستجابة السريعة لرغبات املستهلكني
يف، من خالل باشر إلعادة اهلندسة يف حتقيق أهداف إدارة التكالاملحتديد األثر املباشر والغري و دراسة   .و 

 .دوات إدارة التكاليفالدور الوسيط أل

لغة يف تدعيم اجلوانب النظرية والتطبيقية لبحثنا  تكتسي :الدراسات السابقة .5 الدراسات السابقة أمهية 
دارة اإلسرتاتيجية ، احملاسبة اإلدارية، اإلإدارة التكاليف، عادة اهلندسةك املرتبطة مبواضيع إخصوصا تل ،هذا

لضبط  .امليزة التنافسيةو  من خالهلا الربط بني التنظيم املتمركز حول  علمية متة د أي دراسجنشري أنه مل نوهنا 
يف ظل اخلصائص املميزة للمؤسسة الصناعية الصغرية  ،التكاليف دارةل واألدوات احلديثة إلعمليات األعما

  :كاآليت  السابقة عرض أهم تلك الدراسات انميكن األمر الذي يزيد من أمهية حبثنا هذا، حيث .واملتوسطة

أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري : أحالم، بعنوان خان: أطروحة دكتوراه لــ  .أ 
ويل املوارد البشرية مبجموعة من املؤسسات دراسة استطالعية آلراء مسئ: اديةملؤسسة االقتص

 جبامعة دمحم خيضر بسكرة 2014/2015االقتصادية يف والية بسكرة، نوقشت خالل السنة اجلامعية 
حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء حول أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء  .جلزائر

ملؤسسة االقتصادية، حيث هدفت إىل دراسة قابلية املؤسسة االقتصادية لتبين مدخل إعادة  البشري 
تائج اليت مت ومن بني أهم الن. اهلندسة وإمكانية حتقيق األداء العايل للموارد البشرية من وراء ذلك

 :التوصل إليها على املستوى النظري جند
  ْت واألعمال  ْث ِد ُحت إعادة هندسة املؤسسة تغيريات شاملة لكل األنشطة واملهام واملستو

 .املمارسة
  يتحول اهليكل التنظيمي يف ظل إعادة هندسة املؤسسة إىل هيكل أفقي متمركز حول

 .العمليات
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 ؤسسة مبجموعة من العوامل الداخلية كاحلاجات واحلوافز يرتبط األداء البشري ألفراد امل
واملهارات واالجتاهات، وجمموعة أخرى من العوامل اخلارجية كاألهداف والسياسات وثقافة 

 .املؤسسة ونوع اهليكل التنظيمي ومنط القيادة
  إلسرتاتيجية املتبعة واألهداف املوضوعة والتكامل األفقي ألجزاء ترتبط عملية إدارة األداء 

 .اهليكل التنظيمي للمؤسسة
  :فقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية ،أما يف جانبها التطبيقي

 ملؤسسات حمل الدراسة إىل إعادة هندستها  .حاجة إدارة املوارد البشرية 
 حاجة املؤسسات حمل الدراسة لتطبيق وتبين نظم عمل األداء العايل. 
 ضرورة حتسني أدائها البشريحاجة املؤسسات حمل الدراسة ل. 

إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية : قامسي كمال، بعنوان :أطروحة دكتوراه لــ  .ب 
ملناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج: واملتوسطة ، نوقشت خالل السنة اجلامعية دراسة ميدانية 

حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على . جلزائر 01سطيف فرحات عباس جبامعة  2010/2011
قابلية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية برج بوعريريج لتطبيق أسلوب إعادة اهلندسة اإلدارية على 

ا براز أهم إلحيث هدفت أساسا  .حىت تتماشى ونظام إدارة اجلودة الشاملة ،أنظمة اجلودة السائدة 
، وتسليط الضوء على عادة اهلندسة اإلدارية وإدارة اجلودة الشاملةاملفاهيم املتمثلة يف إدارة التغيري وإ

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة ودراسة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقا  واقع العمل اإلداري 
لنسبة ألهم النتائج املتوصل إليها فيمكننا ذكرها ضمن النقاط . ألسلوب إعادة اهلندسة اإلدارية أما 

 :يةالتال
 متالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية برج بوعريريج لقابلية إحداث التغيري من أجل ا

 .تطوير أنظمة اجلودة اليت تتبناها
 مدخل إعادة اهلندسة  بتطبيق وتبينويل املؤسسات حمل الدراسة امليدانية مسئقتناع عدم ا

 .إلحداث التغيري املنشود
ــ .ج  املتغريات البيئية وأثرها يف إعادة هندسة : الوليد عبد هللا محد عثمان، بعنوان :أطروحة دكتوراه ل

جبامعة السودان للعلوم  م2016العمليات اإلدارية يف منظمات األعمال، نوقشت خالل سنة 
حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على أثر املتغريات االقتصادية والتكنولوجية  .والتكنولوجيا

ملؤسسة ،واالجتماعية والثقافة التنظيمية قي املوارد املادية على إعادة هندسة العمليات اإلدارية   .و
 ،سةحيث هدفت إىل معرفة مدى تطبيق األساليب والوسائل التكنولوجية احلديثة لتطبيق إعادة اهلند
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ثري خمتلف املوارد املتاحة للمؤسسة يف تبين هذا املدخل توصل الباحث من وراء  .والتعرف على مدى 
 :هذا البحث جلملة من النتائج أمهها

  إعادة هندسة املؤسسات حمل الدراسةعلى وجود أثر للمتغريات االقتصادية. 
  املؤسسات حمل الدراسةوجود أثر كبري للمتغريات التكنولوجية على إعادة هندسة. 
  ملؤسسات حمل تؤثر خمتلف املتغريات اخلارجية االجتماعية والثقافية على سلوك األفراد 

لتايل على إعادة هندستها  .الدراسة و
ــ  .د  استخدام إسرتاتيجية إعادة اهلندسة اإلدارية يف حتسني جودة : حمبوب مراد، بعنوان :أطروحة دكتوراه ل

، نوقشت خالل السنة اسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بسكرةدر : اخلدمات املصرفية
جلزائر 2013/2014اجلامعية  شرح مفهوم إعادة  حاولت هذه الدراسة .جبامعة دمحم خيضر بسكرة 

وتناول أنواع اخلدمات  .وحتديد الفرق بينه وبني خمتلف مداخل التطوير األخرى ،اهلندسة اإلدارية
ها عادة  ،املصرفية مبختلف مزا ا والتطرق ألهم املتغريات اليت هلا عالقة  وأبرز مناذج قياس جود

ومن . كاهلندسة املالية واحلوكمة املصرفية والصريفة اإللكرتونية  ،هندسة العمليات اإلدارية يف املصارف
 :أهم النتائج املتوصل إليها ميكننا ذكر

  االتمتتد كالعلوم االجتماعية والعلوم   ،جذور موضوع إعادة اهلندسة اإلدارية للعديد من ا
 .وهو بذلك ليس وليد الدراسات واألحباث اإلدارية فقط .املالية

  يوجد ارتباط وتكامل جد وثيقني ما بني موضوع إعادة اهلندسة اإلدارية وتكنولوجيا
 . جناح تطبيق اآلخرث أن كل واحد منهما يساهم يفيحب ،املعلومات

 من خالل تركيزها على االبتكار والتغيري اجلذري واإلبداع تساهم  ،إعادة اهلندسة اإلدارية
 .وبفعالية يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية

 عرفة متطلبات سني جودة اخلدمات املصرفية مبيرتبط جناح مدخل إعادة اهلندسة يف حت
ئن  .وقياس رضاهم وعدم االكتفاء مبستوى اإليرادات أو حجم العمالء كمقياس لذلك ،الز

األساليب احلديثة حملاسبة التكاليف ودورها يف : صديق آدم دمحم أبكر، بعنوان :أطروحة دكتوراه لــ  .ه 
دراسة ميدانية على عينة من مصانع السكر يف : التحكم وختفيض التكاليف يف املنشآت الصناعية

هدفت هذه الدراسة  .جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا م2014سنة ، نوقشت خالل السودان
ثري الطرق احلديثة يف جمال حماسبة التكاليف على إجراءات الرقابة وختفيض تكاليف  لتحديد مستوى 

إلضافة ملعرفةب املنتجات لسودان،  ل قياس التكاليف أهم التطورات يف جما قطاع صناعة السكر 
لتدفق العكسي ،واحملاسبة عليها  ،واإلنتاج يف الوقت احملدد ،من خالل توضيح أسلوب التكلفة 
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وأسلوب حماسبة استهالك  ،وأسلوب التكلفة املستهدفة ،ونظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط
 :ة أبرزهاحيث مت التوصل للعديد من النتائج اهلام. املوارد وأثرها يف ختفيض التكاليف

 لتحقيق الكفاءة يف أداء األنشطة معرفة اخلطوات واملهام املسامهة يف تصنيع املنتج  يدؤ ت
 .كاليفالت ضفخيوهو األمر الذي من شأنه أن  ،والعمليات

  دة يف التكاليف بقطاع صناعة يؤدي تبين أسلوب التكلفة املستهدفة لتفادي حدوث ز
لسودان خالل مرحلة  تصميم املنتجات، األمر الذي من شأنه ضمان الكفاءة السكر 
 .والفعالية يف استغالل املوارد املتاحة

 للمسامهة يف  ،األمهية البالغة الستعمال معلومات التكلفة املتوقعة أثناء مرحلة تصميم املنتج
 .ضبط التكاليف الفعلية كي ال تتعدى التكاليف املعيارية احملددة

 عرفة املوارد االقتصادية الالزمة للحصول ملأسلوب حماسبة استهالك املوارد  على يقود االعتماد
ملواصفات احملددة، األمر الذي يساهم يف تقليل نسبة  الضياع ويقلص على املنتجات 

 .التكاليف
ة فاعلية التكامل بني األساليب احلديثة إلدار : أمل إبراهيم أمحد وادي، بعنوان :أطروحة دكتوراه لــ  .و 

جبامعة السودان  م2016سنة التكلفة يف ترشيد القرارات اإلدارية ملنظمات األعمال، نوقشت خالل 
تناولت هذه الدراسة فعالية التكامل بني الطرق احلديثة إلدارة التكاليف يف  .للعلوم والتكنولوجيا

ملؤسسات االقتصادية، حيث مت الرتكيز على نظام حماسبة التكاليف على  ترشيد القرارات اإلدارية 
وقد توصلت للعديد من النتائج . أساس النشاط وأسلوب التكلفة املستهدفة وبطاقة األداء املتوازن

 :أمهها
  ت ومعلومات أدى االعتماد على نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط إىل توفري بيا

 .أكثر دقة حول تكاليف املنتجات
 ة ملتخذي القرارات يساهم تبين أسلوب التكلفة املستهدفة يف توفري معلومات جد مفصل

 .ة تنسجم مع متطلبات املنافسة السعريةيفيكملؤسسة ب
 نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط وأسلوب التكلفة املستهدفة يف  حيقق التكامل بني

ت ومعلومات أكثر دقة حول التكاليف واملسامهة بذلك يف حتسني اختاذ  ،توفري بيا
 .القرارات

دور هندسة العمليات يف دعم قرارات خفض التكاليف يف ظل : بعنوان عطا هللا وراد خليل، :لــ حبث  .ز 
املؤمتر العلمي الدويل السنوي الثامن حول إدارة التغيري وجمتمع ، أجنز ونشر خالل التغيريفلسفة إدارة 

ألردن حيث حاول الباحث من خالل  .م2008سنة  لالخ املعرفة املنعقد جبامعة الزيتونة بعمان 
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وذلك يف  ،هذا البحث التعرف على دور هندسة العمليات يف دعم قرارات ختفيض تكاليف املنتجات
ملؤسسات الصناعية يف األردنة إدارة التغيظل فلسف مدخل إعادة هندسة  ستخداما هدف إىلإذ  .ري 

وصل للعديد تلا مت وقد .ذج جديد يساهم يف ختفيض التكاليفل التوصل لبناء منو جالعمليات من أ
 ،عادة هندسة العمليات أدى لتحسني األداء املايل للمؤسسات حمل الدراسةإ ينبت من النتائج أمهها أن

ا من خالل ضرورة إتباع الكثري من النظم احلديثة املسامهة يف التصميم  وختفيض تكاليف منتجا
 .الصحيح للعمليات اجلديدة

ــ .ح    :، بعنوانOsman Khalifa Mohammed Wage Allah: أطروحة دكتوراه ل
Business process reengineering and organizational performance: the 
moderating role of learning capabilities-a study on sudanese services firms 

ذه الدراسة إلقاء الضوء على حاولت ه. جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا م2016سنة نوقشت خالل 
ملؤسسات اخلدمية السودانية يف قطاع  ،أثر إعادة هندسة العمليات اإلدارية على األداء التنظيمي 

حيث توصلت للعديد من النتائج  .ت وتكنولوجيا املعلومات والتعليم واخلدمات املصرفية واملاليةاالتصاال
نظم العمل والثقافة التنظيمية (وجود أثر معنوي ألبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية  :أبرزها وأمهها

 .على األداء التنظيمي) يةوالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكفاءة والقدرات اإلدار 

نظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة يف الشركات  :، بعنوانعمر دمحم هديب :أطروحة دكتوراه لــ  .ط 
ألداء املايل  م2009سنة ، نوقشت خالل التطبيق ومنوذج مقرتح لألداء :الصناعية يف األردن وعالقته 

ألردن ألكادميية العربية للعلوم املالية هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على مدى  .واملصرفية بعمان 
واستبيان دوره  ،ABCنشاطال أساس اسبة التكاليف علىاستخدام املؤسسات الصناعية األردنية لنظام حم
ا التنافسية وذلك يف ظل التغريات  على  الباحثحيث عمل  .اليت يشهدها االقتصاد األردينيف رفع قدرا

 توقد توصل .وتوضيح العالقة بني النموذج املقرتح وحتسني األداء املايل للمؤسسة ،للقياس إطارتطوير 
وحتسني األداء املايل أساس النشاط  إىل وجود عالقة إجيابية بني تطبيق نظام حماسبة التكاليف على دراسةال
ل  .من العينة النهائية للدراسة 40% ـلـ نسبة ألوضاع كما خلصت أيضا لضرورة إجراء تغيريات 

يف ظل التحوالت اليت أساس النشاط  حىت تتمكن من تبّين نظام حماسبة التكاليف على ،املؤسسات
  .تشهدها البيئة الصناعية يف األردن

لعديد من الدراسات واألحباث  :ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة .6 تتميز دراستنا هذه مقارنة 
ختالفات جوهريةاملذكورة واملطلع السابقة  ت أساسية  ،عليها  ميكننا ذكرها وتصنيفها ضمن ثالثة مستو

  :هي
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إعادة  :من ثالثة متغريات هيتتشكل اإلشكالية املراد معاجلتها  :مستوى املتغريات الرئيسية للدراسة  .أ 
ختفيض (وسيط وأهداف إدارة التكاليف  إدارة التكاليف كمتغريأدوات  ،كمتغري مستقلاهلندسة  

بع  )، حتسني وظائف املنتجات وحتقيق االستجابة السريعةالتكلفة، رفع اجلودة وهو األمر  .كمتغري 
قي الدراسات السابقةالذي يضفي على دراستنا ميزة االختالف الت  ،يف مستواها النظري ام عن 

ورفع  ،إدارة التكاليف يف ختفيض التكاليف أدواتاهلندسة و إعادة ا ترمي لقياس مسامهة نتيجة لكو
الصناعية  ةملؤسسوحتسني وظائف املنتجات وحتقيق االستجابة السريعة للمستهلكني  ،اجلودة

 .الصغرية واملتوسطة
قي الدراسات السابقة  :مستوى النموذج اهليكلي املعتمد يف الدراسة  .ب  عتمادها تتميز دراستنا عن 

ُ  والذي .يتشكل من ثالثة متغريات كما سبق ذكره ،ذج هيكليعلى منو   ،لنموذج الوسيط ْف رَ عْ يـ
إداري يتألف من أربعة أبعاد رئيسية  اهلندسة كمدخلالكتشاف العالقة املوجودة بني إعادة  ادفاهل

والعالقة ، تكاليفإدارة ال دواتوأ ،البعد التكنولوجي ،البعد البشري ،البعد التنظيمي ،البعد الفين: هي
إلضافة للعالقة املوجودة بني إع ادة اهلندسة وحتقيق املوجودة بني أدوات إدارة التكاليف وأهدافها، 

 .أهداف إدارة التكاليف
إسقاط اجلزء النظري على عينة من  ةدراسال يف هذهحناول  :ين للدراسةامستوى البعد املكاين والزم .ج 

ملنلصناعية الصاملؤسسات ا خالل  ،بلدية سطيف وبلدية العلمةلالصناعية  نيتطقغرية واملتوسطة 
قي  .م2018م إىل 2012الفرتة املمتدة من سنة  وهي اخلاصية الثالثة اليت متيز دراستنا عن 

ا ختتلف عن  ،الدراسات السابقة األمر الذي من شأنه أن يقود لنتائج  .ملكاينهم يف بعدها الزمين واكو
املؤسسات حمل  وظروف ختالف خصائصبسبب ا ،تطرق والوصول إليهاجديدة وخمتلفة مل يسبق ال

  .الدراسة خالل الفرتة املذكورة

ومتاشيا مع ما  ،املعتمدة انطالقا من األسئلة املطروحة ضمن هذه اإلشكالية والفرضيات :املنهج املتبع .7
التنظيم  املندرجة ضمن  املبادئإلضافة لتبين .التكاليفإدارة  دواتألدراسة من  بحثال اتضمنه هذيس

شرح ووصف  أين سنحاول ،التحليلي واملنهج االعتماد على املنهج الوصفي سيتمف املتمركز حول العمليات،
وغريها من إدارة التكاليف أساليب ، التغيري التنظيميإعادة اهلندسة، : تمثلة يفخمتلف املصطلحات واملفاهيم امل

رة يف املراجع خالل املعلوما من ،دراستناتغريات املواضيع املرتبطة مب سنعمل على  كما. املتنوعة علميةالت املتوّف
تمجع ال ستخدام  ،امليدانيةمن العينة املختارة إلجراء الدراسة  بيا دخاهلا وحتليلها  جموسنقوم   SPSS يبر

  .سنحاول بعدها حتليل مجيع املخرجات اإلحصائية، حيث AMOSو
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 ،عتمد يف إعداد اجلزء النظري والتطبيقي هلذه الدراسة على جمموعة متنوعة من املراجعسن :املراجع املعتمدة .8
  :املنحصرة أساسا يف

للغة العربية  .أ   .الفرنسية واإلجنليزية ،الكتب العلمية 
 .اإلجنليزيةو الفرنسية  ،للغة العربية الدكتوراهأطروحات   .ب 
للغة العربية والفرنسية واإلجنليزية .ج  الت املوجودة يف ا ،املقاالت العلمية واملنشورات األخرى 

 .العلمية احملّكمة ةير ادإلاو االقتصادية 
قابلة، السجالت املالحظة، امل ،ستبياناال: أساسا على نعتمد سوفف التطبيقيةدراسة للنسبة ل  .د 

ئق و  جموالو  .AMOSو SPSS يبر
  :ـــب حدد هذه الدراسةتت  :حدود الدراسة. 9

إعادة اهلندسة، أساليب إدارة  :املتمثلة يف ،ليهاطبيعة املتغريات اليت تعاجلها واملواضيع اليت تشتمل ع  .أ 
 .اإلدارة اإلسرتاتيجية وامليزة التنافسية ،فيلاكتلا ةر ادإ فادهأ التكاليف،

توصل إلثبات صحة أو نفي وحماولة ال ،الرئيسية واألسئلة الفرعية املطروحة سابقا مناقشة اإلشكالية  .ب 
ستكشاف اليت تعتمد على املالحظة جزئها امليداين انطالقا من مرحلة االحيث تتحدد يف  .الفرضيات

ت واملعلومات املتحصل عليها  لبيا ئق والسجالت، ويف مرحلة االختبار  واملقابلة واإلطالع على الو
جموحتليل ما تتضمنه  ،من توزيع االستبيان  . AMOSو SPSS يستعمال بر

 .م2018م إىل مارس 2012 من جانفيزمين املمتد الال ا .ج 
 نيتنطقمل وجودةاعية الصغرية واملتوسطة املصنعلى عينة من املؤسسات ال تقتصر امليدانية ةدراسال  .د 

 .لسطيف والعلمة نيتالصناعي

  :هلذا املوضوع فيما يلي تتلخص أسباب اختيار  :أسباب اختيار املوضوع .10

ا من املستهلكني و  ،كنتيجة للخصائص املميزة للمؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة  .أ  لذكر قر خنص 
م ا ومن تلبية رغبا ا التمويلية البسيطة، هيكلها التنظيمي الغري معقد  بسبب، حمدودية إمكانيا قدرا

ت اإلدارية،وعدم تضم  وهو ما .لتبين مدخل إعادة اهلندسةاألمر الذي يؤهلها  نه للعديد من املستو
 ،التكاليف إعادة اهلندسة يف حتسني أداء أدوات إدارةمسامهة إمكانية  حول دراسةجعل ختميننا ينصب 

وحتقيق االستجابة  ،وحتسني وظائف املنتجات ،واجلودة املرتفعة ،بصورة تؤدي لتحقيق التكلفة املنخفضة
 .ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة السريعة للمستهلكني
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، الحظنا وبدقة التكاليفإدارة و  ةسدنهلا ةداعإلدراسات املتوفرة يف جمال تلف اخملمن خالل تصفحنا   .ب 
دوات وأهداف مفص حبثغياب  األمر الذي جعل اهتمامنا  .إدارة التكاليفل لعالقة إعادة اهلندسة 

 .ينصب حول حماولة دراسة تلك العالقة احملتملة بينهم
الرتشيد  :عنوانباليت متت مناقشتها  ،رياملاجست رسالةالنتائج املتوصل إليها يف إطار ه تمميل شخصي دع .ج 

االقتصادي للطاقات اإلنتاجية ودوره يف خلق وتدعيم املزا التنافسية داخل املؤسسة الصناعية الصغرية 
 .Calplastمؤسسة : دراسة حالة واملتوسطة

واملتمثل يف اقتصاد وتسيري املؤسسات  ،طبيعة التخصص املدروس من قبلنا خالل مرحلة املاجستري  .د 
 .الصغرية واملتوسطة

 ،ؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف احلكومة اجلزائريةقطاع املل تنياملمنوح تنيالكبري واألولوية األمهية   .ه 
ث البح األمر الذي منّى لدينا الرغبة لضرورة .من خالل خمتلف التسهيالت وآليات الدعم املمنوحة هلا

هيل  عن سبل وآليات ا حىت تتمكن من  ،اإلدارية بنيتهاتطوير و لوقوف واالتحكم يف تكاليف منتجا
 .مبختلف أنواعها يف وجه املنافسة

االنفتاح الذي تشهده  ففي ظل .األجنبية خصوصا الصينية منها املنتجات للتهديد الذي تشكله ناإدراك  .و 
تربز ضرورة اعتماد  ،مستقبال إلنشاء مناطق التبادالت التجارية احلرةواالتفاقيات املربمة  ،األسواق احمللية

 .إدارة التكاليف جمال يفاحلديثة  دواتاجلزائرية لأل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتبين
ة الدراسات والبحوث العلمية احماولة منّ   .ز  والطرق األساليب اليت تناولت  ،إثراء املكتبة اجلزائرية بسبب قّل

 .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة إدارة التكاليفو  ،إعادة اهلندسةاملتطورة املستخدمة يف 

يهدف إىل حتقيق  ،اهلندسة عن منهج راديكايل عادةفلسفة إتعّرب لنا  :الدراسةاملعتمدة يف طة اخل .11
ولة عن إجراء التغيري التنظيمي وتبين ئحيث تقوم اإلدارة املس .ة لألداءحتسينات جذرية متس املقاييس األساسي

 ممارسة التفكري يف كيفية ، من خاللعملياتكل العادة تصميم  من املداخل اإلدارية احلديثة هذا النوع 
االتصال  تكنولوجيات االعتماد يف تصميمها على ، عن طريقضمن عمليات أعمال شاملة هاماملو نشطة األ

 دخلامل لذلك فإن فكرة هذا .اليت ميكن استخدامها للرفع من معدالت الكفاءة والفعالية بشكل عام ،احلديثة
مع التغّريات العميقة اليت  ةالغري متالئم ،ةالتقليدي ةكلها التنظيميا عن هي اتقائمة على ضرورة ختلي املؤسس

الة أو جزئية ت يتوال تشهدها بيئة األعمال يف الوقت احلايل، ا غري فعّ أو ظرفية ) غري شاملة(قدم حلوال إمّ
وتبنيها  ،ستجابة ملتطلبات األسواقلتكاليف واجلودة واال اأساسواملرتبطة  ،للمشاكل اليت تواجهها) مؤقتة(
 أربعةإىل  هذه الدراسة سنقوم بتقسيم ،متاشيا مع ذلك .حول عمليات األعمالاملتمركز  هيكل التنظيميلل

  :فصول كاآليت
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ا بتناول مضمون التغيري بدء ،موضوع إعادة اهلندسة بدراسة الفصل هذا يفسنقوم  :الفصل األول  .أ 
وأهم النماذج املوضوعة من قبل املفكرين للتغيري  ،حتديد خمتلف املفاهيم املرتبطة بهتعريفه و ، بالتنظيمي

وكيفية  ،التغيري جناح املعوقات اليت حتول دونختلف إلضافة مل .التنظيمي واملراحل اليت يتكون منها
من  ،اإعادة اهلندسة وأهم األسباب والعوامل اليت سامهت يف ظهوره مث التطرق ملفهوم. لتعامل معهاا

لنتائج اليت ميكن وشرح أهم خطوات ومراحل تبين هذا املدخل وا ،الدقيق هلا عىنخالل حتديد امل
واملتمثلة يف البعد الفين املرتبط  ،وحتليلها اد وجماالت إعادة اهلندسةمث التطرق ألبع .تطبيقه حتقيقها من

والبعد التنظيمي املرتبط بتبين اهليكل التنظيمي املتمركز على العمليات،  ،خبطوات تنفيذ العمليات
 ،لمؤسسةل بتنفيذها كل األفراد املنتمني والبعد البشري من خالل ضرورة إعادة هندسة املهام املكلف

 .لبعد التكنولوجياو 
ملؤسسة دراسةل ص هذا الفصلسوف خنص :الفصل الثاين  .ب  التطرق  من خالل ،سلوك التكاليف 

ا املختلفة قياسها ةقيملاهية التكاليف وطر  العديد  ومناقشة ،وحتليل مضمون إدارة التكاليف .وتصنيفا
ومستوى اجلودة واالبتكارية  ،من أدوات إدارة التكاليف املعتمد عليها لتحقيق التكلفة املنخفضة

 .املتالئمتني مع رغبات املستهلكني وظروف املنافسة
من  ،املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطةموضوع  دراسةهذا الفصل سنحاول يف  :الفصل الثالث .ج 

خالل التطرق جلميع املعايري املعتمد يف تصنيف هذا النوع من املؤسسات، سواء من الناحية النظرية 
حية املعايري اليت تعتمد عليها الدول واهليئات الرمسية يف ذلك مناقشة خمتلف التعاريف مث  .أو من 

ا و  .املوضوعة هلا وتعريف املشرع اجلزائري ت واملشاكل اليت وحتديد أهم خصائصها ومميزا أهم التحد
مسامهة إعادة وحتديد  ،إدارة التكاليفهداف مث التطرق للمفاهيم املرتبطة . تعاين منها يف اجلزائر

تساهم يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف أو ما بكيفية  ،اهلندسة يف حتسني أداء أدوات إدارة التكاليف
ملثلث اإلسرتات  ).واجلودة املرتفعة والوقتية التكلفة املنخفضة(يجي يعرف 

األوىل من دراستنا هذه لشرح اإلطار النظري مبا يتضمنه من  الثالثةخصصنا الفصول  :الفصل الرابع  .د 
سقاط العناصر رية مفسرة لإلشكالية املطروحةعالقات وأسس نظ ، بينما سنقوم يف هذا الفصل 

ملناطق الصناعية لوالية سطيفالنظرية  أين . على عينة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة 
ت  ،سنحاول شرح وحتديد اإلطار الفكري واملنهجي املتبع يف إعداد الدراسة امليدانية وحتليل بيا

حظات واملال نتائجلاحندار واختبار ومناقشة الفرضيات و وحتليل نتائج منوذج اال ،ت الدراسةمتغريا
 .املسجلة
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بسبب اشتداد املنافسة  ،طورات والتحوالت املتسارعةالعديد من الت حاليا تشهد بيئة األعمال العاملية :متهيد
نشطة واال د دور التكتالت االقتصادية اإلقليمية والعاملية ،البحث والتطويرهتمام  املستهلكني  واهتمام ،وازد

جتاه أغلب املؤسسات حنو حيث نتج عن ذلك ا .ستهالكيا فائضأكرب جلودة واإلبتكارية واحلصول على 
من خالل  ،ها بشكل عامالتحسني املستمر لنتائجحماولة و  ،لتغلب على املنافسني حتسني أدائها واالهتمام

ت احلديثة األساليب اإلدارية والنتبين خذ بعني اال ،ظر  اليت متيز عتبار مجيع ظروف وعوامل عدم التأكداليت 
من  اإليه أهم وأحدث مداخل التغيري املتوصل منإعادة اهلندسة  مدخليعد  .القتصادي املمارسنشاطها ا

ال اإلدا طرف املفكرين والباحثني لتغيري اجلذري الذي يدخله على طرق ممارسة املؤسسة كنتيجة ل ،رييف ا
لسرعة الفائقة أكثر قربكيفية جتعلها  ،االقتصادية جلميع نواحي وجماالت عملها يف  من املستهلكني وتتميز 

محاجتلبية  م ورغبا   .ا

حية تطبيقهعادة اهلإعتمد ت      ستخدامها بطريقة جتعل وا ،املعلوماتالتحكم يف تكنولوجيا على  اندسة من 
كثر كفاءة من حي ومن مث املسامهة يف  .التشغيلية اعملياث نقل املعلومات الالزمة ألداء املؤسسة تتميز 

ئنهاستجابة حلاجات ورغبني جودة املنتجات واإلسراع يف االحتس ستعمالية وضمان خلق أكرب قيمة إ ،ات ز
ح مرتفعة تمد كذلك على التغيري اجلذري ألساليب العمل احلالية وللهياكل التنظيمية كما يع. وحتقيق أر

، األمر الذي وإعادة تصميم نظم العمل وطريقة ممارسة مجيع األنشطة من خالل تبين مفهوم العمليات ،املتبناة
مل على جتاوز وحماولة الع ،مستهلكني يف السوق وجتسيدهااحلالية واملستقبلية لل رغباتلل أكثر دقة يضمن فهم

م، ما توقع عتبارهم مشاركني يفسيؤدي إلا   .القرارات املتعلقة بنوع اإلنتاج ومستوى جودته صنع رضائهم 
نفتاح بسبب اال ،كبرية  العشرين حركية اقتصاديةاحلادي و تشهد اجلزائر منذ بداية العقد األول من القرن      
وانضمامها إىل املنطقة  ،االتفاق التجاري املربم مع دول اإلحتاد األورويب تصادي على دول العامل يف إطاراالق

فرض على قطاع ياألمر الذي  .نضمام للمنظمة العاملية للتجارةااليف  ورغبتها، "ZALE"العربية للتبادل احلر 
 ،ضغوطا تنافسية )الذي يشكل نسبة كبرية من النسيج االقتصادي الوطين( املؤسسات الصغرية واملتوسطة

هتمام إدارة هذا اضرورة  وهو ما حيتم ،إزالة احلواجز اجلمركية وأحرية دخول رؤوس األموال وختفيف  بسبب
سيتم التطرق ك، لمتاشيا مع ما ذ .بتكارواملرونة واال وقتوال جلودةوا لتكلفةالنوع من املؤسسات االقتصادية 

  :التاليةة رئيسيإىل النقاط الا الفصل هذ يف
 أساسيات حول إدارة التغيري التنظيمي. 

 حول إعادة اهلندسة أساسية مفاهيم. 
 أبعاد وجماالت إعادة هندسة املؤسسة. 
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I- التغيريأن  ،علم اإلدارةيف جمال  نيحثا أغلب املفكرين والبيعترب :التنظيمي التغيريإدارة حول  أساسيات 
يف ظل  ،هاعلى حساب منافسي السبق تحقيقاملؤسسات االقتصادية لليها تعتمد ع اليت اآللية مبثابة التنظيمي

ت ا ا ليت تواجهها وسرعة التحولالتحد  الذي والتمييزبتكار وارتفاع معدالت اال ،بيئة األعمال اليت تتميز 
جمال إذ أثر التقدم الكبري يف  .إىل غاية وقتنا احلايل منذ مطلع القرن احلادي والعشرين ،ختتص به املنتجات

االتصال واإلعالم على منط االستهالك، وانعكس ذلك على سلوك املستهلك من خالل الفائض الذي أصبح 
يبحث عنه جراء استهالكه ملختلف املنتجات، األمر الذي حيتم أكثر على املؤسسة الرتكيز على الطرق 

ت اهلامة من اخلارج إىل الداخ ل، وحىت بني أجزاء اهليكل التنظيمي التنظيمية احلديثة اليت تضمن انسياب البيا
سعار تنافسية   .إلنتاج منتجات مرتفعة القيمة و

بسبب  ،أهم متطلبات جناح األعمال نظرا لكونه من ،ةامللح مبثابة احلاجةالتغيري التنظيمي  إحداث يعد     
وما يتضمنه  ،التنظيمي للمؤسسةاهليكل التوصل لنوع من التوافق املستمر والدائم بني احمليط اخلارجي و ة حتمي
ن طرف فكنتيجة للسياسات االقتصادية العاملية املتبناة م. ميع مواردها املادية والبشريةجل وتوظيفتعبئة  من

ت املتحدة األمريكية(دول العامل املتقدمة  ا  ،)على رأسها الوال ا مؤسسا وبسبب القوة اليت تتميز 
ا  ،االقتصادية حلرية التامة يف والفنية الضخمة،  التكنولوجية والتنظيميةوالنامجة عن إمكانيا جندها تنادي 

االت ضما لتوسع ت احمللية النامية .يف أسواق العاملأكرب  اقتصادي مجيع ا واليت  ،بذلك فإن مجيع االقتصاد
 .املنافسة العامليةمهها اعب واألخطار أستواجه مؤسساته االقتصادية الكثري من املت ،من بينها االقتصاد اجلزائري

قي  ،وهو ما يفرض عليها اإلسراع يف حتسني أوضاعها الداخلية وبنيتها التنظيمية وقيم ومهارات أفرادها و
 يفسيتم التطرق ملا ذكر  تبعا .كي تتمكن من ضمان البقاء والنمو واالستمرار  ،املوارد االقتصادية اليت حتوزها

 :ما يلي رئيسية األوىل إىلالنقطة الهذه 

 هيم أساسية حول التغيري التنظيميمفا. 
 مناذج ومراحل التغيري التنظيمي. 

 معوقات التغيري التنظيمي ومقاومته.  
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I-1- التغيري اختلفت اآلراء واملصطلحات املستعملة للداللة على  :فاهيم أساسية حول التغيري التنظيميم
أهم  ه وبنيوإبراز الفرق بين ،سنحاول من خالل هذه النقطة التطرق ملفهوم التغيري التنظيميلذلك  ،التنظيمي

ال التنظيمي، التطوير  إدارة التغيري التنظيمي، ،التنظيمي التغري :واملتمثلة يف ،املصطلحات املستعملة يف هذا ا
كما سنتطرق ملختلف   .ي، االبتكار اإلداريالتحديث، اإلبداع التنظيم اإلصالح اإلداري، التنظيمي، التغري

  .مربرات وأسباب وأهداف وجماالت التغيري التنظيمي واألدوات واإلجراءات املستخدمة يف تطبيقه

I-1-1- يف  يركزون املفكرينفبعض  التنظيمي، التغيري مفاهيم كثريا تعددت :التغيري التنظيمي فهومم
على التغريات الطارئة على احمليط  البعض اآلخرو ، يت تستخدمها املؤسسةال التكنولوجيا على هل متعريفه

وما يتبعها من  ،للسلوك التنظيمي السائد واإلسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسة ومنهم أيضا من يستند ،اخلارجي
احلفاظ اول ميكن القول أن أغلب املؤسسات االقتصادية حاليا حت ،شأنويف هذا ال .خطط وإجراءات عمل
ا أخذا بعني   جمربة على إحداث الكثري وهي ،تغريات الطارئة على حميط عملها اخلارجيال االعتبارعلى تواز

وطريقة التنسيق بني مجيع أنشطتها املمارسة ودرجة  ،التغيريات يف هيكلها التنظيمي ومنطها القيادي من
جمربة على  سةى رواد علم اإلدارة احلديثة مفادها أن إدارة املؤسفكرة لدتسود  إذ. على التكنولوجيا مادهااعت
لتكيف معاستيعاب و  ،لتغيريك حتمية اللجوء لار إد أساليب  ستخدام ظروفه أسبابه ومن مث إحداثه والقيام 

  1.التنافسي الصحيح التموقعالتنبؤ لضمان 

نه ذلك اجلهد املخطط له واملنظم "مؤمتن عماد الدين مىن" تعرف      من  انطالقا ،التغيري التنظيمي 
تحقيق األهداف ل ،اليت تتوفر عليها املؤسسةالتوظيف العلمي السليم للموارد البشرية واملادية والتقنية والفنية 

عملية خمطط هلا لتعديل أو لتبديل أو إللغاء أو نه  "موسى اللوزي" كما يعرفه 2.املسطرة من قبل اإلدارة
ا وطرق وأساليب عملها و  ،موارد املؤسسةإلضافة   اجتاهات عماهلوا هاوقيم هاوأهداف اسياساوإمكانيا
ت أدائها ،هاوموظفي ا وفعاليتها ورفع مستو دة معدالت كفاء أن التغيري " العميان سلمان دمحم"كما يرى   3.لز

دف جلإسرتاتيجية عبارة عنالتنظيمي   .أكثر تالؤما مع التحوالت الطارئة على حميطها اخلارجي عل املؤسسة، 

                                                             
  21.ص األوىل، عةالطب) 1995دار الفجر للنشر والتوزيع، : مصر( عمارة سيد حتية: تعريب ،التغيري إسرتاتيجية، ويلسون دافيدس -1
مج تطوير اإلدارة تقومي فاعلية مىن مؤمتن عماد الدين،  -2 مركز الكتاب : األردن( املدرسية يف إعداد مدير املدرسة يف األردن لقيادة التغيريبر

  18.أطروحة دكتوراه، منشورة، ص) 2003األكادميي، 
، جملة دراسات يف العلوم إجتاهات العاملني يف املؤسسات احلكومية األردنية حنو إدارة التغيري يف املؤسسات احلكوميةموسى اللوزي،  -3

جلامعة األردنيةاإلدارية لد ، عمادة البحث العلمي    338.ص، 1998، 02 ، العدد25، األردن، ا
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ا ،وتطوير العملبدراسة وفهم حيث تعىن  ا وأنشطتها وخمرجا ثريات على مدخال دة معدالت  حداث  لز
ا على حل مجيع املشاكل اليت تواجهها ،فعاليتها " بت عبد الرمحن إدريس"كذلك جند    1.وحتسني قدرا

نه عملية خمطط هلا مسبقا خالل فرتة زمنية طويلة الذي إلحداث تغيريات وحتسينات  ،يعرف التغيري التنظيمي 
وخططها وسلوكها التنظيمي وثقافتها والتكنولوجيا اليت  ،على مستوى إجراءات وظروف عمل املؤسسة

يط اخلارجي احملحتقيق التكيف واالنسجام مع متغريات  ىلإلوصول وسياستها، لوإسرتاتيجيتها تستحوذ عليها 
  2.لضمان البقاء والتفوق التنافسي

متس مجيع  شاملة ميكننا القول أن التغيري التنظيمي عبارة عن عملية ،من التعاريف املذكورة سابقا انطالقا     
ا اإلدارة العليا .واإلسرتاتيجيةفنية اجلوانب اإلنسانية واهليكلية والتنظيمية وال  ونقل وتعديل لتحويل ،تقوم 
هداف األو  ،يكل التنظيمياهل يف حتقيق التحسني املستمر حيةمن  ،املؤسسة من حالة إىل حالة أخرى أحسن

ضمان التكيف مع التغريات الطارئة على احمليط ل .التنظيمية ةثقافالو  فراداألطط ومهارات ومعتقدات اخلو 
 وضمان التغلب على املنافسني وختفيض التكاليف وحتسني جودة اإلنتاج ،الوظيفياألداء والرضا  رفعو  اخلارجي

  .لطويال األمد خالل

I-1-2- قي الف لدراسة والتحليل  :املصطلحاترق بني التغيري التنظيمي و إن املتطرق للتغيري التنظيمي 
ينا ضرورة التطرق هل منه من حيث املعىن، لذلكريبة ن املصطلحات القيالحظ وجود العديد م حديد ا بتار

  :نقاط التوافق واالختالف كاآليت

عبارة عن اجلهة احملركة للتغيري  إدارة التغيري التنظيمي :وإدارة التغيري التنظيمي التغيري التنظيمي  . أ
ا ملؤسسة عند مجيع مستو عادة استخدام املوارد االقتصادية املتوفرة واليت حتدد كيفية  ،التنظيمي 

قي  استغاللجتنب مجيع عوامل التغيري السلبية و ظروف احلالية واملستقبلية، و دجمها وترتيبها ملواجهة ال
و جمموعة من قادة التغيري التنظيمي خطة أ حيث يضع .العوامل اإلجيابية خبلق نوع من التفاعل معها

داث حتسينات يف وإح ،أهداف التغيريجتسيد سعيا للوصول إىل  ،جيدا بوطةاخلطط املدروسة واملض
 3.اإلمكانيات املادية والبشرية والفنية املتاحةاستغالل 

                                                             
  344، 343.ص.ص الطبعة األوىل،) 2002 ،دار وائل للنشر: األردن( املنظمات يف التنظيمي السلوكالعميان،  سلمان دمحم -1
  362.ص) 2001، للطباعة والنشر والتوزيع الدار اجلامعية: مصر( املدخل احلديث يف اإلدارة العامةبت عبد الرمحن إدريس،  -2
ت واالسرتاتيجيات للمدراء املعاصرين: إدارة التغيريخضر الطيطي،  -3 الطبعة األوىل، ) 2011دار حامد للنشر والتوزيع، : األردن( التحد

  30.ص
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اليت  ،يعد التطوير التنظيمي من بني أهم املناهج املتخصصة :التنظيمي والتطويرالتغيري التنظيمي   . ب
طريقة خمطط هلا لتحسني ظروف مجيع األفراد  فهو. يتحقيق أهداف التغيري التنظيمليتم الرتكيز عليها 

مج التغيري التنيف ا همشراك، ةملؤسس  مؤهلني مستشارينوحتت إشراف  ،ظيميقرتاح وتنفيذ بر
او  والرقي  ،طوير عملهمتمال واملوظفني بتحسني قدرات العل يةعمل فهو .لمتخصصني يف هذا ا

دف .لواألداء التنظيمي للمؤسسة كك مبستوى أدائهم إىل إحداث تغيريات على مستوى  كما 
عملية  لتطوير التنظيميابذلك يتضح أن . تعديل سلوكهمم واجتاهات األفراد و وقي ،اهليكل التنظيمي

للتأثري يف السلوك  نفسيةمبختلف العلوم ال الستعانة، تتضمن جهد خمطط له رتبة وموجهةة وممنظم
ملهارات واخلربات  ،من فهم طبيعة سلوك مجيع األفراد انطالقاوحتسني األداء  ،التنظيمي وتزويدهم 

ا لرجوع للفرق بني املصطلحني جند أن  1.األداء العايل حتقيقاليت تضمن و  الالزمة اليت يفتقدو و
هو نوع ، فاتالتطوير التنظيمي هو األقرب عند استعماله من التغيري التنظيمي مقارنة بباقي املصطلح

، التغيري التنظيمي أوسع وأمشل من التطوير التنظيميإن  .هحمدد من التغيري التنظيمي ونتيجة حتمية ل
يهدف إىل إحداث  أن التغيري التنظيميولعل أبرزها  ،غري أن ذلك ال يعين عدم وجود فروق بينهما

ا وأهدافها متس النتائج العامة للمؤسسة و  ،تشمل مجيع املوارد املادية والبشرية تغيريات وسياسا
عتباره ملوارد البشريةعلى ا فينصب أما التطوير التنظيمي .وخططها ملؤسسة افقط  ، عنصر فعال 

للمهام اإلنتاجية واالستعانة مببادئ العلوم  احتديد املشاكل اليت تعرقل أدائهو  ادخال التغيري عليه
م وجعلهم راغبني يف  ،السلوكية م ومهارا واالهتمام بنفسية األفراد من أجل تطوير مستوى قدرا

 2.العمل

ستمرار ألي رييعترب التغ : التنظيميالتغيري التنظيمي والتغري  . ت  التنظيمي مبثابة ظاهرة طبيعية حتدث 
 3،مسبق هلاعشوائي حتدث بدون ختطيط ل تلقائي و تيجة لكونه عملية حتو ن ،مؤسسة اقتصادية

لعمليات اإلنتاجارجية والداخلية املرتبطة ثري التغريات اخل بسبب  يةملدخالت املستعملة للقيام 
قد و  ،ي جهة داخل املؤسسةهتمام أري التنظيمي حيدث دون التغفا. من سلع وخدمات واملخرجات

                                                             
جامعة اجلزائر : اجلزائر( وحدة األغواط-دراسة حالة شركة سونلغاز: البشريةأثر التغيري التنظيمي على أداء املوارد عالوي عبد الفتاح،  -1

  69، 68.ص.، غري منشورة، صأطروحة دكتوراه) 2013، 03
  59.ص) 1983املكتبة األجنلو مصرية، : مصر( السلوك اإلنسايني، إبراهيم الغمر  -2
  22، 21.ص.الطبعة األوىل، ص) 2007دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة التغيري والتطويرزيد منري عبوي،  -3
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فع فعا هلا كما قد يكون غري  عكس التغيري التنظيمي الذي يعترب عملية موجهة ومقصودة  .يكون 
حكام وهادفة  1.لتحسني مجيع أوضاع ونتائج املؤسسة وخمطط هلا 

يهدف اإلصالح اإلداري أساسا إىل معاجلة املشاكل اليت  :التغيري التنظيمي واإلصالح اإلداري  . ث
الطبيعي واحلسن إلجراءات العمل عند  العقبات اليت تتخلل السري زالة  ،تظهر على مستوى املؤسسة

ا بوجود مشكلة  بسبب ارتباطه ،كليا عن التغيري التنظيميإلصالح اإلداري  اخيتلف  .كافة مستو
على عكس التغيري التنظيمي الذي ينطلق من ضرورة تبديل طريقة إدارة أوضاع  .تطرأ على سري العمل

 .انبهاويرتبط حبالتها العامة ويشمل مجيع جو  ،املؤسسة
عتماد أحدث األساليب والطرق التحديث مصطلح يدل على ضرورة ا :التغيري التنظيمي والتحديث . ج

جزء هام فهو . يريية الداخلية أو اخلارجيةاالت اإلدارية والسلوكية والتسوالتقنيات والنظم يف مجيع ا
 اذج احلديثة يف جمال تسيريالنم كونه يدل على ضرورة مواكبة ،من عمليات التغيري التنظيمي املمارسة

ح االرتقاءاليت تضمن هلا  ،املؤسسة ت األر  .حنو حتقيق أعلى مستو
من اإلبداع التنظيمي عبارة عن أفكار جديدة يتم التوصل إليها  :التغيري التنظيمي واإلبداع التنظيمي . ح

وما تشتمل عليه  .اإلنتاجيةوالعمليات لتطوير اهليكل التنظيمي وحماولة تطبيقها  ،قبل إطارات املؤسسة
املوارد االقتصادية  استعمالوطرق تسيري املوارد البشرية وحتسني  ،من أنشطة ومنط التكنولوجيا املعتمد

 2.املتوفرة

مفاهيم حديثة  ىلإيشري مصطلح االبتكار اإلداري للتوصل  :التغيري التنظيمي واالبتكار اإلداري . خ
 ،حيث تكون قابلة للتحويل إىل سياسات وخطط وطرق معينة للتنظيم ،وجديدة مل يسبق تطبيقها

فبالرغم من ارتباط هذا املصطلح بعمليات ابتكار . وأساليب حمددة تساهم يف حتسني أداء املؤسسة
، إال أن اهلدف الرئيسي ق األسواق والرفع من رقم األعمالاملنتجات واخلدمات وتطويرها الخرتا

ملؤسسة استغاللل يف حتسني لالبتكار اإلداري يتمث ورفع نتائجها مقارنة  ،املوارد االقتصادية املتوفرة 
  3.قق يف فرتات ماضيةحتملنافسني أو ما 

                                                             
دراسة حالة منظمة جنرال إلكرتيك عمالق : إدارة التغيري التنظيمي ودورها يف ترسيخ مبادئ وأسس املنظمة املتعلمة، شريفي مسعودة -1

لشلف، : اجلزائر( التكنولوجيا العاملي   06.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2016جامعة حسيبة بن بوعلي 
ملؤسسات اجلزائريةمسرية صاحلي،  -2 الربيد وتكنولوجيات اإلعالم  دراسة ميدانية بقطاع: دور القيادات اإلدارية يف إدارة التغيري التنظيمي 

جلزائرواال ح ب: اجلزائر( تصال    74، 73.ص.منشورة، ص، غري أطروحة دكتوراه) 2016ورقلة، جامعة قاصدي مر
  204، 203.ص.الطبعة األوىل، ص) 2003دار حامد للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة املنظماتحسني حرمي،  -3
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I-1-3- تباعإدارة املؤسسة إل تدفعتوجد الكثري من األسباب اليت  :وأسباب التغيري التنظيمي مربرات 
  :نذكرها يف اآليت ،يري التنظيميالتغ

بعض العمال حنو عدم االهتمام  اجتاهاتحاربة مب ،احلفاظ على نشاط وحيوية املؤسسةحماولة   .أ 
إشراكهم يف طرح األفكار واملسامهة يف تغيري وتفعيل دورهم يف رفع األداء وإزالة حالة و  والالمباالة،

حو  ،اجلمود م اإلنتاجية حنو حتقيق أعلى معدالت األر  .استغالل طاقا
ا ابتكاريةوجود أفكار   .ب   يفواليت تتحول إىل طموح ومبادرات لتطبيقها  ،لدى أفراد املؤسسة وإدار

 .والوصول لتحقيق نتائج أحسن وأرقى ،حتسني األوضاع احلالية
ا العلياوغري كافية من وجهة نظر مالكها أ حتقيق املؤسسة لنتائج ضعيفة .ج  ، وهو سبب رئيسي و إدار

 1.رتقاءتحقيق التقدم واالل التنظيمي التغيري عتمادقد يؤدي إىل ا
ت سياسية و من  وما رافقه ،فهوم العوملةظهور م  .د  على  تفرض جتماعية وثقافية وبيئيةاقتصادية واحتد

 .قطاع املؤسسات االقتصادية
وما جنم عنها من  ،تصاالترئة على وسائل اإلنتاج وأجهزة االالتطورات العلمية والتكنولوجية الطا  .ه 

ثري تغيري يف النمط االجتماعي   .على سلوك املستهلكنيها والثقايف واالقتصادي للمجتمع ككل و

الدولة عند مجيع  وما تبعها تبين ،التطورات السياسية والعسكرية اليت مست العديد من دول العامل  .و 
ا منطق  اعتمادوجوب  وهو ما يفرض عليها ،مصاحلها اخلاصة اليت حتمي لسياساتل مستو

  2.التغيري

I-1-4- التغيري التنظيمي إىل حتقيق جمموعة كبرية من األهداف املرتبطة  يرمي :لتغيري التنظيميأهداف ا
  :ميكن ذكرها يف اآليت واليت ،ألوضاع الداخلية واخلارجية للمؤسسة

التنظيمية ورفع تخفيض معدالت دوران العمل وتقليل الصراعات قيق مستوى مرتفع لألداء، بحت  .أ 
 .مستوى الدافعية لدى األفراد

اكاليف املنتجات واخلدمات و ختفيض ت  .ب  ئنها ، وجعل املؤسسة أقرب لحتسني مستوى جود رفع بز
 .نيرضا املستهلك

                                                             
، امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف منظمات مفاهيم أساسية عن التغيري التنظيمي، إدارة التغيري، مقاومة التغيريقويدر معيزي،  -1

  03.، ص2010ماي  13، 12اجلزائر، يومي  لبليدة،، جامعة سعد دحلب األعمال احلديثة
لد املدخل املنظومي وإدارة التغيري، فهميأمني فاروق  -2   378.، ص2004، 10، العدد 35، جملة مستقبل الرتبية العربية، مصر، ا
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 .جعل املؤسسة أكثر تكيفا وانسجاما مع حميطها اخلارجي املتغري والغري مستقر .ج 

وعند   ،السلوكية واملهارات ومستوى التحفيز لدى مجيع األفرادإحداث تغيريات يف املعارف واألمناط   .د 
ت املؤسسة  1.كل مستو

لتقنيات احلديثة اال  .ه   بطريقة سلسة ومدروسة تؤدي إىل قبول ،يف مجيع جماالت عمل املؤسسةستعانة 
 .مع أساليب العمل اجلديدة اليت تتالءم معها اندماجهموضمان  ،األفراد هلا

أخذا بعني االعتبار عنصر  ،ستهلكالعمل بكيفية تؤدي إىل إنتاج أقصى قيمة للمتطوير إجراءات   .و 
 .الزمن

القرارات اهلامة خصوصا تلك املتعلقة بطبيعة عملهم،  صنعاألفراد يف عملية  لى إشراك كلالعمل ع  .ز 
جتاه اإلدارة العليا انتقالتسهيل إىل الالمركزية و  االنتقالأي   ،املعلومات من املستوى التشغيلي 

 2.عوض إجراءات الرقابة اإلدارية الصارمةوتشجيع الرقابة الذاتية 

السرعة يف الوصول لتجسيد مجيع وحتقيق  ،رفع معدالت الرضا الوظيفي يهدف التغيري التنظيمي إىل .ح 
 .هداف التنظيمية املعتمدةاأل

يشجع على خبلق جو عمل حيوي  ،ظيمية وحماولة إرساء الثقة بني األفرادالقضاء على الصراعات التن  .ط 
 3.للمؤسسةترسيخ مبدأ التعاون واإلخالص 

لعمل ضمن فريق، إىل تنمية يرمي التغيري التنظيمي  .ي  ت  وحماولة مهارات ومعارف األفراد  رفع مستو
 .لديهم والئهم وروح االنتماء

الستعانة مبختلف األساليب  ،لمشاكل اليت تصادفها املؤسسةلالعمل على إجياد حلول موضوعية   .ك 
قي اخلربات العمليةاحلديثة والطرق والنماذج العلمية    4.و

I-1-5- االت اليت يشملها التغيري التنظيمي اختلف :يري التنظيميجماالت التغ ، بسبب املفكرون حول ا
ذه العملية احلساسة ختالف وتعدد املتغريات الداخلية واخلارجية املؤثرةا سنحاول مناقشة  لذلك .واملتأثرة 

ال املتوفرة املفكرين خمتلف آراء   .يف هذا ا
                                                             

اإلدارة العربية : اململكة العربية السعودية(أبو القاسم أمحد  :يبر عت، واألداءالسلوك التنظيمي أندرو دي سيزوالقي، مارك جي واالس،  -1
  544.ص )1991للبحوث، 

  19.ص الطبعة األوىل، )2007دار الفكر اجلامعي، : مصر( إدارة التغيريدمحم الصرييف،  -2
  349.العميان، مرجع سابق، ص -3
  317.ص) 2010دار املناهج، : األردن( اإلدارية احلديثة يف التعليماملداخل أسامة عبد العليم، عمر أبو هاشم،  -4
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ت ال: أن التغري داخل املؤسسة ميس أربعة جماالت رئيسية هي "مىن مؤمتن عماد الدين"ترى       غا
  .)01(الشكل رقم  من خاللحيث ميكننا توضيح ذلك  .هداف، األفراد، البنية التنظيمية وثقافة املؤسسةاألو 

  

ملؤسسة): 01(الشكل رقم    .جماالت إدارة التغيري 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

مج تطوير اإلدارة املدرسية يف إعداد مدير املدرسة يف األردن لقيادة التغيريمىن مؤمتن عماد الدين،  :املصدر جامعة : السودان( تقومي فاعلية بر
   21.أطروحة دكتوراه، منشورة، ص) 2002السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

  

ت واألهداف التغيريأن ) 01(الشكل رقم من خالل ميكننا القول        ، انطالقاالتنظيمي يشمل كل من الغا
تتضمن توقع أداء مرتفع لألفراد والعمل على  ،من تطوير رؤية واضحة ومتكاملة للوضع املستقبلي للمؤسسة

وضع منوذج سلوكي يلقى القبول من ب ،املوارد البشريةإلضافة إلحداث تغيريات على مستوى  .ذلك قحتقي

ت واألهداف   :الغا

  تطوير ووضع رؤية مستقبلية
 .واضحة ومتكاملة للمؤسسة

  وضع أهداف تتضمن توقع
ت أداء مرتفعة لألفراد  .مستو

  إنشاء اتفاق مشرتك خبصوص
ا   . أهداف املؤسسة وغا

جماالت 
 إدارة التغيري

ملؤسسة   :األفراد 

  وضع منوذج سلوكي يلقى القبول
 .من األفراد

  لتحفيز الذهين لألفراد أو القيام 

الستثارة الذهنية  .ما يعرف 
  األخذ بعني االعتبار الفروق

  . الفردية لدى األفراد

  :البنية التنظيمية

 هيكلية التغيري .  

 

  :ثقافة املؤسسة

  تصميم وبناء ثقافة قوية ومشرتكة
  . داخل املؤسسة
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م الفردية العتماد على حتفيزهم ذهنيا والتعامل معهم ،األفراد طرف بناء ثقافة  وحماولة .بناء على إمكانيا
ت واألهداف تساهم يف كيفيةوإحداث تغيريات يف اهليكل التنظيمي ب ،تنظيمية قوية   .حتقيق الغا

اجلانب : أن التغيري التنظيمي يشمل أربعة جوانب هي "لطاندمحم س"و "علي شريف" يرى كذلك     
  .ضح ذلكيو ) 02(شكل رقم وال .الوظيفي، اجلانب البشري، اجلانب اهليكلي واجلانب التكنولوجي

  

  .جماالت التغيري التنظيمي): 02(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  330.ص) 1998الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، : مصر( مدخل معاصر يف مبادئ اإلدارةعلي شريف، دمحم سلطان،  :املصدر

  

لكي يتحقق  ،التغيري التنظيمي إحداث تعديالت جوهرية طلبيت ،)02(قم الشكل ر  هو مبني يفكما      
  1:ةاجلوانب التالي يف ،اخلارجيةالداخلية و التوازن بني العوامل واملتغريات 

يري إسرتاتيجيتها وأهدافها وتغ ،سة ورؤية ورسالة املؤسسةحداث تغيريات يف سيا :اجلانب الوظيفي  .أ 
 .من مجيع املتغريات ذات الطابع التكتيكي والتشغيليوما يتبعها 

 ،بعض العمال وإحالل أفراد آخرين حملهم بفصليتحقق التغيري يف اجلانب البشري  :اجلانب البشري  .ب 
ممع الرتكيز على حما من أجل حتسني أدائهم والتأثري إجيابيا على سلوكهم وقيمهم  ولة رفع وتنمية مهارا

 .لتقبل األوضاع اجلديدة

                                                             
  30-27.ص.عالوي، مرجع سابق، ص -1

 التغيري التنظيمي

 اجلانب اهليكلي اجلانب البشري

 اجلانب التكنولوجي اجلانب الوظيفي
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ت و  ،إحداث تغيريات يف املستوى التنظيمي علىلرتكيز  :اجلانب اهليكلي .ج  تعديل بعض املستو
 .اإلدارية واألقسام وحتسني التنسيق بني خمتلف أجزاء اهليكل التنظيمي

ملؤسسة ضرورة إحداث توافق مع  يتطلب :اجلانب التكنولوجي  .د   اجتاهاتتغيري التكنولوجيا املستعملة 
إلضاف ضمان تدفق العمل بشكل و  االنسجامتحقيق ة لتعديل اهليكل التنظيمي لوسلوكيات األفراد، 

 .حتسني النتائج الكلية للمؤسسةو جيد 

  1:أن التغيري التنظيمي يشمل جمالني أساسيني مها "عمر وصفي عقيلي"يرى كذلك      

ال اإلداري  .أ  االت وذلك :ا  :التالية حداث تغيريات يف ا

 تغيري السياسة القائمة وما ينجم عنها من تغيريات متس إسرتاتيجية وأهداف ب :السياسات
 .التشغيلي مستواهااملؤسسة و 

 لغاء  ،دجمهاو تعديل تسلسلها ب :األنشطة واملهام املمارسة إنشاء أنشطة جديدة و أو 
 .إلنتاج القيمة ضروريتتوافق مع ما هو 

 ا اآلالت املتوفرة :يةاملوارد االقتصادية املاد قتناء  ،بتغيري التكنولوجيا اليت تتميز  أو 
 .أجهزة ووسائل جديدة والزمة للوصول للطاقة اإلنتاجية املخطط هلا

 ت اإلدارية بتقسيمعادة تنظيم أو  :اهليكل التنظيمي وتعديل دجمها  ،الوحدات واملستو
 .للمؤسسةالظروف احلالية واملستقبلية مع مبا يتوافق 

ال البشري  .ب  دة أو  خالل من :ا لز م مبا بأو  ،لنقصانتغيري عدد العمال واملوظفني  تغيري مهارا
 .يتالءم مع األوضاع احلالية واملستقبلية

ملؤسسة       االت املتباينة  متاشيا مع كل ما ذكر، ميكننا القول أن التغيري التنظيمي يشمل العديد من ا
االت كنتيجة لاالقتصادية   لشمولية، هذه ا   :هيتميزه 

ال الفين  .أ  ملؤسسة :ا القطاع  واختالفها حسب ،بسبب الطابع التخصصي لألنشطة واملهام املمارسة 
 إحداث تغيريات متسيري تنظيمي يستوجب ضرورة ، فإننا نرى أن أي تغاليت تنتمي إليها اإلنتاجي

 بوهو ما يفرض أيضا وجو . خللق القيمة هادفةو اإلجراءات املشكلة ألي نشاط أو عملية ممارسة 

                                                             
  361.ص) 1997دار زهران للنشر والتوزيع، : األردن( أصول وأسس ومفاهيم: اإلدارةعمر وصفي عقيلي،  -1
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واألفراد وختصيص املوارد والوقت على األنشطة  ،املعتمدة تغيري اخلطوات والنماذج واألدوات واألنظمة
 .اخلدماتو ممارس يف إطار عملية إنتاج السلع  لنسبة ألي نشاط

ال التنظيمي  .ب  ناجحة ضرورة إحداث تعديالت هيكلية متس اجلانب التغيري التتطلب عملية  :ا
التنسيق  لغاء أو إنشاء وحدات إدارية جديدة أو القيام بتغيري آلياتإل ، وتؤديالتنظيمي للمؤسسة

ت إما كليا أو  ،يفرض تغيري طبيعة اهليكل التنظيمي ماوهو  .ونقل املعلومات بني األقسام واملستو
ت واألهداف والتأثري إجيابيا على أداء املؤسسةل، جزئيا  .لوصول إىل حتقيق الغا

ال البشري .ج  فإن جناح أي عملية تغيري لذلك  ،يعترب األفراد أهم مورد اقتصادي تتوفر عليه املؤسسة :ا
من خالل التأثري على ثقافة  ،التأثري على العنصر البشري لتقبل عملية التغيري التنظيمي تطلبي

 ،مث العمل على إحداث ثورة يف أداء مجيع العمال .يم أفرادها وأنظمة العمل السائدةاملؤسسة وق
 .بكيفية منسجمة مع منط ونوع التغيري التنظيمي املراد جتسيده

ال التكنولوجي  .د  عالم ي املسجل يف جمال صناعة وسائل اإلنتاج وأجهزة اإلبسبب التقدم العلم :ا
واألمهية  ،املنافسة اشتدادتصال ونقل املعلومات إلكرتونيا، وبسبب ظهور العوملة وما نتج عنها من واال

يف جناح عملية اإلنتاج، جند أن حتقيق السبق والتفوق يف جمال  بالغة اليت أصبحت حتتلها املعلوماتال
األمر الذي  ،ختلف أنواعهامبتمكن املؤسسة واستحواذها على التكنولوجيا ب ااألعمال أصبح مرتبط

ال التكنولوجيذلك يقود إل غري أن .كل التحوالت التكنولوجيةمواكبة   حيتم  حداث تغيري يف ا
للتأكد من تقبل األفراد ألنظمة العمل اجلديدة وضمان جناحها يف رفع كفاءة وفعالية مجيع  ،ةملؤسس

ت اإلدارية والتشغيلية  .املستو

I-1-6-  أن للتغيري التنظيمي العديد من املداخل  "مسرية صاحلي"ترى الباحثة  :التغيري التنظيميمداخل
ا األنشطة تعديل الطرق واألساليب و ب ،تم من خالهلاتنميط الطريقة اليت ياليت تسعى ل السلوكيات اليت تؤدى 

  1:آليتيث قامت بتحديد تلك املداخل كاح .واملهام اليت يشملها

يقود املؤسسة إىل  حيث ،أبرز وأحدث مداخل التغيري التنظيمي يعد من :اهلندسةمدخل إعادة   .أ 
ا وأنشطتها بتبين هيكل تنظيمي أفقي متمركز حول  ،إحداث تغيريات جذرية متس أغلب مستو

                                                             
   102-96.ص.صمرجع سابق،  صاحلي، -1
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بتفصيل أكثر هلذا  انية والثالثة من هذا الفصلالث تنيالرئيسي تنيحيث سنقوم يف النقط .ياتالعمل
 .املدخل

تحسني ل تتخذ شكل نظام إداري ،عبارة عن فلسفة إدارية حديثة ووه :ل إدارة اجلودة الشاملةمدخ  .ب 
ملؤسسة  وهي بذلك . اإلنتاجحتقيق أعلى مستوى جلودة  لمن أجوتطوير الكثري من جماالت العمل 

 .أبرز وأشهر مداخل التغيري التنظيميأحد  تعترب

اليت تتبناها و  ،تعترب إعادة اهليكلة من أشهر مداخل التغيري التنظيمي :مدخل إعادة اهليكلة .ج 
 .كبري وملحوظ يف التكاليف  ارتفاعحدث هلا تضخم يف هيكلها التنظيمي يرافقه املؤسسات اليت 

إلغاء بعض أجزائه ووحداته أو  إىل التنظيمي هاإعادة هيكلة هيكلمن حيث تسعى اإلدارة العليا 
 .التخلي عن نسبة منهملتقليل عدد العمال و  ،دجمها أو تصغري حجمها

إدارية تتضمن حماولة حتقيق التحسني التدرجيي  وهي فلسفة :"aïzenK"مدخل التحسني املستمر   .د 
ملعدات واألجهزة واألفراد وأساليب اإلنتاج ة مستمرة كيفيب ،للعمليات واألنشطة واألنظمة املرتبطة 

 .لتكاليفل وأدىن قيمةللوصول إىل حتقيق أعلى مستوى جلودة اإلنتاج 

" Argyris"" أرجرييس"م من طرف 1974ظهر هذا املدخل سنة  :مدخل التعلم التنظيمي  .ه 

               "التعلم التنظيمي"صدارمها لكتاب عنوانه  "Schön" "شوان"و
"Organizational learning".  نهحيث عملية يتمكن بواسطتها أفراد املؤسسة من  عرفاه 

بتصحيحها من خالل التجارب اليت حدثت يف املاضي واليت تعترب  ، والقياماألخطاء املرتكبة اكتشاف
وحتويلها لنماذج تتضمن جمموعة من املمارسات اإلدارية  ،املعارف واملهارات اكتساباألساس يف 

 .الروتينية

نه طريقة نظامية :"Benchmarking"عية مدخل املقارنة املرج  .و  تتضمن  ،يعرف هذا املدخل 
ختيار وتعيني النموذج املثايل املتمثل يف املؤسسة املنافسة املستحوذة على ميزة  قيام إدارة املؤسسة 

ا ونتائجها ومعدالت أدائها مع ما تنافسية داخل الصناعة املعنية، والقيام بعد ذلك  مبقارنة إجنازا
 .مع حماولة التفوق عليها من خالل توفري اإلمكانيات اليت تسمح بذلك ،املؤسسة هحتقق

وإعادة اهلندسة، مع مدخلي إعادة اهليكلة  يف مضمونهيعترب هذا املدخل أقرب  :مدخل اهلدم اخلالق  .ز 
لتخلي عن األساليب اإلدارية القدمية وتبين أساليب أخرى أحدث حيث يشمل أي تبين  .القيام 

حيث  .احلالية أفكار ومبادئ إدارية حديثة والتخلي التام عن الطرق التكنولوجية والتنظيمية والسلوكية
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ئن والعديديؤدي ذلك إىل تقليل عدد العمال وحتقيق إشباع أكرب حل من النقاط  اجيات ورغبات الز
  .اإلجيابية األخرى

I-2- ستخدام أداة أو جمموعة من األدواتحيدث  :التغيري التنظيمي ومراحل مناذج اليت  ،التغيري التنظيمي 
ويف هذا  .ملتمثلة غالبا يف اإلدارة العلياوا ،اجلهة املخططة واملنفذة له ستعملة من قبلاملو مبثابة القوة الدافعة  تعترب

موعة من  شاملةعلى آراء خمتلف املفكرين وجود الكثري من النماذج ال اطالعناالصدد الحظنا من خالل 
 :كاآليتذكر مناذج التغيري  وبصفة أكثر مشوال ميكننا  .اليت مبوجبها يتم تنفيذ التغيري وضمان جناحه ،املراحل

I-2-1-  كريت ليوين"ذج منو" "Kurt Lewin":  كريت "متر عملية التغيري التنظيمي وفقا لنموذج
  ).01(ل رقم و دميكننا توضيحها من خالل اجل ،أساسية بثالثة مراحلم 1951املقرتح سنة " ليوين

  

  ."Kurt Lewin" "لكريت ليوين" التنظيمي وفقا مراحل التغيري): 01(ل رقم دو اجل

  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل

لتغيري  إذابة اجلليد   تثبيت التغيري  القيام 

 إجياد مربرات للتغيري. 
 عور لدى األفراد خلق ش

 .حلاجة للتغيري
  حماولة خفض وإزالة مسببات

  .مقاولة التغيري

 جديد للتغيري  وضع تصميم
 .وتنفيذه

 هليكل  يريتغ مواقع األفراد 
 .التنظيمي

  تغيري التقنيات املستخدمة يف أداء
  .العمل

 تعزيز النتائج احملققة. 
 تقييم النتائج احملققة. 
 إجراء تعديالت بناءة.  

  161.ص) 1997دار زهران للنشر والتوزيع، : األردن( التنمية اإلداريةقيس املؤمن وآخرون،  :املصدر

  

  :كننا شرح املراحل الثالثة للتغيري التنظيمي كاآليتمي، )01(رقم  اجلدولو مبني يف متاشيا مع ما ه     

تطبيق وتنفيذ التغيري ح وهي مرحلة على درجة عالية من األمهية فيما خيص جنا  :مرحلة إذابة اجلليد  .أ 
من خلق  انطالقا ،حيث يتم خالهلا االستغناء عن املمارسات والعادات احلالية لألفراد .التنظيمي

ا   ،تغيري القيم واالجتاهات السائدة شعور لديهم بضرورة كنتيجة لعدم فعالية الطرق اليت ميارسون 
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ملؤسسة يف الوصول لتحقيق األهداف احملددة ت والظروف ا ،أنشطتهم  ة التحد ا . لراهنةوالتطلع 
ن اإل سرتاتيجية أو اخلطط الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل حتقق نتائج  فبسبب وجود إحساس 

ي من شأنه أن كلية أو جزئية ضعيفة وغري مقبولة أو تؤدي إىل حدوث مشاكل معينة، األمر الذ
 1.لدافعية لدى األفراد للبحث عن البديل وتقبل التغيريولة عن التغيري يف خلق ايساعد اإلدارة املسئ

لتغيري  .ب  تغيريها من  د األفكار وأساليب العمل اليت متخالل هذه املرحلة يتم اعتما :مرحلة القيام 
 كما يتم تبين  .الالزمة يف إطار وظائفهم اجلديدة، بتدريب وإكساب األفراد للمهارات طرف اإلدارة

عادة النظر وحتديدها  ،أمناط توزيع السلطة وما يتبعها من ،جيةوالفنية والتكنولو التغيريات التنظيمية 
ت اإلدارية ونطاق اإلشرافوليات املمنوحة لألفراد و ملسئيف الصالحيات وا تغيريات  وإحداث ،املستو

تم جبميع خطوات ومراحل إنتاج القيمة للمستهلك، بشرط أن  يف األنشطة والعمليات املمارسة اليت 
 2.يتم تنفيذ كل ذلك بكيفية متأنية ووفقا ملراحل مدروسة ومنتظمة

 عنها مبحاولة احملافظة ولنيإذ يقوم املسئوهي آخر مرحلة من التغيري التنظيمي،  :تثبيت التغيريمرحلة  .ج 
االت، خبلق الظروف املناسبة ملساعدة  ت وا على ما مت التوصل إليه من تغيريات يف مجيع املستو

إذ تسعى . على دمج أمناط السلوك وأساليب العمل اجلديدة مع تلك اليت اعتادوا عليها سابقااألفراد 
 ،للتغذية العكسية آلياتتوفري ابعة وقياس األداء بواملت اإلدارة هنا للرتكيز على عمليات وطرق التقييم

لتصحيحية األمر الذي يساعد على اختاذ القرارات ا .مت حتقيقه وإجنازه مع ما خطط له قارنة مامل
ا التأثري سلبيا على املناسبة يف حالة وجود ا مللل الكلية نتائجالحنرافات من شأ   3.ؤسسةتغيري 

I-2-2- فيتشإيفانس"من قبل  وذج املقرتحالنم" "Ivancevich":  إيفانسوفيتش"قام املفكر" 
"Ivancevich" ، قرتاح جمموعة من املراحل املتسلسلة واملرتابطة الالزمة رفقة جمموعة من زمالئه الباحثني 

ملؤسسة    :هيإلحداث التغيري 

 .التنظيمي حصر مجيع األسباب والعوامل والقوى الداخلية واخلارجية املسببة للتغيري  .أ 

تنظيمي من التغيري الاملؤسسة إلحداث للتأكد من حاجة  ،القيام جبمع معلومات على شكل تقارير  .ب 
 .أجل حتسني نتائجها وأدائها

                                                             
  86، 85.ص.، صبقساع رجم، صاحلي -1
  260.ص) 2000للنشر،  دار وائل: األردن( نظرية املنظمة والتنظيمدمحم قاسم القريويت،  -2
  18، 17.ص.ص) 2010الدار اجلامعية، : مصر( إدارة التغيريأمحد ماهر،  -3
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املشاكل اليت تعاين منها املؤسسة بدقة لكي تتضح وتتجلى الرؤية جلميع األفراد، األمر  القيام بتحديد .ج 
 .ها من وراء التغيري بواقعية وبصورة شاملةالذي يسمح بتحديد األهداف املرجو حتقيق

ق وضمان جناحه من خالل حتقي ،وضع االسرتاتيجيات واخلطط املناسبة إلحداث التغيري التنظيمي  .د 
اليت و  ناسبة لذلكامل سرتاتيجياتاإل أنواع من حيث توجد ثالثة .النتائج ومستوى األداء املنسوب

لتكامل والرتابط اسرتاتيجيات تغيري البناء التنظيمي، اسرتاتيجيات إحداث التغيري يف  :هي تتميز 
 .السلوك واسرتاتيجيات التغيري الفين

 من طبيعة املشاكل والوضع احلايل انطالقاسرتاتيجية املناسبة إلحداث التغيري التنظيمي اإل اختيار  .ه 
 ،وسلوك األفراد ومنط القيادة املتبعدراسة وحتديد ثقافتها السائدة وإجراءات العمل املتبعة ب ،للمؤسسة

 .وغريها من العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة واملتأثرة بذلك
ا ،دراسة مجيع العوامل املقاومة للتغيري  .و  زالتها أو ختفيف حد  .وحماولة إجياد حلول للتغلب عليها 

تحديد مدته ، حيث يتم بات وأساليبا يتضمنه من إجراءوفقا ملالتطبيق الفعلي للتغيري التنظيمي   .ز 
 1.متابعة عملية التنفيذ من انطالقاالزمنية ومقدار التغيري الذي سيحدث 

I-2-3-  ار هوسڤإد" ذجمنو" "Edgar Huse": وذج منم 1980نة س "ار هوسڤإد"قرتح املفكر ا
ملؤسسة وضمان جناحه، واليت ميكننا توضيحها  وفقا يتضمن سبعة خطوات أساسية إلحداث التغيري التنظيمي 

  ).03(قم لشكل ر ل

  

  

  

  

  

  

                                                             
  129.الطبعة األوىل، ص) 2011، للنشر والتوزيع دار قرطبة: اململكة العربية السعودية( التغيري اإلجيايب يف الشركات واهليئاتأمحد اجلهين،  -1
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  ."Edgar Huse" "ار هوسڤإد: "ـــتغيري التنظيمي وفقا لمراحل ال): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اململكة العربية ( حسن حسين حممود: ، تعريبدليل انتقادي للمنظمات: إدارة أنشطة االبتكار والتغيري، نيل أندرسون، نيجل كنج :املصدر
  262.ص )2004شر، دار املريخ للن: السعودية

 

  :اآليتتوضيح مراحل التغيري التنظيمي ك نناميك، )03(ل رقم متاشيا مع الشك     

دف مالحظة املشاكل اليت ستطالع جراء ا اإلدارةقوم تخالل هذه املرحلة  :ستكشافمرحلة اال  .أ 
حلاجة إلحداث التغيري ،تعاين منها من أجل  ،والعمل على تقييمها وخلق إحساس لدى األفراد 

 .وحماولة االستعانة بوكيل خارجي للتغيري حتسني الوضعية العامة للمؤسسة

 .من خالل اكتشاف دوافع التغيري ومناقشتها بكيفية مشرتكة مع وكيل التغيري :ستكشافمرحلة اال

عتماد الطرق واألساليب اجلديدة واالستمرار عليها :مرحلة تثبيت التغيري وتقييم خطواته  .وذلك 

اء التغيري  .يقوم وسيط التغيري برتك عملية التغيري واالنتقال ملهام أخرى خارج املؤسسة :مرحلة إ

 .انطالقا من وضع العقد التباديل والتوقعات املتبادلة :مرحلة الدخول

 .من خالل حماولة التعرف على األهداف املراد حتقيقها من التغيري :مرحلة التشخيص

 .بتحديد اخلطوات الالزمة ووضع خطة للقضاء على مقاومة التغيري :لتغيريمرحلة التخطيط ل

  .لتطبيق الفعلي جلميع املراحل اليت مت التخطيط هلا من قبل وكيل التغيري :مرحلة تطبيق خطة التغيري



  والتغيري اجلذري ندسةاهل عادةاملضمون الفكري إل.......................................................................الفصل األول 
 

 
~20~ 

 

يتمحور حول جماالت وضوابط العمل الذي  ،اتفاقعقد  يتم خالل هذه املرحلة :مرحلة الدخول  .ب 
ملؤسسة يف إطار إحداثه للتغيري التنظيمي  .سيمارسه الوكيل 

لتغيري جبميع  :مرحلة التشخيص .ج  خالل هذه املرحلة تقوم إدارة املؤسسة بتزويد الوكيل املكلف 
اليت تعاين ملشاكل اوحتديد  ،حالة املؤسسة حول إلجراء تشخيص مفصل ،املعلومات اليت حيتاجها

ا  .منها وتقييم حد

 انطالقا ،يتم االتفاق يف هذه املرحلة بني الوكيل وإدارة املؤسسة :مرحلة التخطيط إلحداث التغيري  .د 
تتضمن أساليب مفصلة لطريقة تدخله إلجراء  ،من موافقة هذه األخرية على ما يقدمه هلا من خطة

وقيامه بوضع جمموعة من األهداف املرفقة جبدول زمين  ،وإجياد حلول فعالة للمشاكل املوجودة ،التغيري
 .ة مواجهة مقاومة التغيري وختفيضهالتجسيدها وكيفي

 .يتم هنا تطبيق ما حتتويه اخلطة املتفق عليها وفقا إلطارها الزمين احملدد :مرحلة تطبيق خطة التغيري  .ه 

إعادة جتميد الطريقة اجلديدة ألداء  يف هذه املرحلة يتم :مرحلة تثبيت التغيري وتقييم خطواته  .و 
مج التغيري ،األعمال لتصبح هي األخرى جمرد  ،من خالل التقيد بكافة املمارسات اليت تضمنها بر

لنسبة لألفراد  .مستقبال روتني 

اء التغيري  .ز  اء العالقة اليت :مرحلة إ بعد االنتهاء التام من  ،تربط املؤسسة بوكيل التغيري يتم هنا إ
مج التغيري التنظيمي   1.تنفيذ ما يتضمنه بر

I-3- تصادف إدارة املؤسسة يف سعيها إلحداث التغيري الكثري من  :ومقاومة التغيري التنظيمي معوقات
التوازن العوامل املعيقة لنجاح هذه العملية، هذه املقاومة قد تؤدي لفشل التغيري التنظيمي يف الوصول لتحقيق 

كي تسهل عملية التعامل   ،لذلك تتأتى ضرورة فهم واستيعاب مجيع العوامل املقاومة للتغيري .اجلديد املنشود
ائياخبمعها    .فضها أو إزالتها 

I-3-1- ا متسك عمال وموظفي  :مفهوم مقاومة التغيري التنظيمي تعرف مقاومة التغيري التنظيمي 
ألوضاع اإلدارية  لسلوك الوظيفي  ،السائدة حاليااملؤسسة  عليه يف إطار  املتعودينوالتزامهم التام أو اجلزئي 

االنتقال من وضع حايل إىل وضع آخر خمالف  ية، كنتيجة حملاولة اإلدارةأدائهم ألنشطتهم ومهامهم اإلنتاج
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ة مساوية هلا أو أكرب تتأتى ضرورة مقابلتها بقوى مضاد ،وجود قوى مقاومة للتغيريبسبب حتمية ف 1.ومغاير له
حتقيق املزيد من و  ،األمر الذي سيؤدي إىل جناح عملية التغيري التنظيمي .هي القوى الدافعة للتغيري ،منها

  .النتائج اإلجيابية على املستويني االسرتاتيجي والتشغيلي
وحتول دون حتقيق بعض  ،ميكننا القول أنه توجد العديد من العقبات اليت حتد من فعالية التغيري التنظيمي     

موعات  .عوامل املقاومة للتغيري التنظيميلأو مجيع أهدافه، حيث تعرف  واليت ميكننا تصنيفها ضمن ا
  :التالية

مج التغيري  :جمموعة املعوقات التنظيمية  .أ  تتنوع كثريا املعوقات التنظيمية اليت حتول دون تطبيق بر
يف  املدراءولني واألفراد داخل املؤسسة، إفراط صراعات تنظيمية بني املسئ ، أبرزها وجودالتنظيمي
ملؤسسة، تضخم  استخدام السلطة مع املرؤوسني، ضعف كفاءة وفعالية نظام املعلومات املوجود 

دة عدد األفراد مقا نة حباجة املؤسسة لليد العاملة، عدم وجود نظام فعال ر اهليكل التنظيمي وز
لعدل يف منح احلوافزدم متيللحوافز أو ع ، غياب التنسيق التنظيمي وضعف عملية املتابعة جلهود زه 

 وسنياملرؤ ولني و ملسئالعمال واملوظفني بعد إحداث التغيري التنظيمي، تداخل املهام واختصاصات ا
 .مل وموظف بعد التغيري التنظيمياوعدم وضوح مهمة كل ع

 .تلك القوى الكامنة لدى أفراد املؤسسة والكاحبة للتغيري التنظيمي وهي :جمموعة املعوقات البشرية  .ب 
م ،ووظيفية حمددةفكنتيجة جلهلهم أو لتأثرهم مبصاحل شخصية  يظهرون نوعا من الرفض النسيب  فإ

 :يث تصنف هذه املعوقات البشرية ضمنح .ألي تعديل يف إجراءات وأساليب إدارة وتنفيذ العمل
 ابواليت من بني أس :االجتماعية املعوقات ة بني األفراد ضعف العالقات االجتماعي ا

ت اإل واليت حتول دون وجود اتصاالت فعالة ومؤثرة يف خلق قيم  ،دارية للمؤسسةملستو
، وجود صراعات كثرية بني األفراد، وجود تنظيم غري رمسي مؤثر داخل املؤسسة، عمل إجيابية

لعادات االجتماعية ال تمع ثر العمال   .إخل...سلبية السائدة داخل ا

 وتباين قيم  اختالفمن بني أبرز أسباب وجود املعوقات الثقافية جند  :الثقافية املعوقات
م  ماألفراد ومعتقدا العمال واملوظفني وبني السلوك وجود تباين واضح بني مبادئ  ،وعادا

                                                             
الطبعة األوىل، ) 1995دار الفكر للنشر والتوزيع، : األردن( منظور تطبيقي: دراسات معاصرة يف التطوير اإلداريعاصم األعرجي،  -1
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لتغيري التنظيمي، وجود األ اقتناعاحلايل واملستقبلي إلدارة املؤسسة، عدم  بني  اختالففراد 
 .إخل...إمكانيات األفراد واملتطلبات الوظيفية بعد حدوث التغيري التنظيمي 

 تظهر املعوقات السلوكية بسبب عدم وجود أنظمة فعالة لتحفيز  :املعوقات السلوكية
إلجراءات اجلديدة للعمل بعد التغيري، وعدم وجود  األفراد وتشجيع على االلتزام الشخصي 

لرضا عن الوظائف  ،تقييم واضح وصحيح للوضع السلوكي جلميع األفراد ومدى شعورهم 
ا، أو وجود أنظمة حتفي إلضافة للتعامل اجلديدة اليت ميارسو عادل بني الغري ز غري عادلة، 

تؤثر سلبيا على تنفيذ   بروز معوقات سلوكيةألمر الذي يؤدي إىلمجيع العمال واملوظفني، ا
 1.وإجناز التغيري التنظيمي

مكانيات املادية اليت متتلكها ربز املعوقات الفنية بسبب ضعف اإلت :جمموعة املعوقات الفنية .ج 
كما تربز أيضا يف حالة ضعف التقنيات   .وعدم استغالهلا بطريقة اقتصادية يف حالة وجودها ،املؤسسة

وما يتبعها من عدم كفاءة وفعالية أنشطة البحث والتطوير املمارسة،  ،وأساليب اإلنتاج املستخدمة
هيل األفراد أو اخنفاض نتيجة  ،مستوى مهارات العمالالخنفاض  إلضافة غياب برامج تدريب و

ود هذا النوع من املعوقات سيقود إىل تعرض وبصفة عامة جند أن وج. مستواها العلمي والتقين
ا التنافسية املؤسسة للتقادم التكنولوجي مواكبة و التغيري  جناحستحالة وهو ما يؤدي ال ،وضعف قدر

ال التقين   2.التطورات احلاصلة يف ا

I-3-2- التغيري ة توجد العديد من األسباب الدافعة ملقاوم :أسباب ومربرات مقاومة التغيري التنظيمي
  :ذكرها كاآليتواليت ن ،التنظيمي

 استخدامبسبب  ،ينظر أغلب األفراد داخل املؤسسة للتغيري التنظيمي كتهديد ملركزهم الوظيفي  .أ 
ا يف أداء العمل بعد التغيري ،التكنولوجيا يف خمتلف جماالت أنشطة املؤسسة الداخلية  .واالستعانة 

وإمكانية إحالل اآللة وأساليب العمل املتطورة  هموهو األمر الذي قد يشكل خطرا على وظائف
م  .مكا

ووجود تداخالت بني تلك  ،بسبب وجود جمموعة من العالقات اإلنسانية واالجتماعية بني األفراد  .ب 
ملؤسسة واعتبارها من أبرز حمددات سلوك العمال واملوظفني، جند  ،العالقات وطبيعة انسياب العمل 
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 وحتدد بنسبة  ،حداث حتوالت كبرية يف العالقات اليت تربط األفرادإلأن التغيري التنظيمي سيؤدي 
 .إىل مقاومته ورفضه ري سيؤديتغي بذلك فإن وجود أي .نتائج عملهم عالية

م للمزا اليت اكتسبوها خالل فرتة عملهم يعارض بعض األفراد التغيري التنظيمي خوفا من  .ج  فقدا
تتنوع وختتلف من عامل آلخر ومن موظف آلخر، فقد تكون على شكل سلطة  هذه املزا. ملؤسسة

أو حميط عمل  ،أو قد تكون استحواذ على جمموعة من املوارد االقتصادية ،بعض القرارات اختاذوحرية 
 1.إخل...مالئم 

ون م الوظيفية، وهو ما جيعلهم يلجئإىل خلق نوع من الضمان فيما يتعلق حبياحيتاج بعض املوظفني   .د 
خصوصا إذا مل يتم إشراكهم يف  ،ملقاومة التغيري التنظيمي مبحافظتهم على أساليب وطرق أداء العمل

 .دورا واضحا يف ذلك اميتلكو ومل  ،أمناط العمل اجلديدة م وبناءتصمي
قاومة ورفض التغيري التنظيمي بسبب خوفهم من الطريقة اجلديدة ألداء قد تنشأ لدى األفراد رغبة يف م  .ه 

قي األنشطة واملهام اليت تتألف منها وظائفهم،  ،العمل بعض املهارات واخلربات اليت نظرا لتضمنها و
ا  .يفتقدو

حلاجة للتغيري بسبب رضاهم التام عن وضعهم احلايل  .و   ،عدم اقتناع عمال وموظفي املؤسسة 
 2.واعتقادهم أن التغيري سيؤدي إىل نتائج سلبية على املؤسسة

I-3-3- تتميز عملية مقاومة التغيري التنظيمي بطابعها الفردي أو  :طرق مقاومة التغيري التنظيمي
ا قد حت إلجراءات العمل اجلديدة متأثرين برؤيتهم  دث فرد من خالل رفض أفراد معيننياجلماعي، حيث أ

توجد ثالثة أساليب  وبصفة عامة. قد حتدث مجاعيا من خالل رفض أغلب األفراد للتغيري الشخصية، كما
  :رئيسية ملقاومة التغيري التنظيمي هي

أن اإلجراءات اجلديدة  األفراد اعتقادف واملطلق يف حالة العنيحيدث هذا الرفض  :الرفض العنيف  .أ 
ددها، وهو األمر رفضا  االذي جيعلهم يرفضو اليت يتضمنها التغيري ستقضي على مكاسبهم أو 

 .قاطعا
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تلجأ إىل حماولة إرجاء التغيري  ،يف حالة فشل قوى املقاومة يف إيقاف التغيري :تعطيل قوى التغيري  .ب 
ائيا وهو األمر الذي جيعلهم يشككون يف نتائجه  .وتعطيله إىل أن تتوفر هلا إمكانية القضاء عليه 

مج وخطوات تنفيذه  .ومدى متكن وحتكم إدارة املؤسسة يف بر

تلجأ إىل إبطائه عندما ال تتمكن قوى مقاومة التغيري من إيقافه أو تعطيله، قد  :إبطاء سرعة التغيري .ج 
عاقة حركة القوى اليت ترغب يف إحداثه، األمر الذي سيؤدي إىل حدوث العديد من األمور اليت 

  1.تنعكس سلبيا على أداء ونتائج املؤسسةس

I-3-4- توجد العديد من الطرق اليت متكن  :التنظيمي أدوات تعامل إدارة املؤسسة مع مقاومة التغيري
ائيامة التغيري، مبإدارة املؤسسة من التعامل مع مقاو  فبعد تشخيص طبيعة  .حاولة خفضه أو القضاء عليه 

خذ العديد من األشكال كتكوين جمموعات يف إطار نقايب يقومون برتك العمل أو االعرتاض   ،املقاومة اليت 
، يتم تصنيف اءظهار البطء يف ممارسة العمل وإكثار األخطأو عدم التعاون والتصرف بسلوك عنيد  ،عليه

م غري منسجمني معه، حيث ميكننا  مجيع األفراد الذين يتصفون بذلك وتظهر عليهم أعراض املقاومة على أ
  :مناقشة أساليب التعامل مع مقاومة التغيري كاآليت

متعليم األفراد وتكثيف   .أ  قد ال يستوعب العمال واملوظفون  ،يف بعض احلاالت :عمليات االتصال 
 على املعلومات واملعطيات الصحيحةنتيجة لعدم توفرهم  ،األهداف الرئيسية للتغيري التنظيمي

ميع األفكار واألطر جبوإعالمهم  فإن القيام خبلق قنوات اتصال معهم، كذلل .والتفاصيل املتعلقة به
سواء يف جمال التسيري أو يف جمال  ،احلديثة املرتبطة بهوتعليمهم لألساليب  ،إليها التغيرياليت يهدف 

لضرورة إىل كبح ، ومتكينهم من معرفة احلقائق التامة وإيضاح أي سوء فهم ،طرق أداء العمل سيؤدي 
 2.مقاومة التغيري واملسامهة يف جتسيد األهداف املرجوة

قبل البدء يف عملية  ،يقوم قائد التغيري :القرارات وتصميم العمل اجلديد صنعإشراك األفراد يف   .ب 
م  ،شراك عدد معني وحمدد بدقة يف التخطيط للتغيري التنظيمي ،التنفيذ الفعلي له من خالل استشار

ب وهو األمر الذي يصع .اإلجراءات وأساليب العمل اجلديدةوأخذ آرائهم بعني االعتبار يف تصميم 
كما يساهم   .كنتيجة حتمية لرغبتهم يف أداء املهام بتلك الطريقة  ،اضهم ومقاومتهم للتغيريمن اعرت 
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وإيصال  ، سياسة األبواب املفتوحةانطالقا من تبين ،خلق وتعزيز الثقة بني اإلدارة والعماليف أيضا 
مج عمل جديد تعتمده   ،مجيع املعطيات الالزمة للعمال واملوظفني كي تزول الشكوك يف أي بر

إلدارة ىاإلدارة، األمر الذي يساهم يف تعزيز الثقة لد  .األفراد 

عن حماولة لتقدمي جمموعة  التفاوض عبارة :التفاوض مع األفراد املقاومة للتغيري أو مع من ميثلهم .ج 
دف التقليل من حدة  ،املقاومني للتغيريمن التنازالت مع اجلهة املتفاوض معها واملتمثلة يف األفراد 

اومة قوية، غري أن أبرز سلبياته حيث ميثل التفاوض احلل األمثل عندما تكون اجلهة املق .املقاومة
 .وتقدمي تنازالت عديدة هلم ،تمثل يف مركز القوة اليت يكتسبها األفراد بعد املفاوضاتت

قادة غري الرمسيني، سواء حصول اإلدارة على تعاون ال خالل من :حماولة إدماج القادة غري الرمسيني  .د 
حيث يساهم ذلك يف خفض مقاومة  .و يف أدائهالقرارات أو يف تصميم العمل أ صنعشراكهم يف 

م الغري رمسينيمن ثقة أغلب األفراد داخل  انطالقاالتغيري   1.املؤسسة بقاد

بتشجيع  ،لضمان عدم وجود مقاومة للتغيري ،تقوم إدارة املؤسسة :حتفيز األفراد وتشجيعهم ودعمهم  .ه 
سعيا منها لقبوهلم لإلجراءات  ،األفراد املتأثرين ودعمهم وتقدمي خمتلف احلوافز املادية واملعنوية هلم

 .اجلديدة يف إدارة العمل وأدائه

ولة عن حيث تلجأ اإلدارة املسئ :وتعيينهم يف مناصب أخرى همنقلالتواصل الفعال مع األفراد و   .و 
مما يساعدهم على تقبل  ،بناء جسور الثقة مع األفراد املشاركني يف مقاومة التغيري التغيري هنا إىل

ائف أخرى العمال واملوظفني وحتويلهم إىل وظنقل ب كما ميكنها القيام  .اإلجراءات اليت يتضمنها التغيري
الت ويف حا .ن التعنتمن خالل إعادة تعيينهم، خصوصا إذا كان الفرد املقاوم على درجة عالية م

ائيا إذا مل   2.يتقبل مهامه اجلديدةأخرى قد يتحتم عليها فصله 

حيث جيرب قائد التغيري األفراد على قبول التغيري التنظيمي وأساليب العمل  :ستخدام أساليب اإلكراها  .ز 
م لالمتيازات أو  ،يف حالة الرفض واملقاومةبتهديدهم بفقدان وظائفهم  ،اجلديدة  املتحصلنيبفقدا

 3.عليها جزئيا أو كليا

                                                             
  104، 103.ص.ص مرجع سابق،الصرييف،  -1
، ددابغ ،، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصلدراسة حالة: اعتماد بعض املداخل اإلدارية ملواجهة مقاومة التغيريدمحم مصطفى القصيمي،  -2

لد 2008   102.، ص89، العدد 30، ا
  114.صاحلي، مرجع سابق، ص -3
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II - عليها املؤسسات  اعتمدتكثريا اهلياكل التنظيمية اليت   اختلفت :حول إعادة اهلندسة أساسية مفاهيم
 االجتماعيبنظرية التقسيم " Adam Smith" "آدم مسيث"منذ جميء  ، وذلكالقتصادية يف تنظيم أنشطتهاا

        :يف كتابه الشهري املعنون بــوالتخصص العمل  وما تضمنته من مفاهيم عديدة متعلقة بتجزئة ،للعمل
"An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation"  الصادر عام

بيس .م1776 وتسجيله للعمليات اإلنتاجية الالزمة إلنتاج دبوس واحد،  ،فبعد دراسته ملصنع إنتاج الد
دة كمية اإلنتاج ملهارات اليت ا بسبب ،الحظ أن ختصص كل عامل يف نفس العملية اإلنتاجية من شأنه رفع وز

ومن مث ظهر التنظيم الوظيفي كأسلوب كفئ وفعال يف  .تكرارهم لنفس اإلجراءات جراءيكتسبها العمال 
احلادي غري أن التطورات االقتصادية اليت شهدها مطلع القرن  .البنية التنظيمية للمؤسسةهندسة وتصميم 

ت إىل قد أد االتصال،ت وسائل اإلنتاج ووسائل التكنولوجية اليت مس االبتكاراتوتسارع وترية  ،العشرينو 
جلعلها قادرة على مواجهة  ،تعلق بطرق تنظيم املؤسسة داخليا وبناء هيكلها التنظيميتظهور مفاهيم جديدة 

ا التنافسية يف ظل  ت املذكورة وحتسني قدرا االتحد  .جتاه مالكها وعماهلا وموظفيها واملستهلكني التزاما
 ما وهو ،بفريق العمل والعمليات املمارسة االهتمامإىل  ،مببدأ التخصص وتقسيم العمل االهتمام انتقلحيث 

 .تمركز حول عمليات األعمال كمحصلة إلعادة هندسة املؤسسة ككلى إىل ظهور اهليكل التنظيمي املأد

لكثري من السلبيات      التكاليف وضعف القدرة  ارتفاعيف  املتمثلة ،يتميز التنظيم الوظيفي ألنشطة املؤسسة 
املتعلقة واخنفاض جودة اإلنتاج بسبب تعرض املعلومات  ،السريعة للطلب املتنوع للمستهلكني االستجابةعلى 

ئن و  عند نقلها من خارج املؤسسة إىل وذلك  ،خصائص املوارد االقتصادية املستخدمة للتحريفبرغبات الز
ا التنظيمية الوظيفيةبني أجزائها و و  ،داخلها تبين التنظيم املتمركز  ة حتميةوهو األمر الذي يفرض وبشد .وحدا

تعظيم القيمة ل ،واحدة عمليةوظائف يف نشطة والحماولة دمج العديد من األ القائم على ،حول العمليات
سنعمل هنا على إيضاح بعض اجلوانب املتعلقة مبوضوع إعادة هندسة املؤسسة، وهكذا . املنتجة للمستهلك

د أهم مث شرح مبادئها واألسس اليت تقوم عليا، وصوال إىل حتدي ،بدءا مبفهومها وخصائصها وأهدافها وأمهيتها
 :التالية الفرعيةوذلك وفقا للنقاط  ،م على إدارة املؤسسة تبنيهااليت حتتالدوافع واألسباب 

 ماهية إعادة اهلندسة. 

 والتنظيم املتمركز حول العمليات إعادة اهلندسة. 

 إعادة اهلندسةخطوات تبين .  
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II -1 - إلضافة ول يف هذه النقطة التطرق لظهور و سنحا :ماهية إعادة اهلندسة لشرح نشأة إعادة اهلندسة، 
  .اجلوانب النظرية املرتبطة مبفهومها وخصائصها واألهداف املراد حتقيقها من وراء تطبيقها

II-1 -1-  ل ظهور ملفهوم إعادة اهلندسة مع قيام مؤسسةتزامن أو  :إعادة اهلندسةوظهور نشأة 
"Massachusetts Institute of Technology"  عداد دراس1983عام : بعنوان اتم 
"Management in the 1990s"، اليت هدفت إىل معرفة الدور  ،ت جمموعة من األحباث العلميةضم

ملؤسسات االقتصادية " توماس دافنبورت"م كل من بعدها مباشرة قا 1.الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات 
"Davenport Thomas" جاميس شورت"و" "James Short"  جناز دراسة حتت 1990يف جوان م 

 The new industrial engineering: information technology and business" عنوان

process redesign" ،املؤسسات  اعتمادمتثل اهلدف من ورائها يف حماولة حتليل العالقة املوجودة بني  حيث
ا تصالواالعالم على التكنولوجيات احلديثة لإل قام  ،نفس السنة وخاللبعدها  .وإعادة تصميم عمليا

 Obliterate note" بنشر مقال حتت عنوان "Michael Hammer" "مايكل هامر"الباحث 

automate"، ليأيت بعدها مباشرة املفكرين  .أين تناول العديد من جوانب إعادة هندسة عمليات املؤسسة
بكتاب سنة  "Michael Hammer" "مايكل هامر"و" James Champy"" تشاميب جاميس"

 Reengineering the corporation: A manifesto for business" الذي محل عنوان ،م1993

revolution" ، والذي قاما من خالله بشرح وحتديد العديد من املفاهيم ومناقشة خمتلف اجلوانب املرتبطة
  .ذا املوضوع اهتمتلتأيت بعد ذلك العديد من الدراسات واألحباث املفصلة اليت  2.مبوضوع إعادة اهلندسة

ظهوره  ارتبطأن مصطلح إعادة اهلندسة  ،يف جمال اإلدارة والتطوير التنظيمي نيحثايرى الكثري من الب     
الشركات األمريكية يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع بداية فرتة  ا الضخمة اليت قامت الستثمارات

قي العمليات واألنشطة املمارسةضرورة إعادة تصميم عينات من القرن العشرين، بالتس بسبب  ،أنظمة العمل و
ت بني أجزاء  العتمادا قي الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف ختزين ونقل البيا على أجهزة اإلعالم اآليل و

نية قبلرسة من كنتيجة حتمية للمنافسة الش  ،اهليكل التنظيمي قي  لينتشر بعدها ويشمل .الشركات اليا
االت والوظائف،  ملؤسسة من خاللا  ،غري أن ما ميكن قوله. إعادة النظر يف األنشطة واإلجراءات املعتمدة 

                                                             
1- David Knights, Hugh Willmott, The reengineering revolution: critical studies of corporate change 
(England: Sage Publication, 2000) first published, p.155 
2- Jan vomBrocke, Michael Rosemann, Handbook on Business Process Management: introduction, 
methods, and information systems (USA: Springer, 2014) second Edition, p.p.50, 51 
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اية القرن العشرين ومطلع القرن   ،لدول لعوملة األسواق وعوملة اإلنتاجا وبظهور وتبين ،العشريناحلادي و ومع 
عن  االقتصادية تبحثاألمر الذي جعل املؤسسات  ،األسواقاملنافسة داخل أغلب  اشتدادإىل  ى ذلكأد

ا الدقيقة لطلب املستهلكني  االستجابةحتقيق و  ،طرق جديدة تسمح هلا بتخفيض التكاليف ورفع جودة خمرجا
ى إىل ظهور التنظيم املتمركز حول العمليات كنموذج إداري يعتمد يف ، ما أدالزم لذلكالزمن الوتقليص 

بصفة أكثر و . ري للبنية التنظيمية، وعلى التغيري اجلذواالتصالتصميمه على التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 
  1:دقة ووضوح، ميكننا تلخيص وذكر العوامل الرئيسية اليت كانت سببا يف ظهور إعادة اهلندسة كاآليت

بسبب وذلك  :جيل ضعف يف مستوى األداء الداخلي للمؤسسات االقتصادية األمريكيةتس  .أ 
نية املنافسة ذات األداء التسويقي  ،اخنفاض املبيعات وحتول املستهلكني حنو العالمات التجارية اليا

ت أداء الوظيفة اإلنتاجية  ،األحسن  تدهور الروحل نظراواخنفاض معدالت اإلنتاجية وتراجع مستو
إلضافة لضعف  .فاع معدالت دوران العملوارتفاع معدالت التغيب عن العمل وارت ،املعنوية للعمال

لتنظيم الوظيفي وطريقة سلسلة القيمة املقرتحة من طرف ل كنتيجة واالتصالأداء أنظمة املعلومات 
اللذان كا سائدين خالل السبعينات والثمانينات من القرن  "Michael Porter"" مايكل بورتر"

 . العشرين

ديدا  .ب  ويرجع ذلك للمنافسة الشرسة  :األمريكيةت خارجية للموقع التنافسي للمؤسسات ظهور 
نية ا  ،من طرف املؤسسات اليا اليت تبنت منوذج إدارة اجلودة الشاملة واليت تفوقت على نظريا

م الشرائيةي أدى إىل تغري األمر الذ .األمريكية  وهو ما ،ات حادة مشلت أذواق املستهلكني وعادا
ملؤسسات، ل تحسني أوضاعها التنافسية وتوفري أوجب ضرورة إعادة صياغة نظم وأساليب العمل 

 .شروط ومتطلبات الصمود يف السوق

مكان املؤسسة ا .ج   ،وهذه الفرص متأتية من ظروف املنافسة اجلديدة :قتناصهاوجود فرص كثرية 
ت اليت خلقتها أنظمة و   االستهالكيةت إىل تغيري األذواق واليت أد ،والبث التلفزيوين االتصالالرها

تمع الباحثة عن تعظيم الفائض  إمكانية توسيع السوق وتلبية  خلقاألمر الذي  .االستهالكيألفراد ا
وحتقيق  ،ن املؤسسة من تفادي املنافسة الشديدةتسويقي مبتكر ميك وإنتاج مزيج ،رغبات جديدة

                                                             
ملناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج: إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قامسي كمال -1  دراسة ميدانية 
  71، 70.ص.ص أطروحة دكتوراه، غري منشورة،) 2011، 01جامعة سطيف : اجلزائر(
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دة  الذي يعتمد على تنظيم العمل وفقا ملبدأ العمليات أو ما يعرف  ،مدخل إعادة اهلندسة بتبينالر
  .لتنظيم األفقي

II -1 -2- إعادة إعادة اهلندسة أو اهلندرة أو إعادة هندسة العملية أو  :مفهوم إعادة هندسة املؤسسة
     هندسة العمليات مجيعها مصطلحات تستخدم للداللة على الرتمجة إىل اللغة العربية للكلمة اإلجنليزية

"The reengineering". يقوم على حماولة تغيري  ،وهي تعبري ملفهوم حديث يف جمال إدارة األعمال
ملؤسسات من أجل  ،مع متطلبات القرن احلادي والعشرين انسجاماجلعلها أكثر  ،األساليب اإلدارية املطبقة 

" لويس راميون"و "François Bergeron"" فرانسوا بريجون" حيث يرى كل من. حتسني أدائها بصفة عامة
"Louis Raymond" سيزان ريفار"و ""Suzanne Rivard" ،ن إعادة اهلندسة عبارة عن إحداث أ

، لوسائل احلديثة لنقل املعلومات الستعانة ،مارسةامل تغيري جذري وعميق يف مجيع العمليات التنظيمية
يل"كما يرى   1.تحقيق حتسينات أساسية يف اإلنتاجية واألداء وجودة اإلنتاجوالتعامل معها ل     "بيرت 

"Peter Neill" أمريك سوهال"و ""Amrik Sohal" ، أن إعادة اهلندسة عبارة عن إعادة تصميم
ق نتائج وحتسينات جذرية تحقيل ،التنظيمي وأنظمة املعلومات اليت تتوفر عليها لعمليات املؤسسة وهيكلها

عالء دمحم "كذلك   عتربهاا 2.تقليص الوقت والتكلفة وتعظيم القيمة اليت تتضمنها املنتجات واخلدماتتتجسد ب
الذي يرمي إىل إجراء تغيريات  ،ا أحد املداخل اإلدارية احلديثة "سامح عبد املطلب عامر"و "السيد قنديل

ا اإلسرتاتيجية وهيكلها التنظيمي وقيمها  انطالقا ،جذرية وسريعة داخل املؤسسات من إعادة تصميم عمليا
ا  "James Chempy"" تشاميب جيمس"و "Michael Hammer" "مايكل هامر"ا أم 3.وسياسا

ا إعادة تفكري جوهرية ا  ،فيعرفان إعادة اهلندسة  وإعادة تصميم جذرية للهيكل التنظيمي للمؤسسة ولعمليا
ا ،التشغيلية املمارسة بتخفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني  ،لتحقيق حتسينات هائلة يف أدائها والرفع من كفاء

م ،جودته كرب مرونة جتاه  ،والوصول لتحقيق إرضاء أكرب للمستهلكني وتقليل وقت االستجابة لرغبا والتمتع 

                                                             
1- Francois Bergeron and others, Determinants of business process reengineering success in small and 
large enterprises: An empirical study in the Canadian context, Journal of Small Business Management, 
USA, 1998, Volume 36, Issue 01, p.72, Article published at the following site: 
http://search.proquest.com/openview/ce820c4a1be0fef69f8ece566313eb1b/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=49244  
2- Peter Neill, Amrik Sohal, Business process reengineering: a review of recent literature, Technovation 
journal, 1999, Volume 09, Issue 09, p.574, Article published at the following site:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497299000590 

  318.ص) 2010دار الفكر، : األردن( التطوير التنظيميسامح عبد املطلب عامر، عالء دمحم سيد قنديل،  -3

http://search.proquest.com/openview/ce820c4a1be0fef69f8ece566313eb1b/1?pq-
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497299000590
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لنسبة ألنشطتها ومهامها املمارسة ،التغريات اخلارجية ميكننا شرح  1.والرفع من مستوى التنسيق والتكامل 
  :وتفصيل عناصر التعريف السابق املذكور إلعادة اهلندسة كاآليت

 ،مل املتبعةظر يف طرق العأن الوقت قد حان إلعادة النذلك املقصود ب :إعادة تفكري جوهرية  .أ 
امب  طرق أخرى تم التخلي عن الطرق احلالية وتبينحبيث ي ،راجعة كل فرد لألنشطة واملهام اليت يقوم 

عادة . حتقق مستوى األداء والقيمة األعلى واألفضل جمرب على فهم  ةندساهلففريق العمل املكلف 
قبل  هاتوكيف سيتم جتسيدها وممارس ،أن تكون عليها مجيع أنشطة وجماالت العملواجب احلالة ال

ا وهيكلها لاإلدارة و ف. الشروع الفعلي يف إعادة تصميمها وهندستها عادة هندسة عمليا قيامها 
ملاذا : جابتها على سؤالني رئيسيني مها ،ب  أن تستوعب جيدا اهلدف من وراء ذلكجيالتنظيمي 

عادة تنظيم األعمال؟ وكيف سيتم تنظيم وأ أي جيب على  .داء األنشطة واملهام بعد ذلك؟القيام 
ة حول وتتوفر لديه البصرية النافذة والرؤية الواضح ،املكلف مبشروع إعادة اهلندسة أن يكون على علم

كل ذلك يف سبيل   .وطريقة ترتيبه وتنسيقه هلا ،ا خمتلف أنشطتها اليت يفرتض أن تؤدى كيفيةال
ئن ورفع جودة املنتجات وجعل املؤسسة ،خفض التكاليف تحسني مستوى ب ،أكثر تركيزا على الز

 2.التنسيق والتكامل يف أداء العمل

لتخلي عن الطرق احلالية  ،يقوم مفهوم إعادة اهلندسة على التغيري اجلذري :إعادة تصميم جذرية  .ب 
اليت  ،ية األخرىفعلى غرار مجيع النماذج اإلدار  .ماد طرق أخرى أكثر كفاءة وفعاليةلتنظيم العمل واعت

عطاء حلول ملؤسسة، جند أن إعادة اهلندسة  تقوم  سطحية وظرفية وغري شاملة للمشاكل املواجهة 
لتجديد  انطالقا ،تقوم على التغيري من اجلذور عند إعادة تصميم املؤسسة يف  واالبتكارمن التمتع 

إذن فإعادة اهلندسة تتطلب إعادة تصميم جذرية . ندسة الشاملةعادة اهليه إطار ما اصطلح عل
ا األخرى وانباجلللعمليات التشغيلية ولكافة  ، ألن اهلدف من ورائها هو تغيري الطريقة اليت متارس 

والتقليل  ،لغاء الطرق القدمية وإحالهلا بعمليات جديدة قائمة على تنظيم تدفقات العمل ،األنشطة
ن اخلطوات املتكررة، والغاية الرئيسية من ذلك ليس إحداث تغيريات طفيفة وسطحية قدر اإلمكان م

  3.يف النتائج، بل من أجل إحداث حتسينات كبرية متس النتائج
                                                             
1- Michael Hammer, James Chempy, le Reengineering, traduit de l’américain par: Michel le seac’h (France: 
Dunod, 1993) p.p.41-45 
2- Ibid , p.41 

) 2002دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية( منهج اخلطوة خبطوة لتحديد حيوية الشركة: إعادة هندسة املنظمةجفري إن لوينثال،  -3
  38، 36، 35.ص.سرور علي إبراهيم سرور، ص: خالد بن عبد هللا الدخيل هللا، مراجعة: تعريب
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حتسينات وطفرات إىل حتقيق  عادة اهلندسةيهدف فريق العمل املكلف  :حتقيق حتسينات هائلة .ج 
دة نيحتستتجسد بصورة مباشرة يف  ،ككل  معدالت األداء هائلة فيما خيص ح وز  الدخل واألر

فاهلدف  .لقيمة اليت يتحصل عليها املستهلكوتعظيم اوتقليص الزمن الالزم إلجناز العمل  ،اإلنتاجية
املرجو من إعادة هندسة املؤسسة ال يتمثل يف حماولة جتسيد وحتقيق حتسينات نسبية أو شكلية، بل يف 

 .التكلفة واجلودة واإلبتكارية حتقيق طفرات هائلة متس

نشاط أو جمموعة من األنشطة اليت جيب  اف واليت تعر  ،العمليات مجع لكلمة عملية :العمليات  .د 
الذي ميكن أن يكون  ،قيمة معلومة للزبون جية ومتتالية، لكي تكتمل وتنتجأن متارس بطريقة منه

لضبط  1.)أنه يقع خارجها أي(أو خارجي  )ينتمي إىل داخل املؤسسة(داخليا  جند أن إعادة وهنا 
تحويل بمتناسقة من العمليات الرئيسية، ملؤسسة على أساس جمموعة على تنظيم ا اهلندسة قائمة

التنظيمي من هيكل عمودي يقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل ومجع أجزائه ضمن  هاهيكل
وهذه العمليات ميكننا  .األعماليات إىل هيكل أفقي متمركز حول عمل ،جمموعة من الوظائف

عملية تصميم املنتج ونظام التحويل، عملية إدارة املوارد، عملية توريد املنتج، عملية : حصرها يف اآليت
  2.العميل وعمليات الدعم

II -1 -3- ت إعادة اهلندسة توجد أربعة  أنه "Joseph Kelada" "اجوزيف كيالد"يرى املفكر  :مستو
ت رئيسية   :ة اقتصادية هيتنفيذ إعادة اهلندسة داخل أي مؤسسالبدء بمبوجبها يتم  ،مستو

أي القيــام  :"eengineering WPRR rocessP Work"إعـادة هندســة عمليــة العمــل   .أ 
ملؤسســة والــيت تصــف تتــابع جمموعــة مــن األنشــطة  ،عــادة تنظــيم وتصــميم مجيــع العمليــات املمارســة 

ــة تغليــف املنــتج وعمليــة تلبيــة طلــب شــراء وعمليــة توظيــف  حبيــث تتحقــق معهــا وظيفــة رئيســية، كعملي
 .األفراد

ويتـأتى  :" eengineering BPRR rocessPBusiness"إعـادة هندسـة عمليـة األعمـال   .ب 
ات واملتكونـة مـن كـل عمليـ ،عادة هندسة وتصميم عملية األعمال املمارسة من طرف املؤسسـةذلك 

تم بتلبية   .   املستهلكنيحتياجات ورغبات االعمل اليت 

                                                             
 دمحم: سرور علي إبراهيم سرور، مراجعة: ، تعريبمنهج عملية األعمال بصفحات االنتشار: إدارة العمليات، ك مريديث، سكوت شافريجا -1

  182، 181.ص.ص) 2005دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية( عبد املنعم بن إبراهيم العبد املنعم: حيىي عبد الرمحن، تقدمي
  195.نفس املرجع السابق، ص -2
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املسـتوى مـن إعـادة عنـد هـذا  :" eengineering BRRBusiness"إعـادة هندسـة األعمـال  .ج 
وأنشـطة اإلنتـاج والتسـويق  ،هتمام بنمط اإلدارة واهليكل التنظيمي واإلسرتاتيجية املتبناةيتم اال ،اهلندسة

 .عادة هندسة مجيع أوجه تشغيل األعمال، وإدارة املوارد البشرية ونظم املعلومات

ــارة عــن إعــادة هندســة  :" eengineering TRRTotal"إعــادة اهلندســة الشــاملة   .د  وهــي عب
مــن خــالل إعــادة هندســة اإلدارة واهليكــل التنظيمــي واإلســرتاتيجية املتبنــاة وأنشــطة اإلنتــاج  ،األعمــال

  1.هة للجودة الشاملةبكيفية تكون موج ،والتسويق وإدارة املوارد البشرية ونظم املعلومات

II-1-4- رمايكـــــــل هـــــــام"يـــــــرى كـــــــل مـــــــن  :املؤسســـــــات الـــــــيت حتتـــــــاج لتطبيـــــــق إعـــــــادة اهلندســـــــة"         
"Michael Hammer" تشـاميب جـيمس"و ""James Chempy"،  أن هنـاك ثالثـة أنـواع مـن املؤسسـات

  2:االقتصادية اليت حتتاج إلعادة هندستها هي

كبـــريا ومتزايــــدا يف   ارتفاعــــاوهــــي تلـــك املؤسســـات الــــيت تواجـــه  :املؤسســـات ذات الوضــــع املتـــدهور  .أ 
ا ارتفاعي إىل بكيفية تؤد ،تكاليفها التشغيلية ـا وخـدما أو تلـك الـيت أصـبحت جـودة . أسـعار منتجا

ا جد منخفضةبتكاومستوى ا ا وخدما  .رية منتجا

وهــي تلــك املؤسســات احملققــة لــبعض النجــاح املــايل يف الوقــت  :املؤسســات الــيت يف طريقهــا للتــدهور  .ب 
وأوضـاع حميطهـا  ،لكنيغري أن املنافسة الشرسة اليت تتعرض هلا والتغري السريع يف أذواق املسـته ،الراهن

حال ستقرة املاخلارجي بصفة عامة غري  الستمرار يف حتقيق األر  .تسمح هلا 

ح :املؤسسات اليت وصلت لقمة التفوق والنجاح .ج   ،بعض املؤسسـات حتقـق مسـتوى مرتفـع مـن األر
ت لنسـبة جلميـع املسـتو ـا  لطمـوح واإلرادة   .وهي داللة قطعية على تواز ـا العليـا متتـاز  كمـا أن إدار
ــة قطعيــة علــى وجــوب إعــادة هندســتها املــرتفعتني لتــوفري فــرص النجــاح يف املســتقبل، وهــي بــذ لك دالل

  .ضمان االستمرار يف حتقيق معدالت قياسية يف األداء والتفوق على منافسيهال

II -1 -5-  خيتلف منوذج إعادة اهلندسة من  :اإلداريةخصائص إعادة اهلندسة ومقارنته بباقي املداخل
قي املداخل اإلدارية ا عن   كالتنظيم الوظيفي التقليدي وإدارة اجلودة الشاملة  ،حيث اخلصائص اليت يتمتع 

                                                             
عبد : حيىي عبد الرمحن، تقدميدمحم : سرور على إبراهيم سرور، مراجعة: تعريب، تكامل إعادة اهلندسة مع إدارة اجلودة الشاملةجوزيف كيالدا، -1

  135، 134.ص.ص) 2004، للنشر دار املريخ: اململكة العربية السعودية(هللا بن سليمان العزاز 
مشس الدين : ، تعريبدعوة صرحية للثورة اإلدارية اجلديدة):اهلندرة(إعادة هندسة نظم العمل يف املنظمات مايكل هامر، جيمس شاميب،  -2

  21.صالطبعة العربية األوىل، ) 1995الشركة العربية لإلعالم العلمي شعاع، : مصر(ر القحطاين، نسيم الصمادي بند: عثمان، مراجعة
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"Total Quality Management"  والتحسني املستمر"Kaizen"  وإعادة اهليكلة
"Restructuring" واألمتتة "Automation"  وإعادة التصميم"Redesigning"  وإعادة التنظيم
"Reorganizing". ري الذي حيدثه هذا النموذج إذ ترجع تلك اخلصائص واالختالفات أساسا للتغيري اجلذ

واالنطالق من الصفر يف بناء املؤسسة، حيث ميكننا تلخيص أهم تلك املميزات ونقاط االختالف  احلديث
قي املداخل امل   .)02(ذكورة يف اجلدول رقم الرئيسية عن 
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قي املداخلنقاط اال ):02(اجلدول رقم    .ختالف بني مدخل إعادة اهلندسة و
  املداخل اإلدارية

  معايري 

  االختالف

إعادة 

  اهلندسة

إدارة اجلودة 

  الشاملة
  األمتتة  إعادة اهليكلة

إعادة 

  التصميم

إعادة 

  التنظيم

  جماالت البحث
كل شيء 
  ملؤسسة

حاجات 

ورغبات 
ئن   الز

العالقة بني 

ت  املستو
  اإلدارية

التطبيقات 

التكنولوجية 
  والتقنية

حجم اليد 

العاملة 
  ملؤسسة

كل أجزاء 

املؤسسة 
ستثناء 
  العمليات

  جمال التغيري
العمليات 

  اإلدارية

من  االنطالق

املستوى 
التشغيلي 

وصوال لإلدارة 

  العليا

اهليكل 
  التنظيمي

األنظمة 
املوجودة 
  ملؤسسة

األنشطة 
الوظيفية واليد 

  العاملة

التضخيم أو 

التقليص 
األفقي أو 
العمودي 

  للمؤسسة

  الرتكيز
العمليات 

  اإلدارية
العمليات 

  اإلدارية
الوحدات 
  الوظيفية

إجراءات 
وأساليب 

  العمل

الوحدات 
اإلدارية 
  الوظيفية

تصميم 
هيكل 
إداري 

جديد 
يشرف على 

نفس 
العمليات 

  التشغيلية

األهداف املراد 

  حتقيقها
  سريعة وخارقة

تراكمية 
  وتدرجيية

تراكمية 
  وتدرجيية

تراكمية 
  وتدرجيية

تراكمية 
  وتدرجيية

  تدرجيية

بت: ، ترمجةالدليل العلمي للهندرةرميوند ماجنانيلي، مارك كالين،  :املصدر   ) 1995الشركة العربية لإلعالم العلمي، : مصر( دمحم مجال 
  04.ص

  
قي املداخل  يتضح لنا جليا أوجه االختالف بني إعادة ،)02( من خالل اجلدول رقم      اهلندسة و

ا تشمل مجيع جوانب املؤسسة افبالرجوع إلعادة اهلندسة جن .اإلدارية على العمليات  هاتركيز نطالقا من د أ
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دف حتقيق نتائج سريعة وخارقة يف األداء ،اإلدارية وحتسني  ،والقيام بتصميم جديد ومبتكر كليا للمؤسسة 
على عكس إدارة اجلودة الشاملة  .جودة وابتكارية املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلك وتقليص تكاليفها

تم فقط حباجات ورغبات املستهلكني طالق من املستوى التشغيلي إىل الن حماولة العمل على تلبيتهاو  ،اليت 
اشد مجيع وظائف حب فيما يتعلق مبجال التغيري ،أعلى مستوى ذلك فهي تسعى إىل ل .املؤسسة واالهتمام 

لعالقة أم. اإلداريةحتقيق نتائج تراكمية وتدرجيية من خالل الرتكيز كذلك على العمليات  ا إعادة اهليكلة فتهتم 
ت املوجودة بني امل ا غري ضروريةو لعمل على تقليصها  اإلدارية للمؤسسة،ستو  .إلغاء تلك اليت ترى اإلدارة أ

وما ينجم عنه من ارتفاع للتكاليف وتعقيد يف إجراءات  ،تنتج بسبب التضخم يف اهليكل التنظيمي حيث
لرتكيز على العمل اإلداري، وهي بذلك كإدارة اجلودة الشاملة تسعى لتحقيق نتائج تراكمية وتدرجيية 

ملؤسسة. الوحدات الوظيفية ألنظمة املوجودة  تم  لنسبة لألمتتة فنجدها  االهتمام  انطالقا من ،و
ا نظرا لإلجيابيات النامجة عنها واملتمثلة أساسا يف تسهيل  ،لتطبيقات التكنولوجية والتقنية احلديثة واالستعانة 

وهي كذلك تسعى  .ري وتركز على إجراءات وأساليب العملوإحالل اآللة مكان العمل البش ،أداء العمل
ألنشطة ،ا إعادة التصميمأم. حقيق نتائج تراكمية وتدرجييةلت حداث التغيري الوظيفية واليد العاملة  فتهتم 

ملؤسسة امن خالل ت ،فيها والسعي  ،نطالقا من الرتكيز على الوحدات اإلدارية الوظيفيةغيري حجم اليد العاملة 
لنسبة إلعادة التنظيم. لتحقيق نتائج تراكمية وتدرجيية لتقليص األفقي  ،و جراء تغيريات تتعلق  تم  فنجدها 

عادة تنظيم مواقع األفراد على مستوى اهليكل التنظيمي وتستثين من ذلك العمليات ، والعمودي للمؤسسة
ي جديد يشرف على نفس املستوى واألنشطة التشغيلية املمارسة، حبيث تركز على تقدمي هيكل تنظيمي إدار 

دف لالتشغيلية   .تحقيق نتائج تدرجيية، حبيث 

II -2 - ال  :إعادة اهلندسة والتنظيم املتمركز حول العمليات تعترب العمليات مبثابة حمور إعادة اهلندسة وا
ملؤسسة، االرئيسي إلج للمؤسسة هليكل متمركز حول  نطالقا من حتويل اهليكل التنظيميراء التغيريات اجلذرية 

لعمليات .العمليات   .لذلك سنحاول التطرق يف هذه النقطة ألهم األفكار واملفاهيم املتعلقة 

II -2 -1- الغري   العملية عبارة عن جمموعة متناغمة من األنشطة واملعلومات :حتليل مفهوم العملية
فهي  .واملرتبة بكيفية مدروسة مسبقا للقيام بتحويل مدخالت معينة ملخرجات تليب رغبات العميل ،متجانسة

ومتاشيا مع هذا  1.املهام اليت جيب أن متارس بطريقة منهجية لضمان إضافة وإنتاج القيمة بذلك تضم مجلة من

                                                             
1- Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance: le pilotage par les processus et les 
compétences (France: édition d’organisation, 2001) 2ème édition, p.31 
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لرجوع للتنظيم الوظيفي الذي ا ،الطرح ملؤس ترتيبعتمد عليه يف و سة، جند أن تطوير املنتجات العمل 
مة عن بعضها البعض ستقاللية  لعديد من األقسام والوحدات اإلدارية اليت متارس أنشطتها   .اجلديدة مير 

نشطة  ،حيث يتم البدء مبمارسة قسم التسويق ألنشطة دراسة السوق وسلوك املستهلك ليتم بعدها القيام 
دف التوصل إىل ابتكا وتليب احلاجات والرغبات اليت سبق  ،ر خصائص تتضمنها املنتجاتالبحث والتطوير 

نتهاء من ذلك يتم مترير التصميم املبتكر إىل قسم اإلنتاج كتشافها لدى املستهلكني، وبعد االلقسم التسويق ا 
  .يوضح لنا ذلك )04( لكميات املتوافقة مع حجم الطلب، والشكل رقم هوالتصنيع إلنتاج

  

  .عملية تصميم املنتج بني التنظيم الوظيفي والتنظيم املتمركز حول العمليات): 04(الشكل رقم 

 

   

 

 

  

  

  

 

 

  

الرتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية ودوره يف خلق وتدعيم املزا التنافسية داخل املؤسسة الصناعية الصغرية مزهود هشام،  :املصدر

رسالة ماجستري، ) 2011، 01جامعة سطيف : اجلزائر( لتحويل املطاط والبالستيك بسطيف Calpastدراسة حالة مؤسسة : واملتوسطة
  47.غري منشورة، ص

 

تصميم 
 املنتج

رغبات 
 املستهلك

 اإلنتاج والتصنيعقسم  بحث والتطويرقسم ال قسم التسويق

 عملية تصميم املنتج

 .التنظيم الوظيفي

 .التنظيم املتمركز حول العملية

  مراكز األفراد املكلفني بتنفيذ 

 .أنشطة العمليات
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نسياب العمل املتعلق مبحاولة إدارة املؤسسة ميكننا مالحظة طريقة ا ،)04( لشكل رقمكما هو مبني يف ا      
ما بني التنظيم الوظيفي التقليدي والتنظيم  ،دراسة رغبات املستهلكني والقيام بتجسيدها على شكل منتجات

إذ جند أن فريق العمل املكلف بتنفيذ عملية تصميم املنتجات اجلديدة يتعدى حدود  .املتمركز حول العمليات
ليشمل العديد من التخصصات ويشكل بذلك عملية تضم ممثلني عن قسم التسويق  ،الوظيفة أو القسم الواحد

ناولة العمل األمر الذي سيؤدي لتقليل املخاطر الناجتة عن م .وقسم البحث والتطوير وقسم اإلنتاج والتصنيع
حيث  .وما يتضمنه ذلك من احتمال حدوث حتريف للمعلومات املتعلقة خبصائص املنتجات ،بني األقسام

االت اليت ستتأثر بتصميم املنتج  تتوفر للفريق املكلف بعملية تصميم املنتج معلومات فورية عن مجيع ا
ميكننا أيضا مالحظة وحتليل عملية تلبية  .وتصنيعه وتسويقه، األمر الذي من شأنه ضمان تفادي تلك املشاكل

ئن ما بني التنظيم التقليدي الوظيفي والتنظيم    يف الشكل رقماملتمركز حول العمليات كما هو مبنيطلبات الز
)05.(  
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ئن ): 05(رقم  الشكل  .بني التنظيم الوظيفي والتنظيم املتمركز حول العملياتما عملية تلبية طلبات الز

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

handbook: a step by step guide to business  ReengineeringLouis Raymond and others,  The source:
transformation (USA: Amacom, 1994) p.09  

 

ستالم ن ،)05(م كما هو مبني يف الشكل رق       الحظ أن تلبية طلب الزبون وفقا للتنظيم الوظيفي يتم 
والذي يتوىل القيام مبهام  ،الذي ميرره بعد تسجيله لقسم اإلنتاج والتصنيع ،طرف قسم التسويق الطلب من

إلجراءات املالية املرتتبة  ،بعدها يتم مترير الطلب لقسم احملاسبة واملالية .ة بني وحداته اإلداريةيتبادل الذي يقوم 
حيث يتضمن ذلك وجود العديد من األنشطة الغري  .من حتصيل للقيمة املالية وتسجيل حماسيب للعملية ،عنه

 ،فضال عن طول الفرتة الزمنية الفاصلة ما بني تلقي الطلب وتلبيته .ضرورية واملكلفة اليت متارسها األقسام
األمر الذي ينقص من  ،وتعرض املعلومات اهلامة املتعلقة جبودة املنتجات للتحريف عند نقلها من قسم آلخر

 التنظيم املتمركز حول العمليات أما خبصوص تبين. تهاويزيد من قيمة تكلفللمنتجات  ليةالقيمة اإلستعما
فنجد أن عملية تلبية طلب الزبون تشمل مجيع األنشطة املتعدية لألقسام  ،)الناتج عن إعادة هندسة املؤسسة(

قي األنشطة املكلفة لتخلي عل يؤدياألمر الذي  .يام بتلبية الطلبات بسرعةوالالزمة فقط للق ،والوظائف ن 

 احملاسبة واملاليةقسم  نتاج والتصنيعقسم اإل قسم التسويق

 طلب الزبون
 .التنظيم الوظيفي

 .حول العمليةالتنظيم املتمركز 

  مراكز األفراد املكلفني بتنفيذ 

 .أنشطة العمليات

 تلبية طلب الزبون
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إلمكانية حتسني تكلفة وجودة  وهو ما يقود ،اليت ال تضيف قيمة للعميل ويضمن النقل الصحيح للمعلومات
ت واألجزاء املشكلة للعملية كاآليت ،لذلك تبعاو  .املخرجات   1:ميكننا ذكر أهم املكو

واملعلومات واألجهزة الالزمة  وتتمثل يف مجيع املوارد واملعدات واألفراد  :"Inputs"املدخالت   .أ 
 .ملواصفات املطلوبة، من أجل احلصول على املخرجات إلجراء عمليات التحويل

وهي عبارة عن جمموعة من األنشطة اليت تنتمي للعديد من األقسام واملصاحل  :العملية الرئيسية  .ب 
ملؤسسة ااألفراد واألنشطة الذين يسامهون يف إع حبيث تتألف من ،الوظيفية   .داد خمرجا

ف فرد واحد أو عدد حمدود حبيث يكل ،وهي عبارة عن جزء مكمل للعملية الرئيسية :العملية الفرعية .ج 
داء وتنفيذ األنشطة املشكلة هلا  .من األفراد 

والتقارير  ،عة أو التامة الصنعبارة عن كل املنتجات النصف املصنوهي ع :"Outputs"املخرجات   .د 
وذلك وفقا للمواصفات  ،واملعلومات واألفراد املؤهلني وخمتلف اخلدمات املقدمة لعمالء العملية

 .املرغوب فيها

قي العمليات األخرى املمولة  :"Process supplier"ممول العملية   .ه  ويتمثل يف األفراد أو 
ا ،للعملية مدادها   .من خالل املدخالت اليت تقوم 

 ملخرجات العملية، وهو عبارة عن األفراد املستخدمني :"customer Process"عميل العملية   .و 
 ).املستهلكني(أو خارجيني ) ل املؤسسةأي ينتمون لداخ(داخليني  اسواء كانو 

وتتمثل يف احلدود اليت تشتمل عليها األنشطة  :"Boundaries Process"حدود العملية   .ز 
ايتها وليات الواجب على وما يتضمنه ذلك من املهام واملسئ ،واملهام املشكلة للعملية من بدايتها إىل 

 .القائمني عليها أداؤها

وهو عبارة عن فرد يتمتع بصالحيات التحكم  :"Owner Process"ول عن العملية املسئ .ح 
 .ول عنهااالقتصادية املشكلة للعملية املسئوتسيري مجيع األنشطة واملوارد  ،وإصدار األوامر

نتهاء عبارة عن الوقت الكلي الالزم لال وهي  :"Process cycle time" الدورة الزمنية للعملية  .ط 
ايتها  ،من أداء مجيع األنشطة املكونة للعملية   .حتويل املدخالت إىل خمرجات بعدمن بدايتها إىل 

                                                             
  24، 23، 22.ص.ص) 2003دار وائل للطباعة والنشر، : األردن( املنهج العلمي لتطبيق اهلندرة، أمحد بن صاحل عبد احلفيظ -1
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II -2 -2- ت وأجزاء العملية اليت  ،تتكون العملية من جمموعة من األنشطة واملوارد االقتصادية :مكو
إلضافة للمخرجات: ميكننا إدراجها ضمن ثالثة جمموعات هي حيث  .املدخالت، أنشطة ومهام العملية 

  ).06(وفقا للشكل رقم  ذلك ميكننا تلخيص

  

  .أجزاء العملية): 06(الشكل رقم 

  

  

  21.ص) 2003دار وائل للطباعة والنشر، : األردن( املنهج العلمي لتطبيق اهلندرة، أمحد بن صاحل عبد احلفيظ :املصدر

  

  :ا يلينطالقا مماكننا القول أن العملية تتحدد ، مي)06(من خالل ما هو موضح يف الشكل رقم 

 .ت التحويل أو املعاجلة واملخرجاتاملدخالت وعمليا: تتكون أي عملية من ثالثة أجزاء رئيسية هي  .أ 

إلنتاج قيمة  ،تتألف أي عملية ممارسة من جمموعة من األنشطة واملهام واملعلومات املتكاملة فيما بينها  .ب 
 ).املستهلكون يف السوق(ي أو خارج )ينتمي للمؤسسة( يللعميل الذي ميكن أن يكون داخل

عتبارها تتألف من جمموعة حمددة من العمليات األفقية .ج    1.يتم النظر للمؤسسة بعد إعادة هندستها 

II -2 -3- تتميز العملية مبا يلي :خصائص العملية:  

اليت  ،شطة واملهام واملعلومات الالزمةتتشكل العملية من جمموعة من األن :تضم جمموعة من األنشطة  .أ 
  .لتكلفة واجلودةمبستوى معني لتتفاعل فيما بينها لتحقيق األهداف املصممة من أجلها 

ا قد تتألف من جمموعة حمددة من العمليات الفرعية :العملية جمزأة  .ب  اليت تتناغم فيما بينها  ،أي أ
 .لتجسيد أهداف العملية الرئيسية

الوظيفي فإن  يف إطار التنظيم :"downership define Clearly"ملكية معرفة بوضوح  .ج 
الذي يتم قياس أدائه مبعدالت ذات طابع كمي   ،ول عنها هو رئيس القسممالك العملية واملسئ

                                                             
1- Lorino, Op.cit, p.32 

 العملية لعمي العملية ممول أنشطة ومهام العملية تاملخرجا املدخالت
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ملكية العملية تقع فنجد أن  ،تا يف إطار التنظيم املتمركز حول العملياأم .كالتكلفة واجلودة والوقت
عن الفريق الذي يكلف مبهام إدارة أنشطة ول ، من خالل املسئحتت عاتق فريق العمل املوجه ذاتيا

 .العملية لتحقيق األهداف احملددة واملخرجات املرغوب فيها

اية، أي أن أي عملية  :"Boundaries"احلدود   .د  مارسة تبدأ املتتكون حدود العملية من بداية و
واملهام لتحويلها ة من األنشطة مجلعليها  حبيث جيرى ،خالت الواضحة واحملددة بدقةدمبجموعة من امل

 .منوذجيةتتضمن قيمة مرغوب فيها وفقا ملواصفات  ،إىل خمرجات

للحصول على  ،وهي متثل املعدل الذي تشتغل به عمليات التحويل :"Capacity"الطاقة   .ه 
 .املخرجات بكمية معينة خالل فرتة حمددة من الزمن

لتسجيل املادي املفصل لتدفق  :"Documentation"التوثيق   .و  لتوثيق هو القيام  املقصود 
 .وفقا ملعدالت حمددة ومدروسة مسبقا ،العمل يف العملية

اليت توفر التغذية  ،وهي متثل مراكز العمل داخل العملية :"Control points"نقاط املراقبة   .ز 
 .العكسية للتحكم يف جودة األنشطة املمارسة وإجراء التعديالت الضرورية

 ،فعالية العملية تعين مدى حتقيق األهداف وفقا للمقاييس الداخلية :"Effectiveness" الفعالية .ح 
حيث يتم  .ت العمالءاليت تعكس متطلبات أداء األنشطة واملقاييس اخلارجية اليت تعكس متطلبا

شكاوى عمالء العملية ودرجة تذبذب  اليت تسجل ،من التغذية العكسية نطالقاقياس كل ذلك ا
ا  .إخل... جودة خمرجا

ا  ،الداخلية للعملية األنشطةل درجة إنتاجية ومتث :"Efficiency"الكفاءة   .ط  من خالل كمية خمرجا
حيث تعترب العملية أقل كفاءة كلما زادت أنشطتها اليت ال تضيف  .خالل فرتات حمددة من الزمن

 .قيمة للمخرجات والعكس صحيح
ف تلقائيا مع عبارة عن قدرة العملية على التكيوهي  :"Adaptability" قابلية التكيف  .ي 

ا ا أو خمرجا بدون إجراء تعديالت جوهرية يف طبيعة  ،التغريات اجلديدة يف متطلبات مدخال
 .األنشطة واملهام

ألنشطة  :"Measurement"القياسات   .ك  وهي عبارة عن خمتلف القياسات اإلحصائية املتعلقة 
 .اليت تستخدم للمراقبة وإجراء التعديالت املناسبة ،واملهام ومدخالت وخمرجات العملية
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يتم  ،نطالقا من القياسات والتغذية العكسيةا :"Corrective action"اإلجراء التصحيحي   .ل 
دف إىل تعديل مسار أنشطة العملية اختاذ للمحافظة على  ،جمموعة من اإلجراءات التصحيحية اليت 

ا  .مستوى تكاليف وجودة خمرجا
خالل فرتة طويلة تتوافق  ،العملية من أنشطة متارس بطريقة مستمرة ومتكررةحيث تتشكل  :الدميومة  .م 

ا  .مع حاجة العمالء ملخرجا
ح تكاملها لألنشطة املشكلة هلا بطريقة توض زمين انسيايبمتثل العملية مبخطط  :حركية زمنية  .ن 

  1.وتسلسلها
II -3 - واملهتمون مبوضوع إعادة اهلندسة تقدمي العديد من  الباحثونحاول  : إعادة اهلندسةخطوات تبين

التوصل إليه يف جمال التنظيم اإلداري وما  عتباره آخر ما مت ،النماذج العملية لتطبيق منوذج إعادة اهلندسة
لشرح والتحليل ألهم املناهج الشاملة  .يتضمنه من إجيابيات وفوائد لذلك سنحاول يف هذه النقطة التطرق 

  .هندسة املؤسسةواخلطوات املتبعة يف إعادة للمراحل 
ج إعادة  منوذ تحديد مراحل وخطوات تبينب رئيسيان يتعلقان اجتاهانأن هناك  "أحالمخان "ترى      

  :، حيث ميكننا ذكرمها كاآليتاهلندسة

املقرتح سنة  "Guha"من بني أبرز النماذج املقرتحة يف إطاره جند منوذج  :جتاه األولاال  أ 
املقرتح أيضا سنة  "Evan"ومنوذج  ،م1993املقرتح أيضا سنة  "Hall"ومنوذج  ،م1993
حيث تتصف مجيع هذه النماذج . م1995املقرتح سنة  "Goldwasser"ومنوذج  ،م1993

 .املقرتحة يف إطار هذا االجتاه مبحدودية وصف كل مرحلة الزمة للقيام بتطبيق إعادة اهلندسة

إعادة هندسة املؤسسة بتفاصيل أكثر االجتاه بتحديد مراحل يقوم رواد هذا  :جتاه الثايناال  ب 
حيث جند أن مجيع النماذج املقرتحة هنا  .من خالل التعمق يف شرح كل مرحلة ،وضوحا ودقة

كاإلعداد ودراسة الوضع احلايل للعمليات والتصميم   ،تشرتك يف أساسيات إعادة اهلندسة
  2.مور الفرعية فقطوختتلف يف بعض األ ،والتطبيق

                                                             
ملؤسسة االقتصاخان أحالم،  -1 ويل املوارد ئإستطالعية آلراء مسدراسة : ديةأمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري 

أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( البشرية مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة
  08، 07.ص.ص

  48، 47.ص.سابق، صلارجع ملا فسن -2
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من أربعة  نطالقا املؤسسة إلعادة اهلندسة يتم اينأن تب "علي عبد الوهاب"و "سعيد عامر"يرى كل من      
  :مراحل رئيسية هي

ئن جتاه منتجات وخدمات  :مرحلة التشخيص  .أ  يف هذه املرحلة يتم حتديد أهم أسباب عدم رضا الز
االت الواجب تطويرها وإعادة تصميمها، أي حتديد اجلوانب  االنتقال ومن مث ،املؤسسة لتحديد ا

ت الواجب إجراء التغيري   .اواملستو

ئن جتاه املؤسسة، يتم بعد التعر  :مرحلة التخطيط  .ب  ملرحلة التخطيط  االنتقالف على مدى رضا الز
ط توضيحية وضع خرائب ،اليت تتضمن ضرورة حتديد األهداف األساسية من وراء إعادة اهلندسة

 االنسيابكل عملية خبرائط ولوحات تدفق تفصيلية توضح   متثل حبيث .للعمليات اليت ستؤديها
إلضافة إىل ما جيب أن تشتمل عليه من وسائل  ،والتدفق الزمين لألنشطة واملهام املشكلة هلا

 .حديثة لنقل املعلومات تكنولوجية

لتطبيق من خالل يتم البدء يف ا ،مة إلعادة هندسة العملياتبعد تصميم اخلطط الالز  :مرحلة التنفيذ .ج 
 برامج نطالقا من تبينحيث يتم ذلك ا. ز التنفيذ وفق إطار زمين مدروس وحمددوضع تلك اخلطط حي

ملؤسسة التفاعل احملكم مع أنظمة العمل اجلديدة ،تدريبية متكاملة ا تتضمنه مب ،تتيح جلميع األفراد 
 .ونقل املعلومات إلكرتونيا االتصاالتمن تكنولوجيات حديثة يف جمال 

ته من إجراءات يف مرحلة برجم ة عكسية تضمن مراقبة تنفيذ ما متتوفري تغذيب :مرحلة املتابعة  .د 
دراسة وحتليل ردود األفعال الناجتة عن تنفيذ ب ،من فعالية مرحلة التنفيذأي حماولة التأكد  .التخطيط

إلضافة إىل إجراء تقييم  .إلجراءات واملعايري احملددة يف اخلطط االلتزامومدى  ،العمليات اجلديدة
ملؤسسة اعتمادائي لألداء الناتج عن    1.مدخل إعادة اهلندسة يف إحداث التغيري 

أن القيام  ،"Short" "شورت"و "Devanport" "ديفنبورت"يرى أيضا وضمن نفس السياق كل من      
  :من املراحل التالية انطالقاعادة هندسة املؤسسة يتم 

 ،وحتديد مجيع املهام واملمارسات الواجب تنفيذها من قبل األفراد ،وضع مفهوم واضح إلعادة اهلندسة  .أ 
 .ض إضافتها من طرف كل فرد على حدىمع ضرورة ذكر املسامهات اليت يفرت 

وحتديد كل األنشطة واملهام املشكلة لكل عملية مع ضرورة  ،هااغة وتعيني العمليات املفروض أداؤ صي  .ب 
 .ترتيبها تبعا ألولويتها وأمهيتها

                                                             
  64، 61.ص.قامسي، مرجع سابق، ص -1



  والتغيري اجلذري ندسةاهل عادةاملضمون الفكري إل.......................................................................الفصل األول 
 

 
~44~ 

 

عادة  .ج  وضع جمموعة من املعايري اليت على أساسها يتم حتديد األنشطة والعمليات الواجب القيام 
أو عدم  لقيمةواليت جيب إلغاؤها والتخلي عنها بسبب تكلفتها املرتفعة أو عدم إضافتها ل ،هندستها

ا  .رضا العميل عن خمرجا

ملؤسسة  .د  لتكنولوجيا املتوفرة  سواء  ،حتليل مجيع العمليات الواجب تشكيلها من خالل االستعانة 
الوظائف واالعتماد على فرق حبيث يتم االستغناء عن  .تعلق األمر بوسائل اإلنتاج أو وسائل االتصال

 .العمل

وحتديد خمتلف العمليات الفرعية واألنشطة واملهام  اختيارها،تصميم العمليات الرئيسية اليت وقع   .ه 
 . واجلانب التنظيمي لكل العملياتأخذا بعني االعتبار اجلانب الفين ،املشكلة هلا

ملمارسة واألداء الفعليني للنموذج املتوصل إليه  .و  من خالل العمليات املختارة وتكليف فرق  ،القيام 
 1.العمل بتطبيقها ميدانيا

عادة هندسة املؤسسة يتم عرب جمموعة  "أمين علي عمر"و "علي عبد اهلادي مسلم"يرى كذلك       أن القيام 
  :من املراحل املتسلسلة كاآليت

ت اإلدارية واألقسام  .أ  خصوصا تلك اليت تعاين من  ،حتليل العمليات املمارسة حاليا يف مجيع املستو
ا ،مشاكل  .وحتديد تكاليفها بدقة والوقت املستغرق يف إجنازها ومدى رضا العمالء عن خمرجا

ا التصميم اجلديد للعمليات عند مجيبعد تبين ،حتديد الفجوات ما بني الوضع املستقبلي  .ب   ،ع مستو
 .لتكلفة أو معدالت اإلنتاجية الكليةنطالقا من الزمن الالزم لإلجناز أو اوالوضع احلايل وذلك ا

يئة ثقافة املؤسسة واملناخ التنظيمي من أجل تكييف األفراد مع الوضع اجلديد .ج  ألداء مجيع  ،حماولة 
 .األنشطة وما يتبعها من إحداث للتغيريات اجلذرية

لتصميم الفعلي ألنظمة العمل اجلديدة بكيفية تؤدي إىل حتسني طريقة أداء   .د  العمليات القيام 
 .أخذا بعني االعتبار خمتلف اجلوانب النفسية واإلنسانية للعمال واملوظفني ،واألنشطة احلالية

يتضمن تصور للعمليات املعاد هندستها على شكل خريطة لتدفق  ،حماولة إنشاء منوذج للمحاكاة  .ه 
عدها عملية لتتم ب ،تتضمن حساب للزمن والتكلفة املتوقعتني لكل عملية ونشاط ممارس ،األنشطة

 .احملاكاة وقياس الفروق بني الوضعني احلايل واملستقبلي

                                                             
جامعة عني مشس، : مصر( إلعادة هندسة نظم التعليم اجلامعي الفلسطيين يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفةتصور مستقبلي  لينا صبيح، -1
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نطالقا من حتقيق فروق  ، احماولة اختبار أداء العمليات اجلديدة بعد التأكد من جناح إعادة هندستها  .و 
 .عدد األنشطة الضرورية إلنتاج القيمة للعميل، واختصار كبرية وهامة يف التكلفة والوقت

 ،مع ضرورة وضع نظام رقايب على تطبيقها للتأكد من أدائها بدقة ،للعمليات اجلديدةالتنفيذ الفعلي   .ز 
 1.النتائج قبل التنفيذ وبعده ملعرفة الفروق املوجودة بني الوضع احلايل والوضع السابقو 

نطالقا من خمتلف املناهج واملراحل واخلطوات املذكورة واملقرتحة لتنفيذ وتطبيق إعادة اهلندسة، ميكننا ا     
  :منهجي يتضمن مخسة مراحل أساسية كاآليت استنتاجيالتوصل لوضع منوذج 

 نشطةتتضمن هذه املرحلة األوىل اهلامة القيام بتشخيص مجيع املهام واأل :مرحلة حتليل الوضع احلايل  .أ 
إلضافة لتحديد خمتلف املوارد االقتصادية الضرورية ألداء كل نشاط ، اليت متارسها املؤسسة حاليا، 

القيمة املنتجة ومجيع  حتليل ضف إىل ذلك .واملهارات واملعلومات الالزمتني وخمتلف األنشطة املتداخلة
وحتديد  ،لكل نشاط وعمليةمع حتديد التكاليف والزمن املرافقني  ،مراحل إنتاجها وتوصيلها للعمالء

 ،ستعانة بتكنولوجيا املعلوماتتحليل إمكانية االل إلضافة .يهيرغب املستهلكون يف احلصول عل ما
 نيوحتقيق مستوى التكامل واالنسجام والتناغم املطلوب ،العمليات تسهيلها ألداءالكتشاف إمكانية 

ن عملية حتليل الوضع احلايل وصفا دقيقا وهنا جيب أن تتضم. لضمان تعظيم القيمة املنتجة للعميل
من حيث ما تتضمنه من  ،وكل التفاصيل املرتبطة بطريقة أداء العمليات حاليا ،للجانب الفين

والوسائل واألجهزة واآلالت  ،يف إجناز العمل ةمع ذكر كل النماذج املعتمد ،إجراءات وخطوات
ضرورة حتليل اجلانبني التنظيمي  مع .ل نشاطواألنظمة املستخدمة والزمن املستغرق يف االنتهاء من ك

وبصورة . ه وجناح إعادة هندسة كل األبعادفهم أكثر دقة لطريقة تغيري لضمان  ،ينالسائد واالجتماعي
اسة مفصلة الحتياجات العمالء، وإجراء تقييم ذه املرحلة األوىل القيام بدر تتضمن ه ،أكثر وضوح

 ،والقوة يف األنشطة والعمليات املمارسةضعف الونقاط  ،للتكاليف ومستوى جودة خمرجات املؤسسة
 .وتقييم اجلانب الفين والتنظيمي والبشري والتكنولوجي احلايل

يف هذه املرحلة يتم عقد اجتماعات من طرف الفريق  :مرحلة التخطيط إلعادة هندسة املؤسسة  .ب 
عادة اهلندسة نطالقا ا ها،الذي يتوىل مهمة التخطيط الدقيق جلميع مراحل وخطوات تنفيذ ،املكلف 

األفراد اللجان القيادية و مجيع املوارد الالزمة و  يتضمن ،مفهوم واضح وجلي إلعادة اهلندسة من حتديد

                                                             
: مصر( مدخلي إعادة اهليكلة وإعادة اهلندسة: قراءات يف علم حتليل وتصميم منظمات األعمالعلي عبد اهلادي مسلم، أمين علي عمر،  -1
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  والتغيري اجلذري ندسةاهل عادةاملضمون الفكري إل.......................................................................الفصل األول 
 

 
~46~ 

 

 ةضروريال الثقافة التنظيمية حتديدو  .والتنسيق الواجب حتقيقه بني األنشطةومستوى املهارات املطلوبة 
، مع وجوب تعيني العمليات اليت سيتم لضمان قبول األفراد لطرق وأساليب وإجراءات العمل اجلديدة

ت إعادة اهلندسة ومستوى وحتديد ،إعادة تصميمها التكنولوجيا املناسبة اليت تتوافق مع أداء  أولو
على درجات الكفاءة والفعاليةاتلك   كليئة البنية التنظيمية من خالل حتديد  مع  ،لعمليات 

واليت تضمن احلصول على املنتجات واخلدمات  ،الفرعية واألنشطة املشكلة هلاو العمليات الرئيسية 
ت اجلودة واإل ئندىن التكاليف وأعلى مستو عتماد على حيث يتم اال .بتكارية اليت يرغب فيها الز

، مع نتاجوحتديد األنشطة اليت تضيف قيمة واليت ال تضيف قيمة لإل ،والوظائف احلالية املهامحتليل 
تنطلق مرحلة  .املؤسسة ضرورة التوصل لوضع توقعات للنتائج اليت ستتحقق بعد إعادة هندسة

إلجيابيات من خال ،التخطيط من اعرتاف اإلدارة العليا بضرورة تبين مبادئ إعادة اهلندسة ل شعورها 
ييد كل األطراف الفاعلة هل ،اليت ستدخلها على األداء العام للمؤسسة ليتم  .ذا التوجهوحماولة كسب 

مهمة وضع اخلطط املناسبة لنجاح تطبيق هذا بعدها تشكيل اللجنة القيادية اليت تلقى على عاتقها 
وتدريب وحتفيز أعضاء  ،إعادة تصميمها املدخل، خصوصا ما تعلق منها بدراسة العمليات اليت سيتم

 .فريق العمل املكلف بذلك

العمليات اليت من  ميعالتصميم الفعلي جليتم يف هذه املرحلة  :مرحلة تصميم مجيع العمليات .ج 
ا رسم تدفق كل عملية وذكر اإلجراءات اليت ب لضمان أداء مجيع األعمال املطلوبة، ،املفروض القيام 

وما يتبعها من اقرتاحات ألعضاء  ،تلف األقساملتداخالت املوجودة بني خمديد احتتتشكل منها و 
حيث يتم االنطالق  .أي حتسينات من املمكن إضافتهاجراء اللجان القيادية وفريق إعادة اهلندسة إل

واالعتماد عليه يف إدخال التحسينات  ،احلايل املعلومات اليت مت مجعها عن الوضعيف ذلك من 
ضف  .ألدائها وحماولة تقليص الزمن الضروري ،نشطة اليت ال تضيف قيمة للعميللتخلص من األ

تبعا يتضمن تكلفة وجودة مجيع املخرجات اليت يتم احلصول عليها  ،ذلك حماولة وضع منوذج تقديريل
جراء تقييم لكل األنشطة املخطط هلا لضمان تنفيذها  ،لذلك، مع حتديد األسلوب الرقايب الكفيل 
العمليات اليت  كلبكفاءة وفعالية، ووضع اآلليات اليت مبوجبها تتحقق التغذية العكسية لطريقة أداء  

إذ يقوم الفريق املكلف مبراجعة ومتحيص كل األفكار والنتائج املتوصل إليها يف  .متت إعادة هندستها
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لعديد ح .لضمان تصميم دقيق وصحيح لكل العمليات ،املراحل السابقة يث يستعان يف هذا الشأن 
 ESIA".1"وأسلوب حتليل  "Brain Storming"كأسلوب العصف الذهين   ،من األساليب

التنظيمي والثقافة  هذه املرحلة القيام بتهيئة املناختتضمن  :مرحلة إعداد املؤسسة إلعادة اهلندسة  .د 
ملؤسسة  ،التنظيمية اليت تتالءم مع طبيعة التغيري املراد القيام به فكرة التغيري للضمان تقبل األفراد 

ا ، حبيث يتحول تنظيم عملهم إىل التنظيم سابقا اجلذري لطبيعة األعمال واملهام اليت كانوا ميارسو
 . وما يفرضه من ضرورة التعود على أداء العمل ضمن فريق ،املتمركز حول العمليات

للعمليات  تصميم اجلديدةال يتم هنا تبين وتطبيق :مرحلة التنفيذ الفعلي إلعادة هندسة املؤسسة  .ه 
لتنفيا ،ااملتوصل إليه القيام بتدريب الفعلي إلعادة اهلندسة، و  ذنطالقا من تشكيل الفريق املكلف 

ت األداء احملققة، ووضع اخلطط  ،الطرق اجلديدة ألداء العمل ومتكني األفراد من وتسجيل مستو
 . العمليات واملراحل الزمنية املفصلة لتنفيذ اإلجرائية املناسبة مبا تتضمنه من اخلطوات

مج رقايب  :مرحلة متابعة التنفيذ  .و  يقوم الفريق املكلف مبراقبة تطبيق مدخل إعادة اهلندسة بتشكيل بر
يهدف لضمان التقيد جبميع اخلطوات الفنية والتنظيمية ومدى احرتام إجراءات العمل  ،صارم

ومعاجلة املشاكل  ،حنراف عما هو خمطط لهبعدها تقييم كل خطوة وتصحيح أي ا ليتم .االلكرتوين
ت املالية والتنظيمية املواجهة ،واألخطاء اليت قد حتدث من قبل األفراد  .وحصر الصعو

مج إعادة هندسة املؤس يعىن      لتسيري سة جمموعة من األفراد املتخصصني بتنفيذ بر الذين تكلفهم اإلدارة 
 )07(، حيث يوضح لنا الشكل رقم املدخل هذا زمة لضمان جناح تبينتطبيق الفعليني جلميع اخلطوات الالوال

  .خمتلف القائمني على هذه العملية
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  .عادة هندسة املؤسسةاألفراد  ):07(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

  
 مدخلي إعادة اهليكلة وإعادة اهلندسة: قراءات يف علم حتليل وتصميم منظمات األعمالعلي عبد اهلادي مسلم، أمين علي عمر،  :املصدر

  325.الطبعة األوىل، ص) 2007الدار اجلامعية، : مصر(

  
من خالل خمتلف املراحل  ،ميكننا القول أن التطبيق الفعلي إلعادة اهلندسة ،)07( من خالل الشكل رقم     

ال ،املذكورة هلا  ،عبارة عن عملية جد معقدة حتتاج ألشخاص على مستوى مرتفع من التخصص يف هذا ا
دوار حمددة كاآليتوالذين نصنفهم ض   :من مخسة فئات أساسية، حبيث تكلف كل فئة 

عادة اهلندسة  .أ  عوهو املسئ :القائد املكلف  ادة اهلندسة، حيث يتوىل ول عن كافة اجلوانب املتعلقة 
ميع جلاملمارسني املكلفني و ويقوم كذلك بتشجيع وحتفيز األفراد  ، فكرة إعادة اهلندسةمهام تبين

عادة اهلندسةبتدعيم وتوجيه املدير املسئ ،ملياتالع كما يتابع   .ول عن العملية والفريق املكلف 
مج ويقيم نتائجه احملققة وخيتار املستشارين اخلارجيني الذين ميكن  ،ويراقب نسبة تطبيق الرب

ال م يف هذا ا  .االستفادة من خربا

 حمددة متارسها املؤسسة، حيث يؤديول الرئيسي عن إعادة هندسة عملية وهو املسئ :مدير العملية  .ب 
عادة اهلندسة تصال دائم ومباشر ومستمر معه من اوهو على  ،مهامه حتت سلطة القائد املكلف 

ا على مجيع املوارد واألفراد  .خالل التنسيق والدعم الذي يتلقاه منه إذ تقع سلطته واملهام املكلف 
 .شكلة للعمليةواألنشطة امل

ملؤسسة :اللجنة املوجهة .ج  الذين يتولون مهمة وضع  ،تضم هذه اللجنة جمموعة من كبار املديرين 
من خالل حتديد األهداف واملوارد الالزمة  ،وتطوير رؤية واضحة للتطبيق العملي إلعادة اهلندسة

  قائمة األفراد القائمني على إعادة هندسة املؤسسة

عادة اهلندسة  القائد املكلف 

 منسق إعادة اهلندسة فريق إعادة اهلندسة  اللجنة املوجهة مدير العملية
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ولية القائد املكلف حتت مسئييم النتائج احملققة وذلك ومجيع اخلطوات الضرورية لتنفيذها، إضافة لتق
 .عادة اهلندسة

 واملنتمني للمؤسسة أو يضم هذا الفريق جمموعة من األفراد املتخصصني :فريق إعادة اهلندسة  .د 
نطالقا ا ،الذين يقومون بتنفيذ خطوات إعادة هندسة العمليات واإلدارة واهليكل التنظيمي ،خلارجها

 .املراحل املذكورة هلا وحتت توصيات اللجنة املوجهة من

لتنسيق بني إعادة هندسة مجيع العمليات  :منسق إعادة اهلندسة  .ه  وهو عبارة عن شخص مكلف 
 ،لموارد الالزمة والتابعة لكل عملية وخمتلف اجلوانب املشرتكة بينهال هتحديدب ،اليت متارسها املؤسسة

 1.لضمان تطوير األساليب املتبعة يف إعادة اهلندسة واستمرار حتقيق أفضل النتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  325، 324، 323.ص.، صمرجع سابق عمر،مسلم،  -1
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III-  يف عامل  ،كما سبق ذكره  ،ظهر أسلوب إعادة اهلندسة :املؤسسة إعادة هندسةأبعاد وجماالت
حيث أطلق عليه املفكرين خالل تلك الفرتة تسمية إعادة هندسة  .اإلدارية ملؤسسات األعمال االستشارات
ت "Business Process Reengineering"العمليات   "مايكل هامر"، غري أنه ومع ظهور كتا

 فقد مت ،م1995سنة  "ليل سبنسر"م و1995سنة  "جيمس تشاميب"م و1993سنة  "توماس دافنبورت"و
حث آلخر اختلفتالعديد من املصطلحات اليت  استخدام ع طبيعة املنهجية املتبعة يف وانسجمت م ،من 

أستاذ تقنية املعلومات اإلدارية مصطلح إعادة اهلندسة  "مايكل هامر" استخدمإذ  .دخل هذا املتبين
"Reengineering" ، يف إشارة واضحة منه الستخدام تقنية املعلومات داخل املؤسسة بطريقة تؤدي

بعدها جاء . تسهيل تدفق العمل واألنشطة اإلنتاجيةل ،داخل اهليكل التنظيميإلحداث تغيريات جذرية 
عادة هندسة يف إشارة إل، "Process Innovation"العمليات  ابتكارمبصطلح  "توماس دافنبورت"

من القيام بتعديالت وتغيريات جذرية متس طبيعة تسلسل األنشطة التشغيلية املمارسة  انطالقا ،العمليات
فقد أدخل اإلدارة ضمن  "جيمس تشاميب"ا أم. فهوم العمليات ومفهوم القيمةلتتماشى مع م ،ةملؤسس

 "ليل سبنسر" مبجيءتتوسع أكثر وتكتمل أبعادها ل .لتشمل إعادة اهلندسة أيضا العمليات اإلدارية ،العمليات
لتتضمن بذلك كل من البنية التنظيمية، املوارد البشرية وتقنية  ،"إعادة هندسة املوارد البشرية" هبكتاب عنوان

  .املعلومات
ري أن املؤسسات االقتصادية يف القرن احلادي والعشرين ايرى الكثري من املفكرين يف جمال التطوير اإلد     

ليت ملنافسة ا، بسبب امصممة وفقا ملبدأ العمليات أكثر منها مؤسسات هرمية ،ستكون مؤسسات شبكية
ئنها لاألمر الذي يفرض عليها وبشدة  .تواجهها تعظيم القيمة اإلستهالكية اليت تقدمها هلم يف الرتكيز على ز

ا ا وخدما وهي يف سياق هذا الطرح جمربة على حشد واستغالل مجيع مواردها االقتصادية اليت . إطار منتجا
بذلك فإن تعمقنا يف فهم وحتليل . جات اجلودةلضمان حتقيق أقل مستوى للتكاليف وأعلى در  ،تتوفر عليها

ملؤسسة ثريها  بعادهاأو ما يصطلح على ت ،إعادة اهلندسة يفرض علينا مناقشة جماالت   حيث. سميته 
  :التالية الفرعيةلنقاط ل للثالثة من هذا الفصل األو سيتم تقسيم هذه النقطة الرئيسية ا

 للمؤسسةلبنية الفنية والتنظيمية إعادة هندسة ا. 

 دة اهلندسة وتكنولوجيا املعلوماتإعا. 

 إعادة هندسة املوارد البشرية.  
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III-1 - ن من ربط ليت متكتعترب اإلدارة العليا مبثابة القوة ا :إعادة هندسة البنية الفنية والتنظيمية للمؤسسة
من  ،وجتعلها يف حالة حركة وتفاعل مستمرين ودائمني مع حميط عملها اخلارجي ،وتوحيد مجيع أجزاء املؤسسة

هتمامهأجل إنتاج قيمة يوليها ا دف الوصول إىل حتقيق أعلى معدالت الكفاءة حيث تقوم  .ملستهلك  و
ندسة بنيتها الفنية والتنظيمية الذي يشمل من خالل تصميمها للعمل وهليكلها التنظيمي  ،والفعالية اإلدارية 

إلضافة لتحقيق التنسيق  .والتقسيمات وجمال اإلشراف وتوصيف املهام ،حتديد خمتلف األنشطة والعمليات
لضمان حتقيق التوافق واالنسجام بني متطلبات احمليط اخلارجي وما تتوفر عليه املؤسسة  ،بني أجزائه املختلفة
 ،لفنية والبنية التنظيميةق إلعادة هندسة البنية اهذه النقطة التطر  يفلذلك سنحاول . من موارد اقتصادية

 اهلياكل التنظيمية  تعاين منها املؤسسات اليت تتبىنوألبرز املشاكل اليت ،تحديد ملفهوم اهليكل التنظيميب
  . مبدأ العملياتو  جلعله متوافقاوشرح طريقة إعادة هندسة اهليكل التنظيمي  ،التقليدية

III-1 -1 -  من عمال  ،أنه جمموعة من األفرادف اهليكل التنظيمي على يعر  :التنظيميتعريف اهليكل
ملؤسسة بطريقة حمددة ،وموظفني يكل مهامهم وأنشطتهم  يتم خالهلا توزيع األنشطة وترتيبها وحتديد  ،الذين 

لعملية اإلنتاجية وهو ينتج  1عينة،وفقا ملعايري ومتطلبات م ،كيفية احلصول على مجيع املوارد الضرورية للقيام 
  2.التمييز، التقسيم العمودي للمهام، التكامل والتنسيق: عن ممارسة اإلدارة العليا لثالثة إجراءات أساسية هي

ـــع األفـــراد ألداء املهـــام :التمييـــز  .أ  ـــام اإلدارة العليـــا بتكليـــف مجي ـــك عنـــد ا ،أي قي ملســـتوى التشـــغيلي وذل
حيــث يــرتبط هــذا التقســيم يف صـــيغته  .أقســامتجميــع األنشــطة ضــمن وحــدات إداريــة أو للمؤسســة ب

وطبيعـــة النشـــاط املمـــارس الـــذي حيـــدد عـــدد وخصـــائص  ،العامـــة بنـــوع اهليكـــل التنظيمـــي املـــراد تبنيـــه
ة ضـمن أقسـام 3.العمليات اإلنتاجية املمارسة  ،إذ يتم يف ظل اهليكل الوظيفي جتميـع األنشـطة املتشـا

كقســم دراســـة املســتهلك والســـوق وقســـم   ،بيعتهـــاتضــم أفـــراد ميارســون أعمـــال متجانســة مـــن حيــث ط
التمويــل وقســم إدارة املــوارد البشــرية وقســم البحــث والتطــوير وقســم التصــنيع وقســم مراقبــة اجلــودة وقســم 

فنجـد أن  ،ا يف حالـة إتبـاع هيكـل تنظيمـي متمركـز حـول العمليـاتأمـ 4.إخل... خـدمات مـا بعـد البيـع

                                                             
1- Jean Luc Charron, Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise (France: Dunod, 2001) p.p.75, 
76 
2- Robert Wysocki, Effective project management: traditional, agile, extreme (USA, Wiley and sons inc, 
2009) fifth edition, p.282 

: اململكة العربية السعودية(أمحد عبد املتعال  رفاعي دمحم رفاعي، دمحم السيد: ، تعريب ومراجعةاإلدارة اإلسرتاتيجيةجاريث جونز، شارلز هل،  -3
  576.ص )2001للنشر،  دار املريخ

4-Wysocki, op.cit, p.283  
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ـا ،أفقـي تقسيم العمل عنـد املسـتوى التشـغيلي يكـون حيـث . ويتماشـى مـع مفهـوم العمليـات ومتطلبا
 ).08( ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل رقم

  

  .اهليكل الوظيفي مقابل اهليكل املتمركز حول العمليات): 08(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  رفاعي دمحم رفاعي،: تعريب ومراجعة، اإلدارة والتنظيم واإلسرتاتيجية: الشاملةاجلودة جيمس إيفان، جيمس دين،  :املصدر
  276.ص) 2001دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(أمحد عبد املتعال دمحم السيد 

  
 اهليكـل التنظيمـي الـوظيفي العمـودي كننـا القـول أن التمييـز عنـد تبـينمي ،)08(م من خالل الشكل رقـ

ولية ، يرتأســها رئــيس يتــوىل مســئعلــى مبــدأ جتميــع األنشــطة التشــغيلية حســب طبيعتهــا يف أقســاميقــوم 
لنسـبة للهيكـل التنظيمـي املتمركـز حـول أمـ .إجناز تلك األنشطة املتجانسة وفقا ملعايري حمددة مسـبقا ا 

ـــا مـــن خـــالل جتميـــع األنشـــط ،العمليـــات ة يف فنجـــد أن تنظـــيم املســـتوى التشـــغيلي للمؤسســـة يـــتم أفقي
حية طبيعتها ،عمليات غري متجانسة وتقوم على مبدأ إضـافة قيمـة للمـدخالت واحلصـول علـى  ،من 

 . خمرجات منسجمة مع رغبات العميل

 املدير العام

التنظيم 
 الوظيفي

 ئب املدير  ئب املدير 

قسم 
 05رقم 

قسم 
 06رقم 

قسم 
 04رقم 

قسم 
 03رقم 

قسم 
 01رقم 

قسم 
 02رقم 

 01العملية رقم 

 02العملية رقم 

 03العملية رقم 

التنظيم 
  تمركزامل

حول 
 العمليات

 04العملية رقم 

 05العملية رقم 
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ألنشــــطة قيـــام بــــربط األنشــــطة املمارســـة مــــن قأي ال :التقســـيم العمــــودي للمهــــام  .ب  بـــل اإلدارة العليــــا 
مـــن خـــالل تشـــكيل اإلدارة الوســـطى الـــيت تتـــوىل مهمـــة التنســـيق بـــني  ،التشـــغيلية عنـــد املســـتوى األدىن

لتنـازل عـن جـزء مـن السـلطة  ،يف إطـار التنظـيم الـوظيفي ،حيث يقوم املدير .األدىنو  األعلى املستوى
ــا ملــدراء فــرعيني مــؤهلني ومتخصصــني يف مهــام دقيقــة وحمــددة وذلــك يف إطــار تفــويض  ،الــيت يتمتــع 

لنسبةأم 1.السلطة فنجد أنه يتم التقليل من عدد الطبقات اهلرميـة  ،للتنظيم املتمركز حول العمليات ا 
ملســــتوى التشــــغيلي  ،يف اهليكــــل التنظيمــــي لتكنولوجيــــات احلديثــــة  واالســــتعانةبــــربط اإلدارة العليــــا 

ت واملعلومات اهلامـة لالتصال كننـا ومي .يأي حتقيـق التنسـيق بـني أجـزاء اهليكـل التنظيمـ ،يف نقل البيا
 ).09(قم توضيح ذلك بصورة أكثر وضوح من خالل الشكل ر 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                                                             

دار : اململكة العربية السعودية(رفاعي دمحم رفاعي، دمحم سيد أمحد عبد املتعال : ، تعريب ومراجعةاإلدارة املعاصرةراتشمان وآخرون،  دايفيد -1
  199.ص) 2001املريخ للنشر، 
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  .التنظيم الوظيفي مقابل التنظيم املتمركز حول العمليات: التقسيم العمودي للمهام): 09(الشكل رقم 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  مشس الدين عثمان،: تعريب ،العمل وختفيض التكاليفحتقيق نتائج خارقة يف جودة : هندرة املوارد البشريةليل سبنسر،  :املصدر
  159، 158.ص.الطبعة األوىل، ص) 2000الشركة العربية لإلعالم العلمي شعاع، : مصر(بندر بن دمحم علي آل ظافر القحطاين : مراجعة 

  
نالحظ أن التنظيمي الوظيفي ألنشـطة املؤسسـة  ،عالهأ) 09(م كما هو مبني يف الشكل رق     

ـــى مفهـــوم الســـلطة و يقـــوم  ـــوظيفي ها، أي ممارســـتيف األســـاس عل لتقســـيم ال ـــد  ـــى ضـــرورة التقي عل
أمـا التنظــيم  .وضـبط دقيـق هليكـل السـلطة القائمـة علـى التخصـص واملسـؤولية ،لألنشـطة املمارسـة

فهو قائم على التفـويض املرتفـع للسـلطة  ،املتمركز حول العمليات واملندرج يف إطار إعادة اهلندسة
هيلهم ،جتاه املستوى التشغيليال   .ومتكني األفراد من أداء األعمال وفقا ملستوى 

نــه الطريقــة الــيت ختتارهــا اإلدارة العليــا للمؤسســة لتنســيق جهــود يعــر  :التكامــل والتنســيق . ج ف التكامــل 
صــحيح وســليم للمعلومـات واملــوارد االقتصــادية  انسـيابلضــمان  ،الوحـدات اإلداريــة مــن أفـراد وأقســام

 التنظيم الوظيفي

إلدارة ا

 ممارسة السلطة العليا

 لوسطىإلدارة اا
 ممارسة السلطة

 لتشغيليةإلدارة اا

 لتشغيليةإلدارة اا

تفويض مرتفع 
 تمركز حول العملياتالتنظيم امل لسلطةل

 لوسطىإلدارة اا
تفويض مرتفع 

إلدارة ا لسلطةل

 العليا

 لتشغيليةإلدارة اا
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ــة تــؤد ،ملختلفــةا ــار أســاليب أي ا. ي إىل إنتــاج أكــرب قــدر مــن القيمــة للمســتهلك يف الســوقبكيفي ختي
لنســـبة لألنشــــطةاألفقــــي والعمـــودي ا االتصـــالوطـــرق  ويف هــــذا  1.الداخليـــة لراميـــة لتحقيــــق التوافـــق 
إطـار العديـد مـن اآلليـات لتحقيـق ذلـك التوافـق يف  اتبعـتجنـد أن املؤسسـات االقتصـادية قـد  ،الصدد

 2.، نظام املعلومات وفريق العمل)املنسق اإلداري(عامل احلالة : أبرزها ،تنظيمها الوظيفي

III-1-2- طـــرأت علـــى  :الـــوظيفي للهيكـــل املتمركـــز حـــول العمليـــات يالتحـــول مـــن اهليكـــل التنظيمـــ
املؤسســة أنشــطتها يف إدارة نظمــت الكثــري مــن التحـوالت الفكريــة والنظريــة والتطبيقيــة، حيـث  كـل التنظيميــةاهليا 

مـن حيـث طبيعـة املهـام الـيت جمموعة من الوظائف املتجانسة  ، ضمنالبداية وفقا ملبدأ التخصص وتقسيم العمل
ف وظــائف الــذي صــن، "Henri Fayol"" هنــري فــايول" أوضــحه املفكــروهــو االجتــاه الــذي  .تشــتمل عليهــا

الوظيفـة التجاريـة، الوظيفـة املاليـة، الوظيفـة األمنيـة، الوظيفة التقنيـة، : املؤسسة ضمن ستة جمموعات رئيسية هي
ومـــع اســـتمرار تطـــور احليـــاة االقتصـــادية للمجتمعـــات  ،ومتاشـــيا مـــع ذلـــك .الوظيفـــة احملاســـبية والوظيفـــة اإلداريـــة

حبيــث صــنفت وظــائف  ،أكثــر فــأكثر معــامل هــذه النظــرة الوظيفيــة للمؤسســة اتضــحتوتشــكل هياكــل الســوق، 
الوظيفة اإلنتاجية، وظيفة التسويق، وظيفة التمويل، وظيفة إدارة املوارد البشرية، الوظيفة احملاسبية، : املؤسسة إىل

ختالف طبيعة نشاط املؤسسة،  ،وظيفة البحث والتطوير، الوظيفة األمنية وغريها من الوظائف اليت قد ختتلف 
  .يوضح لنا ذلك) 10(م والشكل رق

  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                             
  577.جونز، هل، مرجع سابق، ص -1
  215، 214.ص.مرجع سابق، صراتشمان وآخرون،  -2
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  .اهليكل التنظيمي الوظيفي): 10(الشكل رقم 

  

  

    

 

  

  سرور علي إبراهيم سرور، : ، تعريبمنهج عملية األعمال بصفحات اإلنتشار: إدارة العملياتجاك مريديث، سكوت شافري،  :املصدر

  53.ص) 2005دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(عبد املنعم بن إبراهيم العبد املنعم : دمحم حيىي عبد الرمحن، تقدمي: مراجعة

  

وظائف لنا جليا أن املؤسسة ويف إطار النظرة الوظيفية متارس ثالثة يتضح  ،)10(قم من خالل الشكل ر      
قي امل: حمورية هي وارد الوظيفة التمويلية اليت تعىن بتوفري رؤوس األموال الالزمة لشراء خمتلف االستثمارات و

موعة متنوعة من األنشطة واملهام الضرورية ملمارسة النشاط اإل نتاجي، الوظيفة اإلنتاجية من خالل أدائها 
دف للتحويل املادي ،التحويلية تصبح منتجات أو خدمات تتضمن ألولية من شكلها اخلام كي للمواد ا اليت 

إلضافة للوظيفة التسويقية واليت تعىن بدراسة رغبات املستهلكني ودراسة السوق وحتديد  قيمة إستعمالية، 
ضف لتلك الوظائف  .سياسات التسعري املناسبة والشراء وبيع املواد األولية والتوريدات واإلنتاج بصفة عامة

  .قي الوظائف املذكورة سابقا الثالثة

يف " مايكـــل بـــورتر"وبســـبب اشـــتداد املنافســـة الســـعرية بـــني املؤسســـات، قـــام املفكـــر  ،متاشـــيا مـــع مـــا ذكـــر     
لتوصل لوضع منوذج يوضح تسلسل األنشطة اليت تضـيف قيمـة لإلنتـاج مـن  انطالقـا ،مثانينيات القرن العشرين 

واملضـيفة أيضـا للقيمـة مـن خــالل  ،القيــام حبصـر مجيـع األنشـطة املسـببة للتكلفــة حيـث حـاول .حلـه املختلفـةمرا
موعات حتسني التنسيق بني  الوظيفية، األمر الـذي يسـمح لـإلدارة بتنمـيط أدائهـا ألنشـطتها اإلنتاجيـة خمتلف ا

ــا منــو ي) 11(والشــكل رقــم  .علــى ميــزة تنافســية واالســتحواذومــن مث الــتحكم يف التكــاليف  ذج سلســلة وضــح لن
  ."Chain Value" القيمة

  

 الرئيس املدير العام

ئب املدير لإلنتاج ئب املدير للتسويق ئب املدير للمالية  



  والتغيري اجلذري ندسةاهل عادةاملضمون الفكري إل.......................................................................الفصل األول 
 

 
~57~ 

 

  .منوذج سلسلة القيمة): 11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  53.مريديث، شافري، مرجع سابق، ص :املصدر

  
ننـــا القـــول أن منـــوذج سلســـة القيمـــة يصـــنف األنشـــطة الـــيت متارســـها ميك ،)11(م نطالقـــا مـــن الشـــكل رقـــا     

  1:مها املؤسسة ضمن جمموعتني رئيسيتني

 اإلمداد والتموين إىل الـداخل، عمليـات اإلنتـاج، التسـويق  :واليت تتضمن :جمموعة األنشطة األساسية

 .والبيع، اإلمداد والتموين إىل اخلارج، اخلدمات

 املـوارد البشـرية، البنيـة  ، إدارةيالتمـوين، التطـوير التكنولـوج :والـيت تتضـمن :جمموعة األنشـطة الداعمـة
 .التحتية للمؤسسة

أن منوذج سلسلة القيمة عبارة عن نظام متداخل من األنشطة األساسـية  ،بعا لذلكت" مايكل بورتر"ى حيث ير 
 والداعمة بكيفية حتسن من مستوى التنسيق بني مجيع األنشطة، وهـو األمـر الـذي مـن شـأنه أن جيعلهـا تـتحكم

  .واخلدمات املقدمةمة للمنتجات ألنشطة اليت تضيف قيرتكيزها مباشرة على اب ،أكثر يف تكاليف أنشطتها

                                                             
1- Michael Porter, L’Avantage concurrentiel, traduit de l’américain par: Philippe de l’Auvergne (France: 
Dunod, 1999) p.55 

 الرئيس املدير العام

 ئب املدير  ئب املدير  ئب املدير  ئب املدير  ئب املدير 

اإلمداد والتموين 
 إىل الداخل

عمليات 
 اإلنتاج

التسويق 
 والبيع

اإلمداد والتموين 
 اخلارجإىل 

خدمات ما بعد 
 البيع
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املستهلكني جبودة اإلنتاج ودرجـة إبتكاريتـه، كنتيجـة حتميـة  اهتمامومع بداية  ،تزامنا مع التطورات املذكورة     
احلديثــة الــيت ســامهت يف التــأثري  االتصــالللتطــورات التكنولوجيــة الطارئــة علــى أدوات وتقنيــات اإلنتــاج ووســائل 

سلوك املستهلك ونوعية اإلنتاج الذي يرغب به، فقد ظهرت حاجة ملحـة للبحـث عـن النمـاذج  اجتاهاتعلى 
ا أن تقضــي علــى املشــاكل الــيت تتضــمنها تلــك اهلياكــل التنظيميــة الوظيفيــة والــيت تفتقــر  ،اإلداريــة الــيت مــن شــأ

 اإلنتـاج وخصائصـه، فظهـر فعالة تضمن السـرعة واملصـداقية عنـد نقـل املعلومـات املتعلقـة بطبيعـة اتصالآلليات 
  ).12(م حول العمليات املوضح يف الشكل رقمفهوم إعادة اهلندسة واهليكل التنظيمي املتمركز 

 

 .اهليكل التنظيمي املتمركز حول العمليات): 12(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  53.سابق، صمريديث، شافري، مرجع  :املصدر

  

 الرئيس املدير العام

 ئب املدير  ئب املدير 

 إدارة عامة عامةإدارة  إدارة عامة

 عملية توريد املنتج
 عملية إدارة املوارد

 عملية العميل

اإلمداد والتموين 
 إىل الداخل

اإلمداد والتموين إىل  التسويق والبيع عمليات اإلنتاج
 اخلارج

خدمات ما بعد 
 البيع
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تطلـــب القيـــام بتغيـــري هيكلهـــا تكننـــا القـــول أن إعـــادة هندســـة املؤسســـة مي ،)12(م مـــن خـــالل الشـــكل رقـــ     
الـذي يرتكـز  ، اهليكـل املتمركـز حـول العمليـات األفقـيعـن اهليكـل الـوظيفي العمـودي وتبـين لتخلي ،التنظيمي

ت املعلومـاتويعتمد بصفة كبرية على التقنيات احلد ،وفريق العمل اتعلى مفهوم العملي األمـر  .يثة لنقل البيـا
  :الذي يتطلب ضرورة إحداث تغيريات يف اهليكل التنظيمي على مستويني أو بعدين أساسيني مها

هليكــل التنظيمــي :البعــد التنظيمــي  .أ  مــن خمتلــف التقســيمات  ، انطالقــايتعلــق البعــد التنظيمــي أساســا 
ت اإلداريــة الــيت يوضــحها الشــكل رقــم ائيــا عــن جتميــع األنشــطة  .)12( واملسـتو حيـث يــتم التخلــي 

كمــا يــتم تبســيط   .طــابع الفــينمبجموعــة مــن العمليــات األفقيــة ذات ال، وتعــوض ضــمن أقســام ومصــاحل
 ،لســلطة وتسلســل املناصــبمــن خــالل تغيــري املفــاهيم املرتبطــة  ،التقسـيم العمــودي للهيكــل التنظيمــي

االعتمـاد علـى متكــني و ومـا يتبعهـا مـن إجــراءات إداريـة صـارمة خصوصـا مــا تعلـق منهـا بفـرض الرقابــة، 
 1:املؤسسة تتمتع مبا يليتصبح يث حبالعمال والتفويض املرتفع للسلطة جتاه املستوى التشغيلي، 

  ـــل ـــتخلص مـــنل ،مناولـــة العمـــل مـــن قســـم آلخـــرتقلي  احنـــرافاألخطـــاء الـــيت يتســـبب فيهـــا  ل
ر سـلبية  ،املعلومات اهلامة املتعلقـة خبصـائص اإلنتـاج واملهـام اإلنتاجيـة ومـا يـنجم عنهـا مـن آ

 .متس تكلفة اإلنتاج ومستوى جودته

 ت اإلداريــة خصوصــا تلــك الــيت ال تضــيف قيمــة لإلنتــاج أو تكــون  ،إلغــاء األنشــطة واملســتو
ـــذي مـــن شـــأنه جعـــل منتجـــات املؤسســـة ذات قيمـــة تكلفـــة األمـــ .تكلفـــة أدائهـــا مرتفعـــة ر ال

 .منخفضة وقيمة إستعمالية مرتفعة

 يف تنظـــيم  االعتمـــادمـــن خـــالل  ،تنفيـــذ اخلطـــوات علـــى التـــوازي عـــوض تنفيـــذها علـــى التـــوايل
الـيت تتشــكل مـن أنشـطة مدروســة ومصـممة علـى أســاس  ،املسـتوى التشـغيلي علــى العمليـات

 .خلق القيمة واستغالل الوقت

 كنتيجــة حتميـــة   ،احلصــول علــى معلومـــات آنيــة تتعلـــق جبميــع األنشـــطة والعمليــات اإلنتاجيـــة
وقـوع  األمـر الـذي يسـمح بتفـادي ختصصـات متنوعـة، يعلـى أفـراد ذو  الشتمال فريـق العمـل

 .األخطاء املكلفة

                                                             
 أمحد عبددمحم السيد  رفاعي دمحم رفاعي،: تعريب ومراجعة، اإلدارة والتنظيم واإلسرتاتيجية: اجلودة الشاملةجيمس إيفان، جيمس دين،  -1

  334، 333.ص.ص )2001دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(املتعال 
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ملؤسســة ببعــد فــينتتميــز األنشــطة والع :الفــينالبعــد   .ب  العمليــة يف حــد  يــرتبط بطبيعــة مليــات املمارســة 
ـا  إلعــادة اهلندســة يعـين دراســة خمتلــف التفاصــيل أن اجلانــب الفـين "دمحم عبـده حــافظ"حيــث يــرى  .ذا

الـذي  ،من خالل جمموعة من املعـايري أبرزهـا معيـار اإلجـراءات ،اليت تشتمل عليها العمليات التشغيلية
ا األفـراد ببـذل جمهـودات خـالل يوضح مجيع اخلطوات اليت تتـألف منهـا، أي كـل األنشـطة الـيت ميارسـه

وهــي تتشــكل بــدورها مــن جمموعــة مــن األجــزاء الــيت تضــم يف الغالــب  .فــرتة زمنيــة إلنتــاج قيمــة حمــددة
جنـد أن إعـادة اهلندسـة  ،ومتاشـيا مـع ذلـك 1.ها عامـل واحـدطـوة واحـدة أو خطـوتني ويكلـف بتنفيـذخ

ـتم خبلـق القيمـة للمسـتهلكتتطلب تشكيل جمموعة من العمليات األساسية والفرعيـة واجلزئيـة  .، الـيت 
للوظــائف املمارســة علــى مســـتوى األقســام يف إطــار النظــرة الوظيفيــة، إذ ختتلــف حســـب  ةوهــي مقابلــ

" جــاك مريديــث" ن األمــريكينيقــام كــل مــن املفكــري وهنــا .ة النشــاط املمــارس مــن طــرف املؤسســةطبيعــ
"Jack Meredith" ســــكوت شـــافري"و ""Scott Shafer"مليــــات املمارســــة تصـــنيف الع، ب

ا ضمن مخسةملؤسسة اليت مت   2:كاآليت شاملةعمليات  ت إعادة هندسة عمليا

 املرتبطــةمجيــع األنشـطة علـى مل تتشـحيــث  :عمليـة تصـميم املنــتج وتصـميم نظــام التحويـل 
ــــدة، و  ــــاطالل كنتيجــــةبتطــــوير املنتجــــات اجلدي ــــري رتب ــــتج وتصــــميم نظــــام  الكب ــــني تصــــميم املن ب

تلــــك األنشــــطة تنــــدرج ضــــمن عمليــــة واحــــدة هــــي عمليــــة تصــــميم مجيــــع  نجنــــد أ ،التحويــــل
 .املنتجات اجلديدة ونظام التحويل

 حلصول على موارد رأس  األنشطةمجيع على مل توتش :املؤسسة عملية إدارة موارد املتعلقة 
 .ملؤسسةوإدارة التقنية  ،واملوارد البشرية ،املال

 حلصـول علـى املـواد  :عملية توريد املنتج تشمل هـذه العمليـة جمموعـة مـن األنشـطة املرتبطـة 
ـــة تكتمـــل حيـــث  ،والتوريـــدات املختلفـــة الـــيت تســـتعمل كمـــدخالت للنظـــام اإلنتـــاجي ،األولي

ئن بتسليم املنتجات  .واخلدمات للز

 تتضـــمن عمليـــة العميـــل جمموعـــة أخـــرى مـــن العمليـــات الفرعيـــة الـــيت تشـــمل  :عمليـــة العميـــل
 ،تتمثل أساسا يف بيع املنتج والدعاية له، جتميع خمتلف املعلومات عن السوق ،أنشطة عديدة

 .وكذا توفري خدمات ما بعد البيع ،واختيار األسواق اليت ستقرر املؤسسة البيع فيها

                                                             
  59، 58.ص.ص) 2010دار السحاب للنشر والتوزيع، : مصر( اهلندرة اإلدارية، دمحم عبده حافظ -1
  195.ص مرجع سابق،مريديث، شافري،  -2
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 ــات الــدعم تقــوم املؤسســة بتنفيــذ جمموعــة مــن أنشــطة الــدعم لــذوي احلقــوق داخلهــا  :عملي
ا مـع هيئـات الدولـة، وأيضـا تـوفري  وخارجها، تتمثل أساسا يف العمليات القانونية اليت ترتبط 

 .خمتلف املعلومات املالية وأنشطة دعم االبتكار
III-2- تكنولوجيا املعلومات اهتمام الكثري من املفكرين يف احتلت  :إعادة اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات

ألمتتة ا يف أداء خمتلف األعمال يف إطار ما يعرف  ال اإلداري كنتيجة لالستعانة  فظهـر تبعـا لـذلك نظـام  ،ا
املعلومات الذي أصبح علما قائما بذاته، غري أن ظهـور إعـادة اهلندسـة واقـرتان التكنولوجيـا احلديثـة للمعلومـات 
ا قد أحدث نوع من اخللط والغموض يف ما يتعلـق بـدور وبوظيفـة الوسـائل واألجهـزة املاديـة والغـري ماديـة الـيت 
ـاالت الـيت تشـملها  تتضمنها هذه التكنولوجيا، وهو األمر الذي يفرض علينا ضـرورة التعمـق يف شـرح خمتلـف ا

ـــواع ا ـــا ملفهـــوم وأن ملؤسســـة حمـــاولني التطـــرق هن ـــة املســـتعملة يف التعامـــل مـــع إعـــادة اهلندســـة  لتكنولوجيـــا احلديث
  .املعلومات وإبراز عالقتها برتسيخ مبادئ إعادة اهلندسة

III-2-1- ملؤسســــة  ميكننـــا تعريــــف تكنولوجيـــا املعلومــــات :ماهيـــة تكنولوجيـــا املعلومــــات املســـتخدمة 
"Information Technology IT"  ف مـــن أليـــا ،تصـــاليج مـــن أجهـــزة الكمبيـــوتر وأدوات االـــا مـــز

ت ،سـوبيةوخمتلف الربامج احلا ،ستنساخوأجهزة اال ،وأقمار صناعية ،ضوئية تصـال وشـبكات اال ،وقواعـد البيـا
لتقـاط وإدخـال وإعـداد وختـزين واسـرتجاع ونقـل املسـتخدمة يف ا وأجهزة اهلـاتف والفـاكس ،السلكية والالسلكية

ت واملعلومــات إلكرتونيـا مبخت أي أن تكنولوجيــا  1.لــف أصــنافها وأحجامهـا ومصــادرهاوبـث والتعامــل مـع البيــا
جمموعـة أجهـزة الكمبيـوتر : ميكننا تصنيفها ضـمن جممـوعتني رئيسـيتني مهـا ،املعلومات تشتمل على أجهزة مادية
ا واملستخدمة يف التعامل م ت واملعلومـات وجمموعة أجهزة اال ،ع املعلوماتومشتقا ـتم بنقـل البيـا تصال اليت 

ملؤسسة االقتصادية مـن أجـل تشـكيل  .إلكرتونيا من مكان آلخر حيث استخدمت هذه األجهزة التكنولوجية 
نـه عبـارة عـن جمموعـة منظمـة مـن األجهـزة الـذي يعـر ، "Information System IS"نظـام املعلومـات  ف 

تم مبعاجلة وختـزين  ،والربجميات املتخصصة ،املادية ت والعمليات اليت  واألفـراد املـدربني  ،ملعلومـاتونقـل اوالبيا
نتــاج  .ســتخدامها والعمــل عليهــا بكفــاءة داخــل املؤسســةعلــى ا ــان يعــىن  ــارة عــن كي فنظــام املعلومــات إذن عب

حيـث يتضـمن القيـام بتجميـع  .وتوظفها يف إطار عمليـة اإلنتـاج ،خمتلف املعلومات اهلامة اليت حتتاجها املؤسسة
ت  2.ا للجهـــات اإلداريـــة املناســـبةهلاســـيـــات حمـــددة ومـــن مث العمـــل علـــى ختزينهـــا وإر ومعاجلتهـــا وفقـــا آلل ،البيـــا

                                                             
  32.الطبعة األوىل، ص) 1989دار الشروق، : مصر( تكنولوجيا املعلومات وتطبيقهادمحم دمحم اهلادي،  -1

2- Vilas Bagad, Management information systems (India: Technical publications Pune, 2008) third edition, 
p.p.01-04 
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بصــورة متبادلــة  "IS"ونظــام املعلومــات  "TI"يســتخدم العديــد مــن املفكــرين مصــطلحي تكنولوجيــا املعلومــات 
علينا  ر الذي يفرضاألم .للداللة على نفس املعىن، لذلك حيدث الكثري من اخللط واللبس بني هذين املفهومني

  ).13(الشكل رقم كما هو مبني يف ختالف والتوافق بينهما،  توضيح نقاط اال
 

  .موقع تكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات داخل املؤسسة): 13(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منظور إداري وتكنولوجي: تكنولوجيا ونظام املعلومات يف املنظمات املعاصرةحيدر شاكر الربزجني، حممود حسن مجعة،  :املصدر
  52.ص) 2013 ،بن العريبامطبعة : العراق(

  
تكنولوجيا املعلومات ونظام ختالف التام واجلذري بني ح لنا جليا االيتض ،)13(م من خالل الشكل رق     

 ،ال نظام املعلوماتلة الشتغبة اجلانب التقين والوسيلة املسهاملعلومات، حيث تعترب تكنولوجيا املعلومات مبثا
ت إىل معلومات مفيدةل من أداء وظائفه وعملياته بتمكينه فتكنولوجيا املعلومات عبارة عن اللبنة . تحويل البيا

، الذي "Information Technology System ITS"نولوجيا املعلومات الرئيسية لتشكيل نظام تك
كل تلك املفاهيم واملصطلحات الثالثة تقع   1.يشكل دمج شامل لتكنولوجيا املعلومات ولنظام املعلومات بدوره

                                                             
مطبعة : العراق( منظور إداري وتكنولوجي: تكنولوجيا ونظام املعلومات يف املنظمات املعاصرةحيدر شاكر الربزجني، حممود حسن مجعة،  -1

  51.ص) 2013إبن العريب، 

 احمليط اخلارجي للمؤسسة

 املؤسسة

 نظام العمل

 نظام املعلومات

 نظام تكنولوجيا املعلومات

 تكنولوجيا املعلومات
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ملؤسسة  لتأثري والتأثر مع يط الداخلي للمؤسسة املتفاعلالذي يقع ضمن احمل، ضمن نظام العمل املعتمد 
  .يط اخلارجياحمل

تكنولوجيا املعلومات املؤسسة من خلق فضاء إلكرتوين جديد يسـتخدم لنشـر ونقـل املعلومـات، إذ كنت م     
لعمليــة اإلنتاجيــة ملعاجلــة الرقميــة جلميــع املشــاكل واملعطيــات املتعلقــة  ــا القيــام  مكا قــي األنشــطة  ،أصــبح  و

ـا ميكننـا ذكـر اإلجيابيــات واملـزا الـيت أدخلتهـا هــذه التكنولوجيـا علـى املؤسســة   ،أكثــر وضـوحوبصـفة . املرتبطـة 
  :كاآليت

مكانيــة التواصــل  :التفاعليــة وإمكانيــة تبــادل األدوار  .أ  مسحــت تكنولوجيــا املعلومــات ألفــراد املؤسســة 
 1.خفضةتصاالت آنية متبادلة وعديدة وبتكلفة جد منستمرين بينهم، أي إمكانية إجراء اوالتفاعل امل

ـــزمن  .ب  ن تكنولوجيـــا املعلومـــات املؤسســـة مـــن نشـــر املعلومـــات علـــى كافـــة متكـــ :عـــدم التقيـــد بعنصـــر ال
ثري الزمن، أي ت بسرعة جد فائقة ودون  أنه ومبجرد نشر املعلومات من طـرف اجلهـة املرسـلة  املستو

 2.تها للتخزينستقباهلا واإلطالع عليها يف أي وقت يشاء األفراد املستقبلني بسبب قابليسيتم ا

ســتقباهلا عنــد إجــراء ق اآلنيــة يف إرســال املعلومــات أو ان تكنولوجيــا املعلومــات املؤسســة مــن حتقيــمتكــ .ج 
ختزلـت وألغـت حيـث ا .، وذلك بغض النظر عن مكـان تواجـدهمتصال فيما بينهماألفراد لعمليات اال

ملؤسســة، األمــر الــذي يضــمن  مجيــع احلــواجز الزمنيــة واملكانيــة الــيت تفصــل خمتلــف األطــراف الفاعلــة 
ت واملعلومات اهلامة بني أجزاء اهليكل التنظيميا  3.نسياب سريع وفوري للبيا

أي  تتميــز تكنولوجيـــا املعلومـــات مبـــا تتضـــمنه مـــن أجهـــزة ووســـائل بصـــغر حجمهـــا وقابليتهـــا للحركيـــة،  .د 
مـة، وهـو األمـر الـذي ميكـإمكانية نقلها من مكـان آلخـر  د املسـتعمل هلـا مـن إمكانيـة ن الفـر بسـهولة 

ونقل واستقبال املعلومـات مـن أي مكـان ويف أي زمـان، سـواء داخـل أوقـات العمـل  تتصاالإجراء اال
 4.ملؤسسة أو خارجها

                                                             
  177.ص) 2005دار الرحاب، : مصر( صناعة الصحافةتكنولوجيا املعلومات واإلتصال ومستقبل حممود علم الدين،  -1
) 2005املكتب اجلامعي احلديث، : مصر( إستخدام تكنولوجيا اإلتصال يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوينعبد الباسط دمحم عبد الوهاب،  -2

  262، 261.ص.ص
ر األمنية الستخدام الشباب علي بن عبد هللا العسريي،  -3 يف : اململكة العربية السعودية( نرتنيتاإلاآل مركز البحوث والدراسات جبامعة 

  23.الطبعة األوىل، ص) 2004العربية للعلوم األمنية، 
  25.ص) 2006دار اهلدى للنشر، : اجلزائر( قضا اإلعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا واإليديولوجيادمحم شطاح،  -4
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ســتخدام املؤسســة للــذكاء الصــناع  .ه  ــا التشــغيليةتســمح تكنولوجيــا املعلومــات  مــن خــالل  ،ي يف جماال
نطالقـا ا ،خمتلف الربجميات املتخصصة واليت تستعمل يف الـتحكم والسـيطرة علـى مراحـل عمليـة اإلنتـاج

 كــل  ســتغاللالــذي مــن شــأنه أن يضــمن حســن امــن التخطــيط اجليــد هلــا ويف زمــن جــد قصــري، األمــر 
 .مواردها االقتصادية

مكانيـــــة انـــــدماجها يف شـــــبكة بطبيعتهـــــا العامليـــــة أو الكونيـــــة كنتيجـــــة إلتتميـــــز تكنولوجيـــــا املعلومـــــات   .و 
يســهل  لــى مســتوى ونطــاق عــاملي، مــا، األمــر الــذي يســمح بتــدفق املعلومــات اإللكرتونيــة عاإلنرتنيــت
ــر فــأك قــي املؤسســات واملســتهلكني واهليئــات األخــرى ثرأكث بغــض النظــر عــن  ،تعامــل املؤسســة مــع 

 1.طبيعتها ومكان تواجدها

أن البدايـة الفعليـة لظهـور وتبلـور فكـرة نظـام  ،"حممـود حسـن مجعـة"و "حيدر شـاكر الربزجنـي"يرى كل من      
مـــن خـــالل ظهــور بعـــض الـــنظم الـــيت  ،املعلومــات ترجـــع إىل أواخـــر القــرن التاســـع عشـــر ومطلـــع القــرن العشـــرين

ت ت إىل تغـري علومـات قـد أدغري أن التطورات الطارئة على أجهـزة تكنولوجيـا امل 2.استخدمت يف معاجلة البيا
ملؤسســة والــيت ميكننــا عــرض تطورهــا مــن خــالل املراحــل املبينــة يف الشــكل رقــم  ،املهــام الــيت يؤديهــا هــذا النظــام 

)14.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
وي كمال،  -1 جامعة أيب : اجلزائر( دراسة ميدانية لشركة سونلغاز للتوزيع بشار ريفي: الداخلي يف عملية التغيري التنظيميدور االتصال بر

  63، 61.ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015بكر بلقايد تلمسان، 
  48.الربزجني، مجعة، مرجع سابق، ص -2
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  .التطورات الطارئة على تكنولوجيا ونظام املعلومات): 14(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  49.الربزجني، مجعة، مرجع سابق، ص :املصدر

 
لعديــد مــن اخلصــائص وذلــك  ،)14(مــن خــالل الشــكل رقــم       ميكننــا القــول أن أنظمــة املعلومــات متيــزت 

  :اآليتكواليت ميكننا عرضها   ،خالل فرتات ومراحل تطورها

لبســاطة خـاللمتيــزت تكنولوجيـا املعلومــات  :م1960م إىل 1950الفـرتة املمتــدة مـن   .أ   ،هــذه الفـرتة 
 .واقتصرت على إجراء املعاجلة اإللكرتونية لبعض املعامالت اليت جتريها املؤسسة

ســتعانة بنظــام املعلومــات لتزويـــد اال خــالل هـــذه الفــرتة مت :م1970م إىل 1960الفــرتة املمتــدة مــن   .ب 
ا الختاذ القرارات امل  .ناسبةاألفراد واملديرين داخل املؤسسة مبختلف التقارير املعلوماتية اليت حيتاجو

حيـــث ظهــرت خـــالل هـــذه الفـــرتة وظـــائف هامـــة تؤديهـــا  :م1980م إىل 1970الفـــرتة املمتـــدة مـــن  .ج 
إلضافة إىل إعداد ونقل التقارير لألفراد املناسـبني داخـل ا ملؤسسـة، يف نظـم أنظمة املعلومات متثلت، 

ت والعمليـات الرئيسـية بتقدمي جمموعة من البـدائل  ،دعم القرار والفرعيـة الـيت تتطلـب الكثـري مـن البيـا
 .اهلامة واملعقدة القرارات اختاذللحصول على أفضل املعايري اليت يتم على أساسها 

ظهـــرت خــالل هــذه املرحلـــة مهــام جديـــدة أكثــر اتســـاعا  :م1990م إىل 1980الفــرتة املمتـــدة مــن   .د 
ات الطارئــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات والربجميــات طــور ألنظمــة املعلومــات، حيــث تــزامن ذلــك مــع الت

 م1970م إىل 1960من  م1960م إىل 1950من  م1980م إىل 1970من  م1990م إىل 1980من  وقتنا احلايلم إىل 1990من 

املعاجلة 
اإللكرتونية لبعض 

 املعامالت

املديرين تزويد 
مبختلف التقارير 

 املعلوماتية

ظهور نظم دعم 
 القرار

ظهور واالستعانة 
لنظم اخلبرية 
  والنظم الذكية

اتساع استخدامات أنظمة 
وظهور النظم اخلبرية  ،املعلومات

 ،واخلدمات الشبكية ،جدا
وإمكانية  ،والتجارة اإللكرتونية

، ختزين واسرتجاع املعلومات
  سرتاتيجيةوأنظمة املعلومات اإل
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لنظم اخلبرية والنظم الذكيةوأد ،تصالوشبكات اال وأصبح نظام املعلومات  ،ت إىل ظهور واالستعانة 
ا االقتصادية املمارسة  . ملؤسسة أكثر مشوال ألنشطتها وتعامال

وكنتيجـــة للتطــــورات  ،خـــالل هـــذه املرحلـــة األخـــرية :م إىل وقتنـــا احلــــايل1990الفـــرتة املمتـــدة مـــن   .ه 
فقـــــد اتســـــعت أكثـــــر فـــــأكثر  ،والتحـــــوالت العميقـــــة واملتقدمـــــة الطارئـــــة علـــــى تكنولوجيـــــا املعلومـــــات

ــنظم اخلبــرية جــدا، اخلــدمات الشــبكية، التجــارة : والــيت نــذكر منهــا ،اســتخدامات أنظمــة املعلومــات ال
ى استعمال حيث أد .اإلسرتاتيجيةمات وأنظمة املعلومات اإللكرتونية، إمكانية ختزين واسرتجاع املعلو 

ــا وفعاليتهــا ومســتوى جــودة وابتكاريــة  املؤسســة ألنظمــة املعلومــات املتطــورة إىل رفــع معــدالت كفاء
ا املقدمة للزبون ا وخدما  .منتجا

III-2-2- ــــات ــــا املعلوم ت تكنولوجي ــــد مــــن العناصــــر  :مكــــو ــــا املعلومــــات مــــن العدي تتكــــون تكنولوجي
م فيمـــا بينهـــا يف ،املتجانســـة حيـــث ميكننـــا  .إطـــار أجهـــزة الكمبيـــوتر وشـــبكات االتصـــال الـــيت تشـــتغل بتنـــاغم 

ــة : تصــنيف عناصــرها إىل ت "Software"، الربجميــات "Hardware"جمموعــة العناصــر املادي ، قاعــدة البيــا
"Data base"  وفيما يلي تفصيل ذلك 1.االتصالوشبكات:  

ـــة  .أ  ت املادي ت :املكـــو ـــا ـــارة عـــن خمتلـــف األجهـــزة املســـتعملة يف التعامـــل مـــع البي دخاهلـــا  ،وهـــي عب
 ،واملتمثلــة يف جهــاز الكمبيــوتر مبختلــف أجزائــه ،ومعاجلتهــا وختزينهــا وحتويلهــا وإجــراء العمليــات عليهــا

ته املادية وفقا ملا يلي .الفاكسلتلكس وجهاز اهلاتف وجهاز إلضافة جلهاز ا  :حيث تصنف مكو

 ت إىل داخــل  :وحــدات وأجهــزة اإلدخــال تســتخدم أجهــزة اإلدخــال أساســا لتحويــل البيــا
جهـــاز الكمبيـــوتر، أي حتويـــل صـــيغتها مـــن شـــكلها املـــادي أو املعنـــوي إىل شـــكل إلكــــرتوين 

ـــا وفهمهـــا والتعامـــل معهـــا لوحـــة : وحـــدات جنـــدومـــن بـــني تلـــك ال .يســـتطيع احلاســـوب قراء
املتحســــس (املفــــاتيح، الفــــأرة، املاســــحات الضــــوئية، اللوحــــة احلساســــة للمــــس، املــــايكروفون 

 .، عصا التوجيه، شاشة اللمس، القلم الضوئي، أجهزة إدخال التحليق يف اهلواء)الصويت

 ت جهـــاز الكمبيـــوتر  :وحـــدة املعاجلـــة املركزيـــة تعتـــرب وحـــدة املعاجلـــة املركزيـــة مـــن أهـــم مكـــو
ت الـيت سـبق إدخاهلـا والسـيطرة و  تكنولوجيا املعلومات بصفة عامة، حيـث تقـوم مبعاجلـة البيـا

ت جهــاز الكمبيــوتر ــا جنــد .علــى خمتلــف مكــو ذاكــرة (الــذاكرة الرئيســية : ومــن أهــم مكو

                                                             
1- Larry Ritzman et autres, Management des opérations: principes et applications (France: Pearson 
education, 2003) 2ème édition, p.198 
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، الــذاكرة )فرتاضــية والــذاكرة شــبه الدائمــة، ذاكــرة القــراءة فقــط، الــذاكرة االالوصــول العشــوائي
، البطاقــة املثقبــة، الشــريط الــورقي املثقــب، األشــرطة املغناطيســية، األقــراص املمغنطــة( الثانويــة

، وحـدة احلسـاب واملنطـق، وحـدة الرقابـة )ية وبطاقـة الـذاكرةاألقـراص الضـوئية، الـذاكرة الومضـ
 .والتحكم

 سـتقبال النتـائج املتحصـل  :أجهـزة اإلخـراج عليهـا مـن وحـدة التخــزين تقـوم أجهـزة اإلخـراج 
لنســبة للمســتخدمالرئيســية  . املتمثلــة يف الــذاكرة، حيــث يــتم عرضــها بشــكل مفهــوم وواضــح 

، الطابعــة، )الشاشــة الكاثوديــة والشاشــة املســطحة(الشاشــة : ومــن أهــم أجهــزة اإلخــراج جنــد
 1.أجهزة إخراج الصوت، الرامسات

 ص مكتـوب إىل جهــاز متواجــد يف سـتخدم يف إرســال نــت آلــةهــو عبـارة عــن  :جهـاز الــتلكس
العتماد على شبكة اانطالقا من لوحة املفاتيح اليت ي ،مكان آخر تصال خاصة توفر عليها و

 .به

 ـــيت ظهـــرت واســـتخدمها  :جهـــاز اهلـــاتف ـــدم أدوات االتصـــال ال يعتـــرب جهـــاز اهلـــاتف مـــن أق
ـــات التواصـــلإلاإلنســـان  املتصـــلني ن تواجـــد األشـــخاص بغـــض النظـــر عـــن مكـــا ،جـــراء عملي
قامـــة عالقـــات جتاريـــة عـــن بعـــد .ببعضـــهم مـــن خـــالل احلصـــول علـــى مجيـــع  ،حيـــث مســـح 
دون احلاجة  ،ات واملواد األولية املرغوب شراؤهات اليت ختص خمتلف املنتجات واخلدماملعلوما

ــائع وتســهيل عقــد  ،كمــا يســمح بتأكيــد تســليم خمتلــف الطلبيــات  .لالنتقــال ملكــان تواجــد الب
كمـا . قات اليت تتطلب إجراء مفاوضات حول نوعية وسعر املنتج أو اخلدمةالكثري من الصف
ــة ة قــد اســتعملت جهــاز اهلــاتف لجنــد أن املؤسســ تســهيل إجــراء االتصــاالت الصــوتية الداخلي

 .واخلارجية بني األفراد

 لنصـوص واكتفائـ ،كنتيجة لقصور وعدم قدرة التلكس على إرسال الصـور  :جهاز الفاكس ه 
التوصـل الخـرتاع جهـاز الفــاكس الـذي ميكـن مسـتخدمه مـن إنشـاء نســخة  ، متاملكتوبـة فقـط

                                                             
  121-111.ص.ص مرجع سابق،الربزجني، مجعة،  -1
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وقـت جـد  خـاللوإرساهلا عـرب خـط اهلـاتف للجهـة املرغـوب فيهـا و  ،من وثيقة أو ملف معني
 1.قياسي

من مجلـة مـن التعليمـات الـيت تتضـ ،هي عبارة عن جمموعة من بـرامج الكمبيـوتر الغـري ماديـة :الربجميات  .ب 
لـتحكم يف جهـاز احلاسـوب وإدارة مجيـع ل ،املربمج املتخصـص يف جمـال اإلعـالم اآليل املصممة من قبل
تـه املاديـة العمليــات عليهـا وإدخــال ومعاجلـة وختــزين ونقـل خمتلــف  العديــد مـنبتشــغيلها وإجـراء  ،مكو

ت يـات الربجم كثـريا  تتنـوع 2.حسب نوع العملية املراد إجراؤها واحلصول على املخرجات املناسبة، البيا
 :ميكننا تصنيفها إىل واليت ،املستخدمة يف تشغيل أجهزة احلاسوب

 وتنظـيم عالقــة  ،وهـي عبــارة عـن برجميـات ضـرورية لتشــغيل جهـاز الكمبيـوتر :برجميـات النظـام
 .نظام التشغيل سمأجزائه ووحداته بعضها ببعض وهي تعرف 

 وتتمثـــل يف جمموعــــة مـــن الـــربامج الـــيت تقــــوم برتمجـــة التعليمـــات املكتوبــــة  :برجميـــات التـــأليف
إىل تعليمــات يسـتوعبها ويفهمهـا جهــاز الكمبيـوتر وينفـذها يف نفــس  ،مبختلـف لغـات الربجمـة

 .الوقت

 جمموعة من التطبيقات املستعملة يف حل مشكلة حمددة، أي تلك  وهي :الربجميات التطبيقية
ت حسـب نـوع العمليـات املـراد إجراؤهـا واملخرجـات الربجميات اليت تقوم مبع اجلة وحتويل البيا

ــــث تتنــــوع إىل .املرغــــوب فيهــــا برجميــــات إدارة األعمــــال، (برجميــــات التطبيقــــات اإلداريــــة : حي
، برجميــات التطبيقــات العلميــة، برجميــات التطبيقــات العامــة، األنظمــة )برجميــات دعــم القــرارات

 3.اخلبرية

ت .ج  لقـدرة  :قاعدة البيا ت أو اخلادم عبارة عن جهاز كمبيوتر مبواصفات خاصـة، يتميـز  قاعدة البيا
ت واألوامر والسرعة العالية يف األداء وقدرته الكبرية على التخزين فهـي إذن . الفائقة على معاجلة البيا

ت واملعلومــات وامللفــات والــربامج ذات العالقــة املتشــابكة واملتباد ــة فيمــا بينهــا، تضــم مجلــة مــن البيــا ل

                                                             
دراسة ميدانية على عينة من : سياسة التسويق الدويل للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر يف ظل التكنولوجيات احلديثةرماس دمحم أمني،  -1

  144، 143.ص.، غري منشورة، صأطروحة دكتوراه) 2016لمسان، جامعة أيب بكر بلقايد ت: اجلزائر( االقتصادية يف اجلزائراملؤسسات 
مؤسسة : األردن( االستخدامات والتطبيقات: تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمالغسان قاسم داود الالمي، أمرية شكرويل البياين،  -2

  19.ص) 2010الوراق للنشر والتوزيع، 
ملؤسسة االقتصاديةبروبة إهلام،  -3  دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة: ثري إستخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق احملاسيب 

ENICAB )16، 15.ص.، غري منشورة، صأطروحة دكتوراه) 2015يضر بسكرة، جامعة دمحم خ: اجلزائر  
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بعة للنظام الشامل وتتوافـق يف نفـس  ،حبيث يتم ختزينها واستخدامها من قبل تطبيقات كثرية ومتنوعة 
ملؤسسـة، بتسـهيل الوصـول بالوقت مـع احتياجـات مجيـع املسـت ت املـراد احلصـول  ةسـرعخدمني  للبيـا

ت املخزنة ت نظـام والربط بني قاعد ،عليها وتوفري احلماية واألمن للبيا قي أجزاء ومكو ت و ة البيا
 1.املعلومات

تضــــم شـــبكة االتصــــال جمموعــــة متنوعــــة مــــن أجهــــزة اإلعــــالم اآليل واحلواســــيب  :تصــــالشــــبكات اال  .د 
الـيت يـتم ربطهـا بعضـها بـبعض بواسـطة خمتلـف وسـائط  ،الشخصية والطابعـات وأجهـزة اهلواتـف الذكيـة

ت واملعلومـــات ،الـــربط الســـلكية والالســـلكية  .لضـــمان نقـــل وتبـــادل وحتويـــل وربـــط والتشـــارك يف البيـــا
ـــث تتفـــرع لثالثـــة أشـــكال أساســـية هـــي الشـــبكات احملليـــة، الشـــبكات املوســـعة والشـــبكة العامليـــة : حي

 2).تياإلنرتن(

III-2-3- عادة اهلندسة لنسبة إلعادة :عالقة تكنولوجيا املعلومات   خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات 
لنســبة لبــاقي النمــاذج اإلداريــة و  املؤسســة، حيــث جنــد أن اســتخدامها ارتــبط  أســاليب إدارةاهلندســة عــن دورهــا 

ت واملعلومـات املختلفــة إىل ب ،مبحاولـة التحـول مــن العمـل اليـدوي التقليــدي إىل العمـل اإللكـرتوين تحويــل البيـا
 واهلـاتف يلنطالقـا مـن أجهـزة اإلعـالم اآلا ،سرعة جد عالية وتكلفة جد منخفضـةشكل إلكرتوين يسهل نقله ب

بتمكـني  ،أن تكنولوجيا املعلومات تستعمل عند إعـادة هندسـة املؤسسـة لتسـهيل ممارسـة األنشـطة إذ .والفاكس
  . بربطها للمهام املشكلة هلا وتبسيط إجراءات أدائها ،اإلدارة العليا من الوصول لتصميم أفضل للعمليات

ســامهات تكنولوجيــا املعلومــات يف تســهيل تنفيــذ مبــادئ إعــادة اهلندســة وإعــادة تصــميم ميكننــا إبــراز أهــم م     
  :العمليات ضمن النقاط التالية

ســتخدام احلاســـوب وأجهـــزة  ،ة للتواجــد مبكاتـــب العمـــلإمكانيــة إرســـال التقــارير الفوريـــة دون احلاجـــ  .أ 
إلنرتنيت والربيد اإللكرتوين واملصاد ،اهلواتف الذكية  .ر املتعددة للمعلومات يف آن واحدواالستعانة 

ملؤسسـة مسـئالتحول من مركزية القرارات إىل شـبكات القـرار   .ب   اختـاذوال عـن ات، حيـث يصـبح كـل فـرد 
 .القرار املناسب الذي خيص جمال عمله

                                                             
ا السياحيةدمحم إبراهيم عراقي،  -1   24، 23.ص.ص) 2009املكتبة األكادميية، : مصر( مدخل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقا
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء : اململكة العربية السعودية( أساسيات نظم املعلومات يف التنظيمات اإلدارية نبيل عزت أمحد موسى، -2

  35.ص الطبعة الثانية،) 2006النشر، 
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ملركزيـة والالمركزيـة يف ستعانة بتكنولوجيا املعلومات من حتقيق التـوازن بـني يسمح التوسع يف اال .ج  العمـل 
ــة الــيت حتقــق املرونــة يف  ،واحــدن آ ت املتــوفرة وشــبكة االتصــال الداخلي وذلــك مــن خــالل قواعــد البيــا

 1.تبادل املعلومات بني األفراد، وهو األمر الذي ميكن أكثر فأكثر من ترسيخ مبادئ إعادة اهلندسة

ملؤسسـة  .د  اء واملرؤوسـني ومـا كنتيجـة حتميـة لالتصـال املسـتمر بـني املـدر   ،تنمية السلوك اإلجيـايب لألفـراد 
 2.ينجم عنه من توضيح جلميع األهداف املخطط هلا وأساليب حتقيقها

ومعاجلـة مجيـع  ،التحكم اجليد يف مجيع اخلطوات واملراحل املشكلة لألنشطة اليت تتألف منها العمليات  .ه 
الستعانة بقاعدة املعلومات الـيت تـوفر  ،املشاكل اليت تتسبب فيها األنشطة الزائدة واليت ميكن اختزاهلا 

 .املعطيات الالزمة

 .نطالقا من إلغاء األنشطة وتقليص الزمن الالزم ألداء العمليةيض التكاليف اختف  .و 

وتقليــل األخطــاء الناجتــة عــن نقــل املعلومــات مــا بــني أجــزاء اهليكــل  ،الــتخلص مــن الســجالت الورقيــة  .ز 
 .وحتسني دقتهاالتنظيمي للمؤسسة 

كنتيجــة لتــوفر ،الــتخلص مــن األخطــاء البشــرية النامجــة عــن مناولــة العمــل مــا بــني الوحــدات اإلداريــة  .ح 
ت املعلوم  .اليت متكن من استخدامها عند احلاجة إليهاات إلكرتونيا يف قاعدة البيا

ـــا املعلومـــات   .ط  دة  يفتســـاهم تكنولوجي ـــةز ـــراد تحســـني التنســـيق ب ،شـــدة تالحـــم أنشـــطة العملي ـــني األف ب
ت اإلدارية ،القائمني عليها  .وإزالة احلواجز املكانية والزمنية اليت تفصل املستو

ئن تقدمي امل  .ي  واملتخصصـة  ،سـتعمال الربجميـات احلاسـوبية املرتبطـة بنظـام املعلومـاتسـاعدة والـدعم للـز
 .يف عرض خدمات املؤسسة على شبكة اإلنرتنيت

عقــد املــؤمترات الــيت تتضــمن بــرامج ب ،راد املؤسســة وتعلــيمهمتطــوير مهــارات وخــربات أفــ علــىاملســاعدة   .ك 
العتمــاد علــى برجميــات عقــد املــؤمترات الصــوتية واملرئيــة عــن  بعــد، األمــر الــذي مــن التــدريب والتأهيــل 

 .وحتقيق االستغالل األمثل للوقت التدريب تكاليفشأنه تقليل 

بتفادي حدوث األخطاء وتقليل أثرها يف  ما يسمح ،والتميز مبرونة أكربعمل حتقيق السرعة يف إجناز ال  .ل 
 .حالة حدوثها

                                                             
دار طيبة للنشر والتوزيع : مصر( إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركات للتعامل مع العوملة واحلروب التجارية اجلديدةفريد النجار،  -1

  181.ص) 2005والتجهيزات العلمية، 
  95، 94.ص.قامسي، مرجع سابق، ص -2
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لنظم اخلبرية اليتاال  .م  كن املوظفني والعمال ذوي املهارات املنخفضة نسبيا مـن العمـل بكفـاءة مت ستعانة 
  1.واالرتقاء ملستوى اخلرباء املدربني جيدا ،وفعالية

III-3-  لتغيـري اجلـذري وإجـراء تعـديالت ا :البشريةإعادة هندسة املوارد نطالقا من ارتباط إعادة اهلندسة 
ثـر   لضـرورة إىل  ملؤسسـة، فـإن ذلـك سـيؤدي  شـكل مباشـر األفـراد ب كـلراديكالية متس مجيـع جوانـب العمـل 

مان وجـود لضـ ،، األمـر الـذي حيـتم التعامـل حبـذر واهتمـام شـديدين مـع املـوارد البشـريةجراء تطبيـق هـذا املـدخل
عالقات عمـل مسـتقرة وخاليـة مـن التناقضـات والصـراعات، وحماولـة الـتخلص مـن الضـغوط الناجتـة عـن مقاومـة 

لطـرق املبتكـرة الـيت يتضـمنها ا املتوافقة مـعكساب العمال واملوظفني املهارات وأساليب العمل اجلديدة  ،التغيري
  .صف وتوصيف مجيع األنشطة واملهام املمارسة واملتأثرةإعادة و  إذ حيتم ذلك ،التنظيم املتمركز حول العمليات

III-3-1- ـا حماولـة  :تعريف إعادة هندسة املـوارد البشـرية ميكننـا تعريـف إعـادة هندسـة املـوارد البشـرية 
خمطط ومربجمـة هلـا لتعظـيم قيمـة وأداء املـوارد البشـرية للمؤسسـة، حيـث تشـتمل هـذه العمليـة علـى إعـادة تكـوين 

ـا األفـراد  ،جتـاه تعظـيم القيمـة املنتجـة للمسـتهلكني اسـتعماهلاوتفعيـل  ،وتعظيم املعارف واملهـارات الـيت يتمتـع 
عـــادة تصـــميم العمـــل  إعـــادة تصـــميم األســـاليب الـــيت و علـــى تقنيـــات املعلومـــات،  العتمـــادمــن خـــالل القيـــام 

مــن اختيــار وتعيــني لألفــراد وإدارة مســارهم الــوظيفي وتعلــيمهم وإعــادة  ،مبوجبهــا يــتم تشــكيل رأس املــال البشــري
إذن فإعــادة هندسـة املــوارد . ارد البشــرية ككـلتصـميم املبـادئ واألســس الـيت يــتم مـن خالهلــا إدارة نظـام إدارة املـو 

متتـة األنشـطةالبشرية فرصة تضمن للقائمني على ال ملؤسسـة القيـام  وتقلـيص اإلجـراءات الغـري  ة،املمارسـ عمل 
ألفـرادو واختاذ القرارات املناسبة لذلك  ،أكثر مبا هو مهم للمستهلك االهتمامحيث تضمن  .ضرورية  ،املتعلقـة 

لـــيلم " ســـبتتضـــمن إعـــادة هندســـة املـــوارد البشـــرية ح 2.نشـــطة الـــيت تضـــيف قيمـــة منخفضـــة لإلنتـــاجوإلغـــاء األ
  :يلي القيام وااللتزام مبا "خان أحالم"و "Lylem Spencer" "سبنسر

حيتاج القائمون على إعادة هندسة املؤسسة لدعم عملية تكوين  :إعادة هندسة عملية تكوين األفراد  .أ 
إلضـافة لعمليـة االتصـال ا مـن خـالل مـا تتضـمنه الـربامج التكوينيـة املوجهـة للعمـال لـداخلي، فاألفراد 

من توضيحات ملـزا النمـوذج اإلداري اجلديـد املتبـىن، األمـر الـذي مـن شـأنه ختفـيض معـدالت مقاومـة 
عـادة هندســة عمليـة تكــوين األفـرادوهـ .التغيـري لــديهم بســبب عــدم  ،و مــا يفـرض أكثــر ضـرورة القيــام 

لتكنولوجيات احلديثـة  يف جمال العاجزة عن إعداد األفراد املتدربنيا ،مالئمة األساليب التكوينية القدمية

                                                             
  69، 68، 67.ص.خان، مرجع سابق، ص -1
  83، 82.ص.ص سابق،لارجع ملا فسن -2
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ــال الفــين للعمــلودجمهــا  ،تصــاللإلعــالم واال . يتعــارض مــع مبــادئ إعــادة اهلندســة ، األمــر الــذييف ا
مج املفصــل   ،إلعــادة اهلندســةلــذلك جيــب علــى اإلدارة العليــا للمؤسســة والفريــق املكلــف بتطبيــق الــرب

 :املتمثلة يف فري مجيع املتطلبات الضروريةالقيام بتو  ،التكوين عملية جناح إعادة هندسة لضمان

  ــات وتوزيــع الســلطة ولني عــن مجيــع مراحــل التكــوين، ســئملتــوفري األفــراد اب :ةالتنظيميــاملتطلب
ت املؤسســة، واملســئ لنســبة جلميــع مســتو وضــع وتعيــني العالقــات و ولية عــن عمليــة التكــوين 

وضـع نظـام معلومـات يتميـز و وحتديد األنشطة واملهام املشكلة هلا،  ،اليت تربط عملية التكوين
 .لكفاءة وربطه جبميع أنشطة عملية التكوين

 لنسـبة للعمـل اجلمـاعي  ،عـداد مجيـع املـدربني بكيفيـة جيـدة :شريةبات الاملتطلب خصوصـا 
لتكــوين علــى و  اإللكــرتوين،والعمــل  ــة اتشــجيع أفــراد الفريــق املكلــف  بتكــار طــرق أكثــر فعالي

ملؤسســة،  ولني عــن عمليــة التكــوين وإقنــاع مجيــع األفــراد املســئلتعلــيم وتــدريب املــوارد البشــرية 
ـــة  ه للمســـامهة يف تغيـــري الثقافـــة وتوضـــيح مج ،البالغـــة لنمـــوذج إعـــادة اهلندســـةألمهي يـــع مـــزا
ــة ــة خلــق جــو العمــل يف إطــار الفريــقو لألفــراد جتاههــا،  التنظيمي وتشــجيع األفــراد علــى  ،حماول

العمــل علــى مســامهة و العمــل اجلمــاعي بطريقــة جتعلهــم مســتعدين للــتعلم والتكــوين الــذاتيني، 
 األفراد لنموذج إعـادة النامجة عن تطبيق وتبينة التكوين يف حل املشاكل الفريق املكلف بعملي

 .اهلندسة

 إعـادة  مـدخلالقيـام بتصـميم نظـام للحـوافز متوافـق مـع تطبيـق مـن خـالل  :املتطلبات املادية
نظمة العمل توفري املتطلبات املادية ألو ادئه،  مبويساهم يف تشجيع العمال على تبين ،اهلندسة

 1.توفري امليزانية الالزمة والكافية للتكوينو اإللكرتونية وتدريب مجيع األفراد عليها، 

سـيكون نشـاط  ،بعد إعادة هندسة املـوارد البشـرية :القيام بتغيري مهام ومراكز موظفي املوارد البشرية  .ب 
حيث سيتحول دورهـم  .متاما عما كان عليه يف السابق ا يف إدارة األفراد خمتلفنيقي األفراد املتخصص

ئــق الالزمــني،ومــا يرافقهــا مــن إعــدا ،مــن جمــرد مقــدمني للعمــل إىل مستشــارين لألفــراد  د للتقــارير والو
ملؤسســة تقــدمي االستشــارة ل كوســطاء لتــوفري املــوارد بوالعمــ ،الــذين ميارســون ويســريون مجيــع األعمــال 

 .دمات املناسبة من املوردين اخلارجيني لألفراداختيار اخلمن أجل للمدراء 
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عادة هندسة املوارد  ،يف أغلب احلاالت :تقليص عدد عمال وموظفي املوارد البشرية .ج  جند أن القيام 
ـذه الوظيفـة بنسـبة  حيـث يرجـع ذلـك للـتخلص مـن  .%50البشرية سيتطلب ضرورة تقلـيص األفـراد 

ريةاإلدا ليتكفـــل  ،وممثلـــو املـــوارد البشـــرية والعديـــد مـــن األنشـــطة األخـــرى رة الوســـطى وأعمـــال الســـكر
نفســهم قــي املــدراء واملــوظفني الفــرعيني األعلــى مســتوى  لضــمان أعلــى درجــة مــن االلتــزام  ،دائهــا 

ملــوارد البشــرية أقــل بكثــري مقارنــة بتلــك  ،ضــف إىل ذلــك. واملصــداقية أن التكــاليف والوقــت املــرتبطني 
أن تغيـــري خطـــوات الناجتـــة عنهـــا، لـــذلك فمـــن البـــديهي عـــن اإلجـــراءات املتعلقـــة و  التكـــاليف النامجـــة

ـاتسيري املـوارد البشـرية سـيؤدي لوإجراءات  دة رضـا  ،تقلـيص التكـاليف املرتبطـة  واسـتغالل الوقـت وز
ا  .املراكز اإلدارية املستفيدة من خدما

كنتيجـة لتقـدم تقنيـات نقـل وختـزين   :ونيـةالتحول ملمارسة أنشطة إدارة املـوارد البشـرية بطريقـة إلكرت   .د 
مـن املعلومـات املتعلقـة  %70تحويـل هندسـة املـوارد البشـرية سـتؤدي لاملعلومات إلكرتونيا، فإن إعادة 

حيث ستتم  .لتوظيف والتعيني والتدريب واألداء والتحفيز وغريها من شكل ورقي إىل شكل إلكرتوين
ت بواســطة الـــربامج اإللكرتونيـــة املوجــودة يف أجهـــزة اإلعـــالم اآليل، وهـــو  إدارة تلــك املعلومـــات والبيـــا

ت ابطبيعـة احلــ أداء اإلجــراءات  وحتقيـق الســرعة يف ،ســتغالل الوقــتال األمــر الـذي ســيزيد مــن مسـتو
 1.املتابعة اللحظية هلا وحتقيق وإرسال التقارير

يرتتــب علــى تطبيــق إعــادة اهلندســة إجــراء تغيــريات هامــة يف مجيــع  :التوظيــفإعــادة هندســة عمليــة   .ه 
طبيعــة املهــام الــيت تقنيــة إىل ختفــيض عــدد األفــراد وتغيــري جمــاالت املؤسســة، حيــث تــؤدي التحــديثات ال

ا، األمــر الــذي يفــرض إحــداث تغيــريات يف وصــف وتوصــيف الوظــائف  األمــر الــذي ســيقود .ميارســو
من ضرورة إجيـاد توافـق مـا بـني التغيـريات الـيت حتـدثها إعـادة  ، انطالقاية التوظيفملراجعة إجراءات عمل

نطالقـا مـن تنفيـذ عمليـات رهـا يف العمـال واملـوظفني اجلـدد، ااهلندسة واملهارات والصفات الواجـب توف
 .لشغل املناصب املرشحنيوتعيني  اختياريف  كفاءة وفعاليةأكثر  

وربطهــا  ،لتخلــي عــن مــنح األجــور وفقــا للخــربة واملســتوى الــوظيفي :إعــادة هندســة أنظمــة التحفيــز  .و 
أي أن يكــون نظـــام الرواتـــب واألجــور قائمـــا علـــى  .ســتوى القيمـــة احملققـــة والنتــائج العامـــة للمؤسســـةمب
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م  ،واألداء اجلمـــاعي للعمـــلمســـتوى املهـــارات  كتســـا ـــر إنتاجيـــة  ـــراد كـــي يصـــبحوا أكث لتشـــجيع األف
  1.خلربات ومهارات جديدة

III-3-2- تنبـع أمهيـة إعـادة هندسـة املـوارد البشـرية مـن  :املوارد البشرية يف إعـادة هندسـة املؤسسـة أمهية
ملؤسســة، لــذلك كــان مــن  التغيــري اجلــذري الــذي حتدثــه يف تفــاعالت اهليكــل التنظيمــي وأســاليب أداء العمــل 

حيـث ميكننـا إبـراز أمهيـة  .ندسـةالضروري التوظيف الصـحيح للعنصـر البشـري مـن أجـل تسـهيل تطبيـق إعـادة اهل
  2:لنقاط التاليةوفقا لدور املوارد البشرية يف إعادة هندسة املؤسسة 

ييــد مســتمرين إلعــادة اهلندســة  .أ  ــار جنــا  :العمــل للحصــول علــى دعــم و جهــود اإلدارة  حميكننــا اعتب
ا التوجـه، حيـث يتحقـق وجود دعم مستمر ودائم مـن األفـراد ملثـل هـذؤسسة بالعليا يف إعادة هندسة امل

ت ،تقدمي احلوافز املناسبة هلمذلك ب  ،وتصميم نظام ذو كفاءة عالية لالتصال املزدوج بني مجيع املستو
 .متبىنم صحيحة تتوافق مع ما هو وتعيني وتدريب األشخاص الذين يتمتعون بقي

جنــد أن التحــول مــن التنظـــيم  ،فكمــا ســبق ذكــره :العمــل ســامهة وبشــكل فعــال يف تشــكيل فــرقامل  .ب 
تسند  ،الوظيفي للتنظيم املتمركز حول العمليات يتطلب تغيري األقسام واإلدارات الوظيفية إىل عمليات

داء وممارسـة األنشـطة واملهـام املشـكلة  لفرق العمل اليت تضم جمموعـة مـن العمـال واملـوظفني املكلفـني 
املهـارات الالزمـة علـى  ايتـوفرو جيـب أن الـذين  ،عضاء الفريقومن هنا تربز أمهية االختيار السليم أل .هلا

 .لضمان جناح العملية وجناح تطبيق إعادة اهلندسة ككل

دسـة التحـول مــن أداء تسـتلزم إعــادة اهلن :اوطريقـة أدائهـ ل وبفعاليـة علــى تغيـري طبيعـة األنشــطةالعمـ .ج 
بعـاد املتعـددة املتوافقـة مـع مفهـوم إىل الوظـائف العامـة ذات األ ،لوظائف املتخصصـة األفراد لألنشطة

قــي أعضــاء فريــق العمــل والأن كــل فــرد يكــون مســئ أي .العمليــة الــذين يتوجــب  ،بصــفة مشــرتكة مــع 
داء تلـك املهـام املتعــددة اعلـيهم أن يتـوفرو  حيـث تلعــب  .علــى جمموعـة مـن املهــارات الـيت تسـمح هلــم 
ــا اإلدارة املســ  يتمتعــوا جيــب أن مــن خــالل تعيــني األفــراد الــذين ،االولة عــن املــوارد البشــرية دورا فعــئهن

 .   وتزويدهم بربامج التدريب والتأهيل والتنمية الالزمة ،فع من املهارات والقدراتمبستوى مرت
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لعمــل ومتكينــه لألفــراد  .د  إن تبــين منــوذج إعــادة اهلندســة يفــرض القيــام بتمكــني  :املســامهة يف الــتحكم 
ــة  .اتاألفــراد وإعطــائهم صــالحيات واســعة الختــاذ القــرار  وهــذا األمــر يعــين التحــول مــن أســاليب الرقاب

السـائدة يف حالــة التنظـيم الــوظيفي إىل أسـاليب متكــني األفـراد وتقليــل مسـتوى اإلشــراف علـيهم، األمــر 
لنسبة لألفراد احلاليني أو اجلددالذي يفرض توفر جمموعة من الق  .يم املتوافقة مع ذلك 

ــيم  .ه  ملرتفــع املرافــق لتطبيــق نطالقــا مــن مســتوى متكــني األفــراد اوذلــك ا :التحــول مــن التــدريب إىل التعل
 "جاميس تشاميب"و" مايكل هامر" إعادة اهلندسة، األمر الذي يفرض حسب كل من املؤسسة ملدخل

ىل اعتمــاد أســاليب إدارة املــوارد البشــرية مــن أســاليب التــدريب والتأهيــل إل القــائمني علــى ضــرورة حتــو 
ا التعليم، بسبب ملهـارات الـيت يفتقـدو أعضـاء  مـدادواحلاجـة امللحـة إل ،قصـور أسـلوب تزويـد األفـراد 

وضرورة إحداث حتسـينات  ،تعليم يبصرهم ويزيد من فهمهم لطرق حتليل املشاكل وفهمهابفريق العمل 
مة بكيفية .  العمليات املمارسةمستمرة يف لذلك جيب على كل عضو يف الفريق أن يكون على دراية 

  .أسباب ممارستهاو أداء األنشطة واملهام 

III-3-3- املؤسسـة لنمـوذج إعـادة يتطلب تبـين :ساليب الداعمة لنجاح إعادة هندسة املوارد البشريةاأل 
لبنـة نطالقـا مـن كـون هـذه األخـرية الا ،إدارة املـوارد البشـريةاهلندسة إحداث جمموعة من التغيـريات علـى مسـتوى 

مج تغيري  كنتيجـة لتوقـع   ،لـتحكم يف السـلوك التنظيمـي لألفـراد حيـث. لضـمان جنـاح تطبيقـهاألساسية ألي بر
ويـتم ذلـك مـن خـالل القيـادة اإلداريـة الواجـب عليهـا التعامـل مـع مقاومـة  .وجود مقاومة لتطبيق إعادة اهلندسة

حــداث  مــدخل قــيم ولية جنــاح تبــينقهــا مســئوامللقــاة علــى عات ،تغيــريال إعــادة اهلندســة، كمــا يــتم أيضــا القيــام 
هيل  مستوى الثقافة التنظيمية جمموعة من التغيريات على   .فراداألوكذا تدريب و

يتطلـب جنـاح تطبيـق إعـادة هندسـة املـوارد  :مسامهة القيادة اإلدارية يف إعادة هندسة املوارد البشرية  .أ 
 ،لتغيــريأسـلوب قيـادي يتميــز مبرونـة جـد مرتفعــة بقبولـه ل وأضـرورة وجـود منــط  ،بصـفة خاصــة ،البشـرية
ت مـا بـني  ،على مواجهة املواقف املختلفة أيضا وبقدرة أجـزاء احملـيط الـداخلي ويعمل علـى خلـق تـواز

ت ـــإن مســـامهة القيـــادة اإلداريـــة يف إجنـــاح تبـــين إعـــادة لـــذل 1.املشـــكلة للمحـــيط اخلـــارجي واملكـــو ك ف
بقبـول األفـراد هلـذا املـدخل  مرهـون ،بصفة عامـة وإعـادة هندسـة املـوارد البشـرية بصـفة خاصـة ،اهلندسة

                                                             
1- Pierre Louart, Encyclopédie de la gestion et du management (France: Dalloz, 1999) p.118 
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يتطلـــب أداء جمموعـــة مـــن املهـــام علـــى مســـتويني حيـــث . تطـــور مـــن مـــداخل التغيـــري التنظيمـــياهلـــام وامل
 1:أساسيني مها

 كل مبا تتضمنه من متغريات متنوعة وغري متجانسةقيادة املؤسسة ك. 

 قيادة األفراد لضمان قبوهلم إحداث التغيريات الضرورية اليت تتطلبها إعادة اهلندسة. 

الثقافـــة ميكننـــا تعريـــف  :مســـامهة تغيـــري الثقافـــة التنظيميـــة يف ترســـيخ قـــيم ومبـــادئ إعـــادة اهلندســـة  .ب 
ا اليت مبوجبها  ،جمموعة من القيم واملعتقدات والرموز والتقاليد واألعراف واألسس املشرتكة التنظيمية 

ملؤسســـة م اجلماعيــــة  حيـــث تتشـــكل الثقافــــة  .يتحـــدد ســـلوك األفـــراد وطريقــــة أدائهـــم للعمـــل وحيـــا
ــة متتــد طيلــة فــرتة وجــود املؤسســة،التنظيميــة عــرب م ــ راحــل زمني ــا كيــان يضــم مجل ن ة مــانطالقــا مــن كو

لكثــري مـــن  2.العوامــل املاديــة واملــوارد البشــرية الــيت تعتــرب مصــدرها ومســتقرها تتميــز الثقافــة التنظيميــة 
ـا ســلوك مكتســب مـن خــالل التفــاعالت واالحتكاكـات اليوميــة املســتمرة  ،اخلصـائص املميــزة أبرزهــا أ

ــا نظــام مركـب مــن جمموعــةإلضــافة  3.بـني األفــراد داخــل املؤسســة وخارجهـا ت وعناصــر  لكو مكــو
وعناصــر ســلوكية كالعــادات والتقاليــد وأســاليب  ،متمثلــة يف عناصــر معنويــة كــالقيم واملعتقــدات ،فرعيــة

قـــي األجـــزاءوعناصـــر ماديـــة كشـــ ،التعامـــل مـــع خمتلـــف الظـــروف ـــاين و ـــيت  كل املكاتـــب واملب املاديـــة ال
عـن نظـام مكتسـب قابـل  خاصـية كـون الثقافـة التنظيميـة عبـارة ،ضف لذلك. تستحوذ عليها املؤسسة

تتطلــب عمليـــة إعــادة هندســة املـــوارد   4.للتطــور واالنتقــال مــن فـــرد لفــرد آخــر ومــن جيـــل جليــل آخــر
 إذضـمان التكيـف مـع ظـروف العمـل اجلديـدة وتقبـل األفـراد هلــا، ث تغيـري ثقـايف لالبشـرية ضـرورة إحـدا

نـدماج ، تضـمن انظيميـة إجيابيـةتحويل القيم واملعتقدات بصورة تؤدي إىل إحـداث تغيـريات تبيتم ذلك 
ــا ذكــر . مجيــع األفــراد مــع التوجــه اجلديــد املبــين علــى فــرق العمــل والعمــل اجلمــاعي وعلــى العمــوم ميكنن

املراحل واخلطوات العمليـة إلحـداث التغيـري الثقـايف املـتالئم مـع إعـادة هندسـة املـوارد البشـرية للمؤسسـة  
  :كاآليت

                                                             
  100.عالوي، مرجع سابق، ص -1
ملؤسسة االقتصاديةالدين مجعة،  خري -2 ة دمحم جامع: اجلزائر( ENICABدراسة حالة : دور ثقافة املؤسسة يف حتسني أداء املوارد البشرية 

  08-05.ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015خيضر بسكرة، 
  246.الطبعة األوىل، ص) 2008دار إثراء للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة املوارد البشريةعلي عباس،  -3
  79.ص )2004الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، : مصر( مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: إدارة املوارد البشريةمصطفى حممود أبو بكر،  -4
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 ل واالنتقال إىل العم ،ت وقيم األفراد جتاه العمل الفرديضرورة البدء بتغيري سلوكيات واجتاها
 .اجلماعي املشرتك ضمن فرق العمل

 ملؤسسة وفهمها جيداضرورة ا مع الرتكيز علـى اجلوانـب  ،ستيعاب الثقافة التنظيمية السائدة 
 .قة إلعادة هندسة املوارد البشريةالسلبية اليت تفتقدها من أجل ترسيخ املبادئ والقيم املراف

 واختيار العمال وتعليمهم وحتفيزهم وتنمية شـعور  ،الرتكيز على إعادة هندسة عملية التوظيف
 .شجيع ثقافة إبداء الرأيوالوالء لفريق العمل وت االنتماء

  بشـكل يـؤدي ويسـاهم يف تشـجيع  ،والعمل ضمن فريق متكامل االتصالحماولة إرساء ثقافة
 1.األفراد على اقرتاح أفكار جديدة

تـربز لنـا أمهيـة التـدريب عنـد إعـادة هندسـة  :مسامهة التدريب يف دعم إعادة هندسـة املـوارد البشـرية .ج 
 : نياملوارد البشرية من جانبني رئيسي

 عادة هندسة عملية التدريب كما سبق إيضاحه  .اجلانب املتعلق بضرورة القيام 

  اجلانــــب املتعلــــق مبســــامهة تــــدريب األفــــراد علــــى األســــس واجلوانــــب اإلجيابيــــة لنمــــوذج إعــــادة
 املــدخل هــذا اجتــاه خيــدم تبــيناهلندســة، األمــر الــذي مــن شــأنه تغيــري ثقافــة املؤسســة ككــل يف 

 .ويساهم يف ترسيخ قيمه ومبادئه

  

  
  

  
  

  
  

  

                                                             
  54، 53.ص.، صمرجع سابقمجعة،  -1
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لتغيــري التنظيمــي، حيـث حاولنــا إبــرازتطرقنــا مـن خــالل هــذا الفصـل ألهــم األفكــار املرتب :الفصــل خالصـة  طـة 
إلضـافة إليضـاحنامن قبل اإل تبنيهاملفهوم وحتمية أمهية هذا   دارة العليا من أجل احلفاظ على مسـتوى األداء، 

قــي املصــطلحاتل  هــيمتوصــلني لفكــرة هامــة مفادهــا أن إعــادة اهلندســة  ،لعالقــة والفــروق املوجــودة بينــه وبــني 
مت التوصل إليه كنتيجة حتمية للتغريات الطارئة على احمليط اخلارجي للمؤسسة  ،أحدث مدخل للتغيري التنظيمي

 يـة العمليـاتكفـاءة وفعال  مـن رفعجيا املعلومات واستخدامها للبسبب ظروف العوملة وظهور تكنولو  ،االقتصادية
ت وجماالتيقوم مدخل إعادة اهلندسة على إحداث التغيري اجلذ .املمارسة  ،املؤسسـة عمـل ري عند كل مستو

ـدف لتعظـيم القيمـة  رتكـزي ،بين هيكل تنظيمـي أفقـيبت علـى جتميـع األنشـطة واملهـام املمارسـة ضـمن عمليـات 
خصوصــا مـــا تعلـــق منهـــا بتخفـــيض  ،املنتجــة للعميـــل، األمـــر الـــذي يضـــمن حتقيــق الكثـــري مـــن النتـــائج اإلجيابيـــة

ئنالتكاليف وحتقيق اجلودة املرتف   .عة للمنتجات واخلدمات املقدمة للز
، حيـث تتطلب عملية إعادة هندسة املؤسسـة ضـرورة إحـداث تغيـريات جذريـة متـس أربعـة جمـاالت أساسـية     

مبـا تتضـمنه مـن خمتلـف اخلطـوات  ،الفين املتعلق بطريقة ممارسة األنشـطة واملهـام تبدأ بضرورة إعادة هندسة البعد
 ، ضــف إىل ذلــك إعــادة هندســة البعــدعمليــةواإلجــراءات واألدوات والنمــاذج املســتخدمة يف تصــميم وأداء كــل 

لكيفية اليت جيب أالتنظيم وتنسـجم لتشـكل عمليـة  اخل معهـا األنشـطة واملهـام الالزمتـني،ن تتدي الذي يرتبط 
ــا مــن قبــل املســتهلكللحصــول علــى املنتجــات املطحمــددة ترمــي  ملواصــفات املرغــوب  يتشــكل معهــا ل ،لوبــة و

عــادة هندســة املــوارد غــري أن جنــاح تبــين هــذا املــدخل مــرتبط أيضــا  .اهليكــل التنظيمــي املتمركــز حــول العمليــات
  علـى ثقافـةريالتـأثيتطلـب ذلـك  ذإانطالقـا مـن كـون األفـراد أهـم مـورد اقتصـادي تتـوفر عليـه املؤسسـة،  ،البشرية

جتــاه يضــمن قبــول مجيــع العمــال واملــوظفني م ،املؤسســة  للتغيــريات املــراد إحــداثها وبطريقــة  ،عنــد كافــة مســتو
ت مقاومة التغيري   .تنخفض عندها مستو

تسهيلها ألداء األنشطة ب ،احلديثةتعتمد إعادة اهلندسة أساسا على أدوات ووسائل تكنولوجيا املعلومات      
على مس ئن املؤسسةوالعمليات  لنسبة لز ت السرعة اليت تتحقق معها أعلى درجات الرضا  ا  تو عن منتجا

ا ت  ،وحميطها اخلارجي بني املؤسسة تصالترتكز على خلق قنوات احيث  .وخدما وأيضا بني أجزاء ومكو
ت واملعلومات املتعلقة برغبات املسته ومجيع  ،كنيلهيكلها التنظيمي، بشكل يضمن سرعة وسهولة نقل البيا

، األمر الذي يؤدي حلل مجيع املشاكل الستعمالية وقيمة التكلفةالظروف والعوامل املؤثرة يف القيمة ا
توالص اتوفر معلومات آنية الختاذ القر ب عو   .ارات الصائبة املتعلقة خبصائص املنتجات واألنشطة املرتبطة 



  

  

  

  

  :الفصل الثاين

ٔساسیات حول ٕادارة 

  التاكلیف
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عتباره عليها املؤسسة الصناعية تكاليف من أهم األنظمة اليت تتوفرنظام حماسبة ال يعترب :متهيد املزود ، 
ملعلومات املتعلقة بتكاليف  أو تلك اليت  ،للمستهلكة قدماألنشطة والعمليات املمارسة واملنتجات املالرئيسي 
 ،سبب املنافسة الشرسة اليت تواجهها أغلب املؤسسات حاليافب. مستقبال ترغب إدارة املؤسسة القيام بتصنيعها

جات، وصول للقيمة احلقيقية لتكلفة املنتيقود إىل ال على نظام دقيق وحديث االعتماد أصبح من الضروري
حيث كان االهتمام يف العقدين األولني من القرن  .تتبىن السياسة التسعريية األنسب بكيفية جتعل املؤسسة

منصبا على التكاليف املباشرة، نظرا لكون معظم التكاليف خالل تلك احلقبة مباشرة فقط وتتعلق  العشرين
الغري التكاليف االهتمام ينصب على  من نفس القرن بدألنشاط الصناعي، غري أنه ومنذ العقد الثالث 

ا بدأت ترتفع نسبيا وحتولت ملشكل حقيقي بدءا من العقد السابع بسبب وصوهلا ملا يفوق  ،مباشرة، أل
، ABCويف هذا الشأن، مت التوصل لنظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة  .الثلثني من سعر التكلفة

، حيث ترسخ هذا النهج مع ظهور نظام حماسبة التكاليف غري مباشرةالكونه أكثر دقة يف حتميل التكاليف ل
لوقت  ت التطبيقية اليت رافقت تبنيه، TD-ABCعلى أساس النشاط املوجه    .لتجاوز املشاكل والصعو

 ،مثانينيات القرن العشرين خالل عماليف بيئة األ اليت حدثت اتتطور لل حمصلة التكاليف إدارةتعد      
أل العميل رغبات حتديدضرورة ب مفهوم  حيث ظهر .اإلنتاجية نشطةودراستها قبل اختاذ القرارات املتعلقة 

ت ااستعم ومت ،سلة القيمةلس حسب  إلدارةفيما يسمى  ،رة التكاليفادإل ألنشطة املرتبطةل البيا
تمل االقتصادية اتاملؤسس حتقيق أن "Jean Fourastié" "جني فوراسيت" املفكر يرىوهنا  .األنشطة  ستو
لعقد ا يفت دثاليت حمة البرتول ز وأ م،1945سنة بدءا من  ثالثة عقود متتاليةخالل  مرتفعة جدا إنتاجية

 أدواتتطلب تطوير  ،عمال، قد أدت إىل تغيري جذري لبيئة األقرن العشرين وظهور العوملةالسابع من ال
خمرجات نظام حماسبة  مدستخفإدارة التكاليف ت .اختاذ القرارات علىمة للمساعدة مالئ وإداريةحماسبية 
، يف املدى البعيد وقتيةال، وتتميز ببعدها اإلسرتاتيجي من خالل حتقيقها للتوازن بني التكلفة واجلودة و التكاليف

حتقيق معدالت إنتاجية  منحصرا يفإنتاج قيمة إستعمالية مرتفعة للمستهلك، بعدما كان االهتمام مع ضرورة 
  :تبعا لكل ما ذكر، سيتم التطرف يف هذا الفصل للنقاط الرئيسية التالية .فقط عالية يف املدى القصري

 حتليل عناصرهاو  التكاليفاهية م. 

 وتقديرها التكاليف قياس. 

 أدوات وأساليب إدارة التكاليف. 
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I- ستيعاب طبيعة يف ا التكاليف دورا هامار فهم سلوك عناص يكتسي :حتليل عناصرهاو  اهية التكاليفم
ستجابة تلك العناصر للتغري متاشيا مع مستوى النشاط أو حجم اإلنتاج  وطريقة ا ،مسببات التكلفةركات و حم

من صغر حجم  ،ا املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة تمتعيف ظل اخلصائص واملميزات اليت ت ،ككل
لشكل الذي هو عليه يف نشاطها وحمدودية األسواق املسيطرة  عليها وبساطة هيكلها التنظيمي وعدم تعقده 

 .ختاذ قرارات إدارية سليمة تعكس الوعي التكاليفي لإلدارةود إىل ااألمر الذي سيق ،حالة املؤسسة الكبرية
ا تلك العناصر  تزام نا مع حيث ميكننا القول هنا أّن سلوك عناصر التكاليف عبارة عن الكيفية اليت تتغري 

لتايل جند أن ذلك يفيد يف عمليات التخطيط من خالل حماولة تقدير  ،التغريات اليت متس حجم النشاط، و
ت النشاط  ،التعرف على هيكل التكاليف املتعلقة جبميع املنتجات ، ومن مثالتكاليف عند العديد من مستو

ت املالئمة وتصميم  ،نافسية للمؤسسةوتبّين السياسة التسعريية املناسبة اليت تسمح برفع القدرة الت وإعداد املواز
  .إمكانية ختفيض التكاليف ، معخطط للرحبية حاليا ومستقبال

، )التكاليف الثابتة، التكاليف املتغرية والتكاليف املختلطة(خذ سلوك التكاليف العديد من األمناط      
التكاليف واألمناط املذكورة يلعب دورا حمور يف حيث أن فهم حمرك التكلفة لكل عنصر من عناصر تلك 

لنسبة للتكاليف املتغرية عبارة عن حجم النشاط الذي سيؤدي  التحكم يف إطارها العام، فمحرك التكلفة 
ا فيما خيص التكاليف الثابتة .التغري فيه إىل تغريات يف إمجايل التكاليف املتغرية فنجد أّن سلوكها ال يتأثر  ،أمّ

بتة خالل فرتة زمنية قصريةحبجم ا ك فإن ضرورة فهم وحتليل مجيع عناصر لبذ. لنشاط، إذ أن قيمتها تبقى 
لمستوى ل يف استيعابناا اض التكلفة املختلفة يلعب دورا مهمودراسة سلوكها وطرق تعيينها على أغر  ،التكاليف

لتكاليالعام والشامل الذي حيكم ا لرحبيةختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة  ينا تقسيم . ف وعالقتها  ذا فقد ار
  :إىل ثالثة نقاط فرعية هي الرئيسية األوىلهذه النقطة 

 مفاهيم حول التكاليف. 

 تصنيف التكاليف. 

 ملؤسسة الصناعية   .حتليل عناصر التكاليف 
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I-1- لتكلفة :مفاهيم حول التكاليف  ، وشرحسنحاول يف هذه النقطة التطرق ملختلف املفاهيم املرتبطة 
ال   .جوانب االختالف والتشابه بني املصطلحات املستعملة يف هذا ا

I-1-1- تتحملها ، تضحية اقتصادية متوقعة هيكلفة الت أن" أمحد دمحم زامل" يرى :التكلفة تعريف
ا قابلة للتنبؤ قبل  .ذات قيمة يف نظر املستهلكحصول على منتجات أو خدمات للاملؤسسة  وهي تتميز بكو
بها إال يف حالة واحدة وهي التوقف النهائي عن ممارسة النشاط ،حدوثها ووفقا لذلك فإنه يرى . وال ميكن جتنّ

من أجل ممارسة أنشطتها واحلصول على خمتلف  ،أن التكلفة ال تقتصر على ما تتحمله املؤسسة من أموال
 تكاليف فمثال .ا تشتمل على ما يستنفذ من موارد اقتصادية ضرورية ملزاولة النشاطارد االقتصادية، بل أاملو 

إلضافة إىل املواد األولية الضائعة كقطع القماش الصغرية الضائعة  ،حتويلها إىل منتج املواد األولية اليت مت
فيما خيص ساعات العمل املندرجة يف إطار نفس األمر ميكن أن يالحظ  .والناجتة عن خياطة قميص مثال

ته املتدنية أو حىت بسبب نقص خربته وتدريبه ،توقف العامل عن العمل كما تعرفها   1.بسبب إرهاقه أو معنو
 ي مؤسسة اقتصاديةوتتحملها أ ،ختيارية تقاس بوحدة النقدا تضحية اقتصادية ا "هاشم نعمان العاين لبىن"

 "Charles Horogren" "تشارلز هورجنرن" منكل   يعرفها كذلك 2.ات واخلدماتيف سبيل إنتاج املنتج
رسريكان"و ا مورد اقتصادي ، "George Foster"" جورج فوسرت"و "Srikant Datar"" ت دا

ون بني التكلفة كما يفرق. وتقاس بقيم أو وحدات نقدية ،ضائع ومضحى به من أجل حتقيق هدف حمدد
ا عند إعد) التكلفة التارخيية(فعال الفعلية اليت حدثت  اد املوازنة، حيث تربز والتكلفة املخطط هلا أو املتنبأ 

ختاذ القرارات ، من أجل احاجة إدارة املؤسسة ملعرفة التكلفة اخلاصة بشيء حمدد يراد قياس ومعرفة قيمة تكلفته
خرجات النفقات اليت هلا عالقة مباشرة مبمتثل مجيع ا التكاليف  "دمحم العشماوي"ف كذلك يعر  3.الرشيدة

ائية، و املؤسسة من   ،ةاحملقق اتإليراد ةكافة النفقات املرتبطة مباشر   عبارة عن هي بذلكسلع وخدمات 
أن التكلفة  "دمحم تيسري الرجحي"كما يري   4.هاناملرتتب ع اتاإليرادتلك عالقة السببية بينها وبني للنتيجة ك

                                                             
 98.اجلزء األول، ص) 2000اإلدارة العامة للطباعة والنشر، : اململكة العربية السعودية( احملاسبة اإلداريةأمحد دمحم زامل،   -1
، 20.ص.الطبعة األوىل، ص) 2013دار وائل للنشر والتوزيع، : األردن( وتطبيقيمنهاج علمي : حماسبة التكاليفلبىن هاشم نعمان العاين،  -2

21  
دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(أمحد حامد حجاج : تعريب، مدخل إداري: حماسبة التكاليف، تشارلز هورجنرن وآخرون -3

  63.الكتاب األول، ص) 2009
  01.ص) 2013 دار اليازوري للنشر والتوزيع،: األردن( املنظورين التقليدي واحلديث :حماسبة التكاليفدمحم العشماوي،  -4
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ستنفاذ تلك ، ففي حالة عدم ااخلدماتخمتلف املنتجات و  ىللحصول عل ضروريةالتضحيات القيمة عبارة عن 
 1.ستنفادها فتعترب مصروفاا ، أما إذا متأصال ميكن اعتبارهافرتة حدوثها  التضحيات عند

ملوارد االقتصادية  ومتاشيا مع املفاهيمإذن       ا مقدار التضحية  املذكورة، ميكننا تعريف التكلفة على أ
ة إستعمالية قتصادية يف سبيل احلصول على قيمااملتاحة والقابلة للقياس بقيم نقدية، واليت تتحملها أي مؤسسة 

املستهلكني  مبواصفات وخصائص تتوافق يف الغالب مع رغبة ،على شكل منتجات أو خدمات وقيمة تبادلية
للتكاليف،  وهنا ميكننا القول أنه يوجد العديد من العناصر املشكلة. يف السوق أو يف سبيل حتقيق هدف معني

تصنف عادة وفقا ملعايري حمدد تربز لنا الغرض من كل تصنيف، كالتكاليف الصناعية والتكاليف غري حبيث 
لغرض الذي يتم تقدير تكلفته ومن ،صناعيةال كما جند أن هناك العديد من . ط سلوك التكلفةوالعالقة 

  .لتلك العناصر وفقا للهدف املرجو أو القرار املراد اختاذه االستخدامات

I-1-2-  يشرتك كل من  :)الفرق بني التكلفة واألصل واملصروف واخلسارة(مصطلحات التكلفة
ا تضحية امصطلح التكلفة واألصل وا غري أنه بعد تصفحنا وإطالعنا على قتصادية، ملصروف واخلسارة يف كو

نخمتلف املراجع العلمية ا ال وجد  م االقتصادية واحملاسبية ختتلف كثريا، حيث  ملتخصصة يف هذا ا دالال
 ).15( ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  07.صالطبعة األوىل، ) 2008، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات: مصر( حماسبة التكاليفدمحم تيسري الرجيب،  -1
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  .واخلسارةالفرق بني التكلفة واألصل واملصروف ): 15(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  33.الطبعة الثالثة، ص) 2013دار وائل للنشر والتوزيع، : األردن( قياس وحتليل: حماسبة التكاليفخليل عواد أبو حشيش،  :املصدر

  

كننا القول أن املعيار األساسي الذي يتم من خالله مي ،)15(م متاشيا مع ما هو موضح يف الشكل رق     
، حيث تعاجل التكلفة تبعا لذلك وفقا لألصل أو االستنفادالتفرقة بني التكلفة واملصروف واخلسارة يتمثل يف 

  :للمصروف واخلسارة كاآليت

نه تضحية  :"Asset"األصل   .أ  وهو عبارة عن عنصر اقتصادي مملوك من طرف املؤسسة، يعرف 
بت أو متداول أو (اقتصادية متوقعة وتظهر يف القوائم املالية للمؤسسة كأصل من أصوهلا  أصل 

فرتضنا على سبيل املثال أن إدارة املؤسسة قررت شراء شاحنة لنقل افلو  1).مصروف مدفوع مسبقا
ة ومعروفة، سنجد أن تكلفتها املتمثلة يف مثن الشراء واملصاريف املرافقة لذلك تعترب املواد بقيمة حمدد

بتا وتتحول  ،ستغالل الشاحنة تنقص قيمتها تدرجييا مبقدار قيم اإلهتالك السنويةاومع بداية  ،أصال 
تجها بذلك قيمة األصل الثابت املتمثل يف الشاحنة إىل مصروف، كما أن خمتلف املنتجات اليت تن

لتايل فهي أصول متداولة تظهر يف حساب امليزانية ،املؤسسة تعترب أصوال غري مستنفدة   .  و

                                                             
  32.الطبعة الثالثة، ص) 2013دار وائل للنشر والتوزيع، : األردن( قياس وحتليل: حماسبة التكاليفعواد أبو حشيش،  خليل -1

 ةــــلفــكـالت

 األصل

 مستنفد غري مستنفد

 تــكـلفــة خسارة مصروف بيع أو مقايضة
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احلاصل يف قيمة األصل املستغل يف أداء خمتلف  هو ذلك االستنفادو :"Expense"ف املصرو   .ب 
زء أو كل ستغالل خمتلف األصول يؤدي إىل فقدان جاإلنتاجية داخل املؤسسة، حيث أن ااألنشطة 

بذلك ميكننا القول أن املصروف  .الذي جيعل األصل يتحول إىل مصروفاألمر  ،منفعتها االقتصادية
  .داخل املؤسسة ستمرار عبارة عن ذلك اجلزء املستنفد من قيمة خمتلف األصول جراء استغالهلا

ا غري ،وهي عبارة عن تضحية اقتصادية مل يكن من املتوقع حدوثها :"Loss"اخلسارة  .ج   أي أ
حيث ال ينتج عن حدوثها أي قيمة أو منفعة حاليا ومستقبال، إذ تؤدي اخلسارة  .متوقعة ومفاجئة

ح املؤسسة  1.إىل ارتفاع غري مربر للتكاليف وإىل ختفيض أر

I-2- ستخدام هذا التصنيف من ف عادة انطالقا من اهلدف املراد ايتم تصنيف التكالي :تصنيف التكاليف
 ."Cost Object"أجله، لذلك فإن لكل تصنيف معني هدف خاص به يراد جتسيده يعرف بغرض التكلفة 

تستخدم وتعتمد على العديد من التصنيفات لتلبية خمتلف  إدارة املؤسسةحيث جند يف هذا الصدد أن 
ت ،األغراض ميكننا القول أن  ،بصفة أكثر وضوح. ومن مث اختاذ القرارات املناسبة واملالئمة عند مجيع املستو

إذا أخذ بعني االعتبار صغر (طرق تبويب وتصنيف التكاليف داخل املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة 
ت) حجمها إذا أرد  ،فعلى سبيل املثال .ابناء على خمتلف األغراض املراد تلبيته ،تندرج ضمن سبعة مستو

ح النامجة عن تلبية طلب عميل حمدد فإنه ال ميكن االعتماد يف ذلك على تكاليف  ،حساب قيمة األر
نتاج  التصنيع فقط، بل جيب أن تشتمل عملية احلساب على مجيع األنشطة املمارسة داخل املؤسسة واملرتبطة 

  .ضح لنا ذلكيو ) 16( موتلبية طلب العميل املقصود، والشكل رق

  

  

  

  

  

                                                             
1- Jawahar Lal, Seema Srivastava, Cost Accounting (India: Tata Mc Graw-Hill publishing, 2009) fourth 
edition, p.27 
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  .طرق تصنيف خمتلف فئات التكلفة): 16(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بيل أولي :املصدر ح: إدارة التكاليفر، ڤليا دة األر دار : مصر(قسم الرتمجة بدار الفاروق : ، إعداد وتعريبدليل املديرين ملراقبة التكاليف وز
  27.الطبعة األوىل، ص) 2011الفاروق لالستثمارات الثقافية، 

  

ميكننا القول أن التكاليف داخل أي مؤسسة  ،)16(إذن ومتاشيا مع ما هو موضح يف الشكل رقم      
ت تتماشى مع طبيعة املعايري املعتمدة صناعية صغرية ومتوسطة تصنف وفقا لفئات تندرج ضمن سبعة  ،مستو

  :واليت سنوضحها وسنشرحها فيما يلي

 ةــــــــــــــلفـــكـــــــالت

  :منط سلوك التكلفة

  بتةتكلفة 
 تكلفة متغرية  

  :توقيت حتديد التكلفة

  املدةتكلفة 
 تكلفة املنتج  

لشيء الذي يت م تقدير العالقة 
  :قيمة تكلفته

  مباشرةتكلفة 
 تكلفة غري مباشرة  

  :حتليل القرار

 التكاليف املناسبة 
  التكاليف الغارقة اليت ال

 ميكن جتنبها
 تكاليف الفرصة البديلة  

  :تكاليف التصنيع

 تكاليف املواد املباشرة 
  تكاليف اليد العاملة

 املباشرة
 التكاليف اإلضافية  

  :تكاليف تقدمي اخلدمات

 تكاليف اليد العاملة 
 تكاليف اخلامات واإلمدادات 
 التكاليف التقنية 
 تكاليف احليازة أو االمتالك 
 التكاليف اإلضافية للخدمة  

  

  :العمل األخرىتصنيف التكاليف حسب نواحي 

 تكاليف التصنيع 
 التكاليف اإلدارية 
 تكاليف التسويق والبيع 
 تكاليف البحث والتطوير 
 تكاليف ترويج املنتجات 
 تكاليف تقدمي اخلدمات  
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I-2-1-  تكاليف التصنيع"costsManufacturing ": اليف الناجتة عن حتويل وهي تلك التك
مة ونصف مصنعة الستعانة مبجموعة من  ،املواد األولية والتوريدات إىل منتجات  بواسطة جمهودات العمال و

ملصنع وبورشة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة، حيث تتكون  .اآلالت والوسائل ا تكاليف ترتبط  أي أ
 .د املباشرة، تكاليف اليد العاملة املباشرة والتكاليف اإلضافيةتكاليف املوا: من

 ،تستعني أي مؤسسة اقتصادية :"Direct materials costs" تكاليف املواد املباشرة  أ 
جزء ا من املواد األولية اليت تدخل يف تصنيع املنتجات كمبجموعة ال حصر هل ،خصوصا الصناعية منها

ملواد املباشرة أن يسهل وميكن تتبعها دون حتمل تكلفة مرتفعةمن أجزائها، واليت يشرتط يف ا ، عتبارها 
وبني  ،ميكننا التفرقة هنا ما بني املواد األولية كتكاليف مباشرةحيث  . اعتربت تكاليف إضافيةوإال

ا جمموعة من  تعرف )التوريدات( هذه األخرية. التوريدات اليت تدخل ضمن فئة التكاليف اإلضافية
ا ال تدخل كجزء من أجزاء املنتجات، بل تسهل  املواد األولية اليت تساهم يف عملية اإلنتاج غري أ

ء وخمتلف املواد الطاقوية اليت تستهلكها آالت التدفئة ووسائل اإلنتاج   ،فقط عملية التصنيع كالكهر
 .هتالك آالت الصنع وغريهااومواد التلحيم و 

تستعني إدارة املؤسسة الصناعية  :"Direct labor costs"تكاليف اليد العاملة املباشرة   ب 
داء مجيع األنشطة  ،الصغرية واملتوسطة مبجموعة من العمال واملوظفني الذين يسهرون ويقومون 

ا اليد العاملة املباشرة على أوهنا ميكننا تعريف تكاليف  .اإلنتاجية الالزمة للحصول على اإلنتاج
ل تكلفة واليت ميكن تتبعها ماد ملنتج حمدد من دون حتم ،ليد العاملةتلك التكاليف املرتبطة 

وتدرج ضمن فئة  ،تكاليف عمل غري مباشر، فتعترب ا إن تعذر ذلكأم. وبكيفية سهلة وممكنة
عتبار تكاليف اليد العاملة على خطوط اإلنتاج اميكننا  ،على سبيل املثال. التكاليف اإلضافية

ا ثابة تكاليف يد عاملة مباشرة، أممب "Flow shop"رشة تدفق معينة وخطوط التجميع داخل و 
نظرا  ،لنسبة لتكلفة احلراس الليليني وعمال النظافة واملهندسني فتعترب تكاليف يد عاملة غري مباشرة

لدقة الالزمة مبختلف الوحدات املنتجة  .لصعوبة ربطها 

تكاليف الصنع  :" costsManufacturing overhead"تكاليف الصنع اإلضافية   ج 
مرتبطة مبصنع املؤسسة واليت ال ميكن تتبعها بسهولة أو  ،اإلضافية هي عبارة عن تكاليف غري مباشرة

حيث تضم مجيع تكاليف الصنع ماعدا املواد املباشرة واليد  .أن عملية تتبعها تتضمن تكلفة مرتفعة
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ا تضم تكلفة املواد غري املباش .العاملة املباشرة وكل  ،رة وتكلفة اليد العاملة غري املباشرةأي أ
التكاليف الصناعية األخرى اليت ال ميكن نسبتها أو حتميلها بكيفية سهلة وبدون تكلفة إىل الوحدات 

 1.املنتجة

I-2-2- التكاليف إىل  تصنيفميكننا  ،عتماد على معيار منط سلوك التكلفةال :منط سلوك التكلفة
بتة وتكاليف متغرية ستجابتها وجودة بني وحدة التكلفة وطريقة احيث نربز وفقا لذلك العالقة امل .تكاليف 

ت احلجم، وفيما يلي تفصيل ذلك  :للتغريات الطارئة على مستو

ا ال ترتبط  ،وهي تلك التكاليف اليت ال تتغري يف جمموعها بتغري كمية اإلنتاج :التكاليف الثابتة  أ  أي أ
من آالت ومعدات ومباين وغريها من  ،وهي تشتمل على قيمة خمتلف االستثمارات .حبجم النشاط

ألنشطة اإلنتاجية  .الوسائل الضرورية للقيام 

وهي تلك التكاليف املرتبطة قيمتها حبجم النشاط أو بكمية اإلنتاج، فكلما زاد  :التكاليف املتغرية  ب 
ومن بينها جند قيمة املواد األولية  .فعت قيمة التكاليف املتغرية والعكس صحيححجم النشاط كلما ارت

يوضح لنا العالقة املوجودة بني التكاليف  )17(والشكل رقم  2.إخل...املشرتاة، عمولة وكالء البيع
 .الثابتة والتكاليف املتغرية وإمجايل التكاليف

  

  

  

  

  

  

                                                             
: ةاململكة العربية السعودي(أمحد حامد حجاج : مراجعة دمحم عصام الدين زايد،: ، تعريباحملاسبة اإلداريةجاريسون، إريك نورين،  ري إتش - 1

  45، 44.ص.ص )2000دار املريخ للنشر، 
   111، 109.ص.صمرجع سابق،  زامل، - 2



  أساسيات حول إدارة التكاليف........................................................................................ الفصل الثاين 
 

 
~89~ 

 

  .التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية): 17(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

    

  

  من إعداد الباحث :املصدر

  
 معرب عنها يف الشكل رقم(تبني لنا أن إمجايل التكاليف ي ،)17(رقم  إذن وكما هو موضح يف الشكل

بتة) ملنحىن جــ) 17( ال تتغري قيمتها مهما بلغت   ،اليت تتحملها املؤسسة تتكون من تكاليف 
معرب عنها (اليف املتغرية إلضافة للتك ،) أملنحىن) 17( معرب عنها يف الشكل رقم(كمية اإلنتاج 

حيث تستعمل كل من التكاليف الثابتة واملتغرية ضمن ما يعرف  .)ىن بملنح) 17(يف الشكل رقم 
دماج منحىن التكاليف ملعرفة مدى اجلدوى التقنية واملالية ملختلف املنتجات،  ،بنموذج نقطة التعادل

ا، والشكل رق    .وضح لنا ذلكي) 18(م اإلمجالية مبنحىن حجم أو كمية الوحدات املباعة واملتنبئ 

  

  

  

  

 إمجايل التكاليفقيمة 

كمية اإلنتاج  

)وحدات(  

قيمة التكلفة 
 )وحدة نقدية(

 التكاليف املتغريةقيمة 

 ةبتالتكاليف الثاقيمة 

 املنحىن أ

 باملنحىن 
 جــاملنحىن 
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  .منوذج نقطة التعادل): 18(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

    

  

  

  

to MBA basicsThe Complete IDOT’S guide Tom Gorman,  The source:  

 (USA: Marie Bulter-Knight, 2003) p.106 

    

الذي يوضح لنا ) أ(الشامل للمنحين  ،منوذج نقطة التعادل ملنتج معني) 18(يوضح لنا الشكل رقم 
الناشئ من عالقة عدد الوحدات املباعة من املنتج بقيمتها النقدية، ) ب(واملنحين  ،التكاليف اإلمجالية

مجايل عائدات املبيعات ،)جــ(النقطة  حيث تتساوي عند أي أن  .قيمة التكاليف اإلمجالية لإلنتاج 
وعلى العكس  .وهي تعرف بنقطة التعادل أو عتبة املردودية ،معدوم) جـ(ربح املؤسسة عند النقطة 

ال  ،من ذلك ومن  ،تكون أكرب من العائدات املتأتية من املبيعات) د(جند أن تكاليف اإلنتاج يف ا
ال  .ة من وراء إنتاجها لذلك املنتجمث فإن املؤسسة ستحقق خسار  فنجد أن التكاليف  ،)هـ(أما يف ا

ح، فكلما زادت قيمة املبيعات كلما ازدادت  اإلمجالية أقل من عائدات املبيعات وبذلك تتحقق األر
ح وبوترية أكرب عدل تزايد التكاليف نتيجة ألن املبيعات تتزايد مبعدل أعلى من م ،تبعا لذلك األر

 ب

 أ

 ـــه د

 منطقة الربح

 منطقة اخلسارة

 نقطة التعادل: ـجـ

كمية اإلنتاج 

)وحدات(   

قيمة املبيعات 
قيمة التكلفة 

 )وحدة نقدية(
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وإمكانية توزيعها على حجم مرتفع للمبيعات يف إطار ما يعرف  ،لعدم تغري التكاليف الثابتة
ت احلجم  .قتصاد

I-2-3- كاآليتم التكاليف  ، ميكننا أن نقسوفقا ملعيار توقيت حتديد التكلفة :توقيت حتديد التكلفة: 

التكاليف اليت تتحملها املؤسسة بسبب شراء أو هي تلك  :"Product cost" تكلفة املنتج  أ 
إنتاج خمتلف املنتجات واخلدمات، حيث تتمثل يف تكاليف املواد املباشرة وتكاليف اليد العاملة 

 .املباشرة والتكاليف اإلضافية

إليرادات  :"Period cost" تكلفة املدة أو الفرتة  ب  وهي عبارة عن التكاليف اليت ميكن مقابلتها 
لضرورة إىل مصاريف وذلك عند انتهاء املدة الزمنية اليت  ،على أساس الفرتة الزمنية واليت تتحول 

 1.دفعت من أجلها

I-2-4- لشيء الذي يتم تقدير قيمة تكلفته ال :العالقة  عتماد يتم االستناد يف تصنيف التكاليف 
مكانية تتبع التكلفة، حيث يتم تبعا لذلك حتديد إل) غرض التكلفة(ر قيمة تكلفته الشيء املراد تقديعلى 

وحدة من منتج حمدد أو إدارة أو قسم أو (الوحدة املناسبة للقياس واليت تتماشى مع طبيعة غرض التكلفة نفسه 
 :اتصنف التكاليف إىل صنفني رئيسيني مه ،ومتاشيا مع ذلك. .)مركز تكلفة

غرض تكلفة حتميلها لوتتمثل يف عناصر التكلفة اليت ميكن بسهولة وبدقة تتبعها و  :التكاليف املباشرة  أ 
 .حمدد

وهي تلك التكاليف اليت ال ميكن تتبعها بطريقة ممكنة اقتصاد وإلصاقها  :باشرةاملغري التكاليف   ب 
 2.بغرض تكلفة حمدد

I-2-5- ال :حتليل القرار نطالقا من احلقائق املتعلقة اعتماد على حتليل القرار تصنف عناصر التكاليف 
حيث  .ختاذ أي قراربعني االعتبار عند ا منه من مجيع الفعاليات اليت تؤخذوما يتض ،بطبيعة املوقف اإلداري

  :إىل تصنف

                                                             
  53، 52، 51.ص.، صمرجع سابق ،قياس وحتليل: حماسبة التكاليفأبو حشيش،  -1
  105، 104.ص.ص) 1998دار النهضة العربية، : مصر( أساسيات حماسبة التكاليفحنفي زكي عيد دمحم وآخرون،  -2
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ختاذ قرار إداري حمدد، أي أن  :التكاليف املناسبة  أ  هي تلك التكاليف املستقبلية اليت يتعلق حدوثها 
وثها مرتبط بتطبيق ذلك القرار الذي قد ينتج عن عملية املفاضلة بني العديد من القرارات حد

 .األخرى

اختاذها  ليف الناجتة عن قرارات إدارية متوتضم عناصر التكا :التكاليف الغارقة اليت ال ميكن جتنبها  ب 
ي قرار ميكن اختاذه يف احلاضر أو املستقبل  بتة (يف املاضي، حبيث ال ميكن تغيريها  ا تبقى  ّ أي أ

وهي متثّل كل التكاليف احملققة فعال واملستمرة يف  .)بغض النظر عن البديل الذي سيتبع القرار
ختيار أي بديل متاح ،األصول اليت حتوزها املؤسسة فهي إذن تكاليف . الختاذ قرار ما واليت ال تتأثر 

 .بل يتم استغالل األصول اقتصاد طيلة عمرها اإلنتاجي ،ال ميكن اسرتجاعها

نتيجة  ،وهي التكاليف النامجة عن رفض إدارة املؤسسة الختاذ قرارات معينة :تكاليف الفرصة البديلة  ج 
ختيار بديل مناسب و  لتايل يطلق على املنافع  .احدللمفاضلة بني العديد من القرارات املتعلقة  و

اليت مل تسجل يف الدفاتر احملاسبية  ،اخلاصة بباقي اخليارات املرفوضة تكاليف الفرصة البديلة
 1.للمؤسسة

I-2-6- مخسة جمموعات  ضمنالتكاليف املتعلقة بتقدمي اخلدمات  تصنف :تكاليف تقدمي اخلدمات
 2:هي

وتتمثل يف التكاليف املرتبطة بتشغيل األفراد املكلفني بتقدمي خدمات املؤسسة  :تكلفة اليد العاملة  أ 
لزمن املستغرق يف حصول املستهلك على اخلدمة  ا تضم قيمة تكاليف العمل املرتبط  ئن، أي أ للز

 .املعنية، حيث تصنف إىل تكلفة تشغيل موظفي التعامل املباشر وتكلفة تشغيل موظفي الدعم

وهي عبارة عن تكاليف كل املواد والبنود املستخدمة واملستهلكة  :اخلامات واإلمداداتتكاليف   ب 
 .إخل... أثناء تقدمي اخلدمة للعميل، مثل تكاليف األوراق والوقود ومواد التنظيف

                                                             
دور األساليب الكمية يف حتميل التكاليف الصناعية غري املباشرة يف القطاع الصناعي وأثرها على إختاذ إبراهيم دمحم الفرجايب،  يمصعب عل -1

أطروحة ) 2016لسودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة ا: السودان( دراسة تطبيقية على شركة كابالت جياد والسويدي: القرارات اإلدارية
  40.دكتوراه، غري منشورة، ص

بيل أولي -2 ح: إدارة التكاليفر، ڤليا دة األر دار : مصر(قسم الرتمجة بدار الفاروق : ، إعداد وتعريبدليل املديرين ملراقبة التكاليف وز
  39، 38.ص.ص الطبعة األوىل،) 2011الفاروق لالستثمارات الثقافية، 
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تكنولوجيا وهي تلك التكاليف املرتبطة بشراء واستعمال الوسائل واملعدات وأجهزة  :تكاليف التقنية  ج 
 .إخل... هتالك والصيانة واقتناء قطع الغيار وتركيبهاكتكاليف اإل  املعلومات،

وتتمثل يف كل التكاليف املخصصة الهتالك املباين وصيانتها واحلفاظ  :االمتالك/تكاليف احليازة  د 
يئة حميط املؤسسة والتأمني والضرائب العقارية ،عليها  .وخدمات األمن والنظافة و

موعات وتضم كل التكاليف اإلضافية للخدمة اليت ال تشتمل  :التكاليف اإلضافية للخدمة  ه  عليها ا
ملوظفني وحقوق االمتياز ورسوم الرتاخيص وخدمات السابقة الذكر ، وتتمثل يف النفقات املتعلقة 

 .الدعم املقدمة من خارج املؤسسة

I-2-7- يتم تصنيف التكاليف حسب هذا املعيار  :تصنيف التكاليف حسب نواحي العمل األخرى
عادة ما متارس العديد من األنشطة الوظيفية  ، فهياملؤسسة العتماد على جمال العمل الذي تنشأ وتوجد فيه

  :التكاليف التالية بذلك وتتحمل ،املتباينة من حيث طبيعتها

ئل وأدوات اإلنتاج واليد وتتضمن تكاليف مجيع املواد األولية والتوريدات ووسا :تكاليف التصنيع  أ 
 1.التكاليف الصناعية غري املباشرة متثلإلضافة للمصاريف اليت  ،العاملة املباشرة

كقسم   ،وتشمل تكاليف دعم إدارة املؤسسة املشكلة من العديد من األقسام :التكاليف اإلدارية  ب 
 .املوارد البشرية ونظم املعلومات والشؤون القانونية واحملاسبة مبختلف أشكاهلا

تشمل تكاليف التسويق والبيع تكاليف أداء مجيع األنشطة املخصصة  :تكاليف التسويق والبيع  ج 
لتسويق وبيع املنتجات واخلدمات، وتشمل تكاليف تنفيذ اخلطط لتطوير العمل والتسويق لإلنتاج 

 .وتقدمي اخلدمات والدعم لباقي األقساموبيعه 

من خالل االعتماد على  ،وتشمل تكاليف تطوير املنتجات واخلدمات :تكاليف البحث والتطوير  د 
أو الوصول إىل منتجات جديدة   ،التقنيات واألساليب احلديثة اليت تسمح بتطوير خصائص املنتج

 .كليا

دف إعادة بيعهاحيث تتضمن تكاليف شراء ا :تكاليف ترويج املنتجات  ه  وتكاليف  ،لبضاعة 
مينها عدادها للبيع ،والضرائب املفروضة عليها ،شحنها و قي التكاليف املتعلقة   .و

                                                             
  16.الطبعة األوىل، ص) 2008دار وائل للنشر، : األردن( حماسبة التكاليفعماد يوسف الشيخ،  -1
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وتكلفة املواد  ،تشمل تكاليف تقدمي اخلدمات كل من تكاليف اليد العاملة :تكاليف تقدمي اخلدمات  و 
  1.بتقدمي خدمة حمددة للزبوناملرتبطة التكاليف غري املباشرة اإلضافية و  ،األولية

I-3- ملؤسسة الصناعية الستعانة  ؤسسة الصناعيةمتارس امل :حتليل عناصر التكاليف  أنشطتها اإلنتاجية 
وذلك لتحويل قيمة تكلفة تتضمنها تلك املوارد لقيمة إستعمالية  ،مبجموعة من املوارد ذات الطابع االقتصادي

فية تتوافق مع احتياجات ورغبات املستهلك يف تتمتع خبصائص وظي، على شكل جمموعة من املنتجات
دف اإلملام بسلوك التكاليف .السوق لتفصيل لطبيعة عناصر  ،تبعا لذلك و سنحاول يف هذه النقطة التطرق 

واليت نصنفها إىل تكلفة العمل، تكلفة املواد والتكاليف الغري  ،التكاليف اليت تتحملها املؤسسة الصناعية
  .اشرةمب

I-3-1- يهدف إلنتاج منتجات أو تقدمي خدمات  ،العمل عبارة عن نشاط إنساين منظم :تكلفة العمل
م يف صورة جاهزة، لذلك كان لزاما  .معنوية م وتلبية رغبا تمع ال جيدون ما حيتاجونه لسد حاجا فأفراد ا

إلنتاج لضمان حياة أرقى حلصول على هذا . عليهم القيام  وتبعا لذلك تتحمل املؤسسة تكلفة مرتبطة 
حيث يتمثل يف الرواتب  .ة، الذي يعترب أهم عامل اقتصادي يساهم يف العملية اإلنتاجي)العمل(العنصر 

كاملسامهة يف الضمان االجتماعي والتأمني الصحي والتأمني ضد   ،واألجور واملكافآت واملزا العينية األخرى
وغريها اليت يتحصل عليها  ،وتكاليف وجبات األكل املقدمة للعمال وأجور العطل املرضية ،حوادث العمل

. داف احملددة من طرف اإلدارةهلفكري املبذول لتحقيق األالعمال واملوظفون كمقابل للجهد العضلي وا
ملؤسسة م  ، وهو يف الغالب يدفع تتحدد قيمة املرتبات على أساس الوقت الذي يبذل فيه األفراد جمهودا

ا األجر فتتحدد قيمته على أساس كمي يتمثل غالبا يف عدد وحدات اإلنتاج خالل فرتة حمددة من أم. شهر
  3:مل تكلفة مباشرة إذا توفرت فيها الشروط التالية تكلفة العتعترب 2.الزمن

لعملية   .أ   .ية املمارسةاإلنتاجأن يكون للعامل عالقة مباشرة 

هود املقدم من طرف العامل بسهولة وبتكلفة منخفضة  .ب   .أن يتم تتبع ا

هود املبذول قيمة مباشرة يتضمنها املنتج الـمصنع .ج   .أن يضيف ا

                                                             
  33، 32.ص.ص أوليڤر، مرجع سابق، -1
ن،  -2   67.الطبعة األوىل، ص) 2010، شرون وموزعون دار البداية: األردن( حماسبة التكاليفزهري إبراهيم احلدرب، لؤي ود
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تقوم اإلدارة املسئولة عن إعداد تقارير التكاليف بتقسيم تكاليف العمل إىل تكاليف مباشرة وتكاليف غري      
لطريقة املناسبة ،مباشرة الوقت (لوقت الضائع ألسباب عادية لنسبة ل. يتم ختصيصها على غرض التكلفة 

لية إنتاجية ألخرى، الوقت الالزم لقضاء املخصص لتلقي العامل لإلرشادات، الوقت الالزم لالنتقال من عم
ا إذا كان يف حدود فيعترب مبثابة جزء من التكلفة املباشرة خصوص ،)إخل... بعض احلاجات الشخصية للعامل

ا، أم الزمن الناتج عن تعطل اآللة، الزمن الناتج عن عدم توفر (ا الوقت الضائع ألسباب غري عادية مسموح 
ملؤسسة) إخل... املواد األولية ا متثل طاقات إنتاجية مهدرة    .فتعترب خسارة أل

والزمن  ،الزمن املستغرق العادي بقيام قسم تسجيل الوقت حبساب تنطلق عملية حتديد تكلفة العمل     
ملؤسسة بدقة يف بطاقة الوقت  املستخدمة للرقابة على حضور (املستغرق اإلضايف من طرف العامل يف عمله 

لوقته  ، واليت تبني كيفية قضائهليتم بعد ذلك القيام بتخصيص بطاقة عمل لكل عامل .)ؤسسةمجيع أفراد امل
يت مرحلة إعداد كشوف  مث. مارس والوقت املستغرق ألدائهمن خالل وصف نوع النشاط امل ،ملؤسسة

اليت جيب أن تتطابق مع بطاقة الزمن اليت (كما هي مبينة يف بطاقة الوقت وبطاقة العمل   ،الرواتب واألجور
لكل فرد وكما هو حمدد يف عقد ) واليت تظهر عدد الساعات اليت يستحق عليها األجر ،ختص نفس العامل

تني لتعويض األفراد حيث توجد يف هذا الشأن طريقتني رئيسي .العمل املربم بني املؤسسة ومجيع عماهلا وموظفيها
تعترب بطاقة العمل األساس املستعمل يف . مها طريقة األساس الزمين وطريقة أساس القطعة ،عن الوقت اإلضايف

 حتملوتكلفة العمل غري املباشر اليت  ،إىل اإلنتاج حتت التشغيل حتملاليت  ،التمييز بني تكاليف العمل املباشر
  1.تباع أساليب معينةها على مراكز التكلفة يت يتم فيما بعد توزيعوال ،بدورها لتكاليف الصنع اإلضافية

العتماد على ثالثة معايري أساسية هي      لوحدات : يتم تصنيف تكلفة اليد العاملة  معيار عالقة األجور 
ل ذلك  حيث ميكننا تفصي .املنتجة، معيار عالقة األجور حبجم اإلنتاج ومعيار عالقة األجور بوظائف املشروع

  :كاآليت

لوحدات املنتجة  .أ   :تصنف األجور وفقا لذلك كاآليت :معيار عالقة األجور 

 وهي تلك األجور املدفوعة للعمال واملوظفني يف مراكز اإلنتاج اليت ختصص وحتمل  :أجور مباشرة
 .على الوحدات املنتجة بكيفية مباشرة
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 نتجة بشكل وهي عبارة عن األجور اليت ال ميكن حتميلها على الوحدات امل :أجور غري مباشرة
إلنتاج الكلي للمؤسسة بسببتقريبية ستعانة مبعدالت وأسس مباشر، حيث يتم اال  .ارتباطها 

 :حيث تصنف األجور تبعا هلذا املعيار إىل :معيار عالقة األجور حبجم اإلنتاج  .ب 

 وهي تلك األجور اليت تدفعها املؤسسة ألفرادها بطريقة منتظمة  :)املرتبات( األجور الثابتة
 .بط حبجم أو كمية اإلنتاج أو املبيعات، حيث ال ترت)أسبوعيا أو شهر(

 وهي أجور تدفع لألفراد يف مراكز اإلنتاج بكيفية تتناسب طرد مع حجم  :األجور املتغرية
 .صحيح اإلنتاج، فكلما ازدادت كميته ترتفع األجور والعكس

 وهي تلك األجور اليت تتغري تبعا لتغري حجم اإلنتاج ولكن بنسبة خمتلف  :األجور شبه املتغرية
لنقصان، كأجور عمال الصيانة دة أو  لز  .عن تغريه، سواء 

 :حيث تصنف األجور وفقا لذلك إىل :معيار عالقة األجور بوظائف املشروع .ج 

 وتشمل أجور عمال وموظفي التصنيع واخلدمات اإلنتاجية :أجور صناعية. 

 داء أنشطة البيع  :أجور خدمات البيع والتوزيع وتتمثل يف األجور املدفوعة للعمال املكلفني 
 .والتوزيع

 وتتضمن األجور اليت يتحصل عليها األفراد الذين يؤدون  :أجور اخلدمات املالية واإلدارية
  1.املاليةخمتلف األنشطة اإلدارية و 

I-3-2- اتعر  :تكلفة املواد  ،عةوالتوريدات واملواد النصف املصن جمموعة متنوعة من املواد اخلام ف املواد 
ملؤسسة قيومجيع اللوازم الضرورية اليت تستعمل كمدخالت يف العملية اإلنتاجية و  من  ،األنشطة املمارسة 

 ،استخدام تلك املواد حيتاج إىل رقابة غري أن 2.إخل...أنشطة تصنيعية وأنشطة تسويقية وأنشطة حبث وتطوير
لذلك ميكننا القول أن  .ها أو ختصيصها على أغراض التكلفةتقود يف النهاية لتقدير تكلفتها من خالل تتبع

ا ا ونقلها انطالقا من حتديدها واختياره ،التحكم يف املواد يفرتض ضرورة معرفة مجيع املراحل اليت متر 
  .استهالكها ختزينها مث للمؤسسة مث

                                                             
الطبعة األوىل، ) 2010دار زهران للنشر والتوزيع، : األردن( حماسبة التكاليف الفعليةرزق، عطا هللا وارد خليل، الصاحل عبد هللا  -1
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ملؤسسة الصناعيةمتر عملية التعامل مع خمتلف امل      ت  واد  أو (بنشاط الشراء، حيث يقوم قسم املشرت
ام حتديد االحتياجات وذلك بناء على نظ ،صدار أمر أو طلب الشراء) الذي ميتلك صالحية الشراء القسم
لكمية والنوعية احملددتني للمخزن مث .املتبىن كي يتم ختزينها واستهالكها يف العملية   ،يتم نقل املواد املطلوبة 

ملواد ميكننا تتحمل املؤسسة خالل تلك . اإلنتاجية خالل فرتة حمددة من الزمن املراحل تكاليف تتعلق 
  :تصنيفها كاآليت

تتكلفة شراء املواد واليت متث  .أ   .ل القيمة النقدية للمشرت
 .تكاليف الشحن والنقل البحري  .ب 

 .تكاليف النقل الربي .ج 
 .سترياد املواداملفروضة على ا القيمة النقدية للرسوم اجلمركية  .د 

ملواد اليت يصعب أم فتعترب تكاليف صنع  ،كتكلفة النقل بوسائل املؤسسة  ،قياسهاا التكاليف املرتبطة 
  1.إضافية

ملؤسسة الصناعية،  ،انطالقا من األمهية الكبرية للمواد      عتبارها تشكل نسبة معتربة من تكلفة اإلنتاج 
. جند أنه من الضروري فرض آليات للرقابة عليها ومتابعة حالتها متاشيا مع كل املراحل اإلنتاجية اليت متر عليها

الدقيقة  كي تتحقق الرقابة  ،بذلك ميكننا ذكر مجلة من اخلصائص الواجب توفرها يف نظام حماسبة التكاليف
  :وذلك كاآليت ،كيفية تعكس حالتها الفعليةوالتسجيل احملاسيب الصحيح حلالة مجيع املواد ب

حبيث تتم عملية  ،التحديد الدقيق واملفصل لكل إجراءات الشراء واالستالم والتخزين واالستخدام  .أ 
ا املواد املختلفة داخل املؤسسة  .الرقابة على كل تلك املراحل اليت متر 

ملواد وعناصرها أو أنواعها املختلفةااللت  .ب   ،زام بتطبيق دورة مستندية فعالة جلميع العمليات املرتبطة 
 .ستعمال السجالت والدفاتر الالزمة واملناسبة لذلك

لضبط الداخلي الدقيق على حركة مجيع املواد بني األقسام وأجزاء اهليكل  .ج  تطبيق نظام صارم يعىن 
 .التنظيمي

 .وأبسط الطرق عند إجراء عمليات اجلرد الفعلي للموادإتباع أحسن   .د 
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 .ومعاجلة مجيع املواد األولية التالفة أو املفقودة أو املتبقية ،تسعري املواد املنصرفةوضع سياسة فعالة ل  .ه 
االستعانة بتكنولوجيا املعلومات وأحدث الطرق واألساليب العلمية احلديثة يف تسيري املخزون من املواد   .و 

  1.ان فعالية أكرب للرقابةمن أجل ضم

ة جيب أن تتضمن مجيع املصاريف والنفقات اليت تتعدى يف بناء على ما ذكر، فإن تكلفة املواد املشرتا     
  :لتشمل العديد من العموالت اليت ميكننا ذكرها يف اآليت ،أغلب احلاالت سعر املواد

 .واملوردمثن شراء املواد الذي يتفق عليه بني إدارة املؤسسة   .أ 
تكاليف نقل املواد من خارج املؤسسة إىل داخلها، وذلك يف حالة ما إذا مل يشتمل عقد البيع إيصاهلا   .ب 

 .إىل املخازن
ستالم وختزين وصرف املواد املشرتاة واليت تعترب يف  .ج  تكاليف املناولة املتمثلة يف التكاليف املرتبطة 

 .أغلب احلاالت تكاليف صناعية غري مباشرة
الت اليت يتحصل عليها عمالء الشراء اليت تشمل املبالغ املالية املدفوعة من قبل املؤسسة لوسيط العمو   .د 

 .الشراء يف حالة وجوده، حيث حتمل كتكاليف مباشرة للمواد املعنية

جيب أن يتم حساب تكلفة املواد املشرتاة بقيمتها الصافية، أي ضرورة استبعاد قيمة اخلصومات   .ه 
لكمية املطلوبةالتجارية املتفق عل  .واليت ال تذكر يف كثري من احلاالت يف فاتورة الشراء ،يها واملرتبطة 

خلصم املكتسب  .و   ،جيب أن ال تتضمن قيمة تكلفة املواد املشرتاة مبالغ اخلصم النقدي أو ما يعرف 
ريخ االستحقاق ت قبل موعد    2.الذي يعترب رحبا للمؤسسة بسبب سدادها مثن املشرت

I-3-3- عبارة عن مجيع املصاريف الصناعية اليت تتحملها  وهي :التكاليف الصناعية غري املباشرة
لعمليات اإلنتاجية واليت ليس من السهل  ،املؤسسة عدى األجور املباشرة واملواد املباشرة الضرورية للقيام 

وهي بذلك عبارة  .املراكزتتبعها وختصيصها وحتميلها بطريقة مباشرة على وحدات اإلنتاج أو مراحله أو أحد 
حيث تنشأ التكاليف  3عن تكاليف مشرتكة يستفيد منها املشروع وتدرج ضمن قائمة التكاليف اإلضافية،

  :الصناعية غري املباشرة من ثالثة مصادر رئيسية هي
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ة كاإلهتالكات واملواد غري املباشر   ،التكاليف الصناعية اليت يستحيل نسبتها ملنتج حمدد أو أمر تشغيل  .أ 
 .واألجور غري املباشرة

التكاليف الصناعية اليت من املمكن تتبعها ونسبتها ملنتج حمدد ولكن بصعوبة وبتكاليف مالية عالية ال   .ب 
 .النقل داخل املصنع وتكلفة املواد قليلة القيمة ،تربر الفائدة من تتبعها كمصاريف

ولكن استنادا إىل مبدأ العدالة فإنه يتم التكاليف الصناعية اليت من املمكن تتبعها ونسبتها ملنتج حمدد  .ج 
توزيعها على كل املنتجات أو أوامر التشغيل، مثل عالوة الوقت اإلضايف والتلف العادي يف املواد 

  1.والتأمينات االجتماعية

تكلفة املواد غري املباشرة، تكلفة األجور غري : تتكون التكاليف غري املباشرة من ثالثة عناصر أساسية هي     
  .ويف يلي تفصيل ذلك 2املباشرة وتكاليف أخرى غري مباشرة،

حيث تشمل مجيع املواد اليت ال ميكن تتبعها وختصيصها بطريقة مباشرة  :تكلفة املواد غري املباشرة  .أ 
على وحدات اإلنتاج، مثل املواد املستخدمة يف الصيانة كقطع الغيار والطاقة املستخدمة يف تشغيل 

كما تشمل أيضا املواد ذات القيمة   .إخل... مجيع اآلالت واملعدات واألجهزة ومواد التنظيف والتزييت
لنسبة لوحدات اإلنتاج النهائي  .الضئيلة اليت يصعب ختصصيها 

حيث تشمل أجور العمال واملوظفني الذين ال يشتغلون بصورة مباشرة على  :األجور غري املباشرة  .ب 
مال الصيانة الوحدات املنتجة، كاألجور املدفوعة للمشرفني واملهندسني وعمال املناوبة واحلراس وع

 3.إخل... واملسامهات املدفوعة بغرض التأمينات الصحية واالجتماعية لألفراد

ملصنع فقط :اخلدمات غري املباشرة .ج  كإجيار املصنع وقيمة   ،وهي تكلفة اخلدمات غري املباشرة املتعلقة 
 .إخل...االهتالك ومصاريف صيانة اآلالت

  ،قيمة التكاليف اليت تنفق على بيع وتوزيع املنتجاتوتتضمن  :التكاليف البيعية غري املباشرة  .د 
 .إخل... كاإلعالن وأجور األفراد املشتغلني على تلك األنشطة وعموالت وكالء البيع
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قي  :التكاليف اإلدارية والتمويلية  .ه  وتتضمن خمتلف التكاليف اليت تنفق على النواحي اإلدارية و
ء بات املدراء واملوظفني واملصاريف املتعلقة األعباء املالية للمؤسسة، حيث تتمثل يف مرت لكهر

 1.إخل... تصاالت واملصاريف القضائية وفوائد القروض ومبالغ خصمهاومجيع أشكال اال ،واهلاتف

تتطلب عملية ختصيص عناصر التكاليف غري املباشرة على املنتجات وأوامر التشغيل املختلفة االلتزام      
  :تتمثل هذه اخلطوات يف .كاليفحتميل التاليت مبوجبها يتم الوصول لتقدير معدل  ،مبجموعة من اخلطوات

املتعلقة حبجم اإلنتاج، كعدد الوحدات املنتجة أو عدد ساعات العمل اختيار وحدة القياس املناسبة   .أ 
 . املباشر أو عدد ساعات اشتغال اآلالت

 .فرتة زمنية معينةحساب التكاليف الصناعية غري املباشرة اليت حدثت خالل   .ب 
 2.حساب كمية اإلنتاج خالل الفرتة الزمنية احملددة مسبقا .ج 

والوصول لتقدير تكلفة إنتاج  ،القيام بتحميل التكاليف الصناعية غري املباشرة على أوامر التشغيل  .د 
 3:حيث يتم ذلك بطرق خمتلفة هي .الوحدة الواحدة

 ستخدام تكلف :على أساس تكلفة العمل املباشر ة األجور املباشرة كأساس لتوزيع وذلك 
 :العتماد على املعادلة التالية ،التكاليف الصناعية غري املباشرة

= معدل التحميل 
التكاليف الصناعية غري املباشرة احملسوبة

تكلفة العمل املباشر احملسوبة
 × 100. 

 وذلك يف حالة إنتاج املشروع أو املؤسسة ملنتج واحد، إذ يتم : على أساس وحدات اإلنتاج

= معدل التحميل : االعتماد على املعدل التايل
التكاليف الصناعية غري املباشرة احملسوبة

كمية وحدات اإلنتاج املصنعة
 × 100. 

 يف بعض احلاالت يكون لعنصر الزمن أمهية يف العملية  :على أساس ساعات العمل املباشر
كاإلجيار   ،وذلك بسبب ارتباط الكثري من عناصر التكاليف غري املباشرة بعنصر الزمن ،نتاجيةاإل

 :حيث يتم حتميلها وفقا للمعادلة التالية . وأجور العمال املؤقتنيوالتأمني

                                                             
  197.مرجع سابق، ص ،قياس وحتليل: حماسبة التكاليفأبو حشيش،  -1

  94.ص ،بقسا جعمر  الشيخ، -2
الطبعة الثالثة، ) 2011دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : األردن( حماسبة التكاليف الصناعيةعبد الناصر نور، الشريف عليان ،  -3
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= معدل التحميل 
غري املباشرة احملسوبة التكاليف الصناعية  

عدد ساعات العمل املباشرة احملسوبة
 × 100. 

 ستخدام املواد املباشرة كأساس لتحميل التكاليف يعد ا: أساس تكلفة املواد املباشرة على
الصناعية غري املباشرة إجراء غري دقيق بسبب عدم وجود عالقة واضحة بينهما، مما قد يؤدي إىل 

املنتجة لنفس القيمة من التكاليف ستخدام الوحدة اأما يف حالة  .معدالت حتميل غري صحيحة
 :فإن معدل التحميل حيسب كاآليت ،ة غري املباشرةالصناعي

= معدل التحميل 
التكاليف الصناعية غري املباشرة احملسوبة

تكلفة املواد املباشرة احملسوبة
 × 100. 

  االت اإلنتاجية يكون  :شتغال اآلالتاعلى أساس ساعات ستخدام اآلالت ايف بعض ا
وهو األمر الذي جيعل االعتماد على ساعات اشتغال بدرجة كبرية مقارنة بباقي عوامل اإلنتاج، 

نتيجة الرتباط قسم كبري من التكاليف الصناعية  ،اآلالت يف حساب معدالت التحميل صحيحا
آلالت كالصيانة والوقود والتأمني  :حيث حيسب معدل التحميل كاآليت .غري املباشرة 

= معدل التحميل 
وبةالتكاليف الصناعية غري املباشرة احملس

عدد ساعات إشتغال اآلالت احملسوبة
 × 100. 

  1:وبصفة عامة ميكننا القول أن معدل التحميل حيسب يف حلالته العامة وفقا للمعادلة التالية

= معدل التحميل 
التكاليف الصناعية غري املباشرة احملسوبة

حجم النشاط
 × 100.  

شتغال اآلالت أو كمية املواد ساعات ا د الوحدات املنتجة أو عددعد: حبيث قد يتمثل حجم النشاط يف
  .إخل... املباشرة املستعملة يف العملية اإلنتاجية
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II - ملؤسسة، حيث  :قياس التكاليف وتقديرها يعد نظام حماسبة التكاليف أحد أهم أجزاء نظام املعلومات 
لتكاليف اليت يتحملها  وتسجيلها كي يتسىن معرفة  ،املشروعيهدف لتوفري مجلة من املعلومات الدقيقة املتعلقة 

ح املنشود ا لتحقيق مستوى األر ستخدام تلك املعلومات يف ا ضف لذلك إمكانية .األسعار الواجب التقيد 
اواختاذ أفضل القرارات اإلدارية  ،حتسني طريقة أداء األنشطة املسببة هلا أنظمة حماسبة  ختتلف طبيعة. املرتبطة 

ات اليت تنتجها وتقدمها، حيث حسب نوع املنتجات واخلدم ؤسسات الصناعيةالتكاليف اليت تعتمد عليها امل
على اإلدارة املكلفة  تمطبيعة األنشطة املمارسة ضرورة حتمل العديد من التكاليف، األمر الذي حي تفرض

عداد دليللتكاليف القيام  ، والذي جيب أن يضم كل عناصر التكاليفحماسيب ل بتسجيل أي عملية حماسبية 
فنظام حماسبة التكاليف عبارة عن أحد أهم فروع نظام املعلومات  .التكاليف على شكل رموز معينة أصناف
 ،املختص بصورة دقيقة يف حتديد تكاليف وحدات اإلنتاج ووحدات األنشطة املمارسة والرقابة عليها ،احملاسبية

  .لوصول ملعلومات حقيقية وصحيحة عن تكلفة اإلنتاجبطريقة تساعد يف ا

ا وتقديرها وحتميلها، فالتكاليف تتنوع وتتعدد       ختتلف التكاليف وتتباين كثريا طرق وأساليب وأنظمة حسا
بسبب اختالف األغراض اليت تسعى لتلبيتها، ولعل أبرزها على اإلطالق  ،معها املعايري املعتمدة يف تصنيفها

التكاليف مبثابة اإلطار الشامل  حماسبةتعد أنشطة  ،وتبعا لذلك. تكلفة الوحدة من إنتاج املؤسسة حتديد هو
تم حبساب وقياس  .يف خلق وحساب تكلفة املنتجواجلامع ملختلف العوامل املتداخلة واملتسببة  حيث جندها 

وتصنيفها ضمن تقارير تقود يف النهاية إىل حتديد تكلفة خمتلف املنتجات  ،وحتليل خمتلف عناصر التكاليف
ا لرقابة ،واحلصول على املعلومات اإلدارية املتعلقة  ختاذ خمتلف يم أداء األنشطة وحتليلها التقيعليها و  والقيام 

ملؤسسة إلملام أكثر مبصطلح إدارة التكاليف وفهم جوالو  ،ومتاشيا مع ذلك .القرارات الرشيدة نبه املتداخلة 
املفاهيم املرتبطة بنظام حماسبة التكاليف وذلك ملختلف الصناعية، سيتم التطرف يف هذه النقطة اجلزئية الثانية 

 :ثالثة نقاط فرعية هي ضمن

 ماهية نظام حماسبة التكاليف. 

 تصميم نظام حماسبة التكاليف. 

 نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط ABC. 
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II -1 - يكاد جيمع أغلب املفكرين يف جمال حماسبة التكاليف حول فكرة  :ماهية نظام حماسبة التكاليف
استحالة وجود نظام حملاسبة التكاليف صاحل للتطبيق داخل مجيع املؤسسات االقتصادية، كنتيجة حتمية 

وتباين حجم خمتلف املؤسسات وحجم هياكلها التنظيمية وطبيعتها  ،الختالف طبيعة النشاط املمارس
لذلك سنعمل يف هذه النقطة على توضيح اجلوانب العلمية املرتبطة مبصطلح نظام حماسبة التكاليف،  .القانونية

  .هاانطالقا من املفاهيم املرتبطة بتطوره وظهوره التارخيي وتعريفه وأهدافه وخمتلف األدوات اليت يستند إلي

II -1 -1- حيتل نظام حماسبة التكاليف :مفهوم نظام حماسبة التكاليف                             
"Cost Accounting System" ،لغة يف األدب االقتصادي واإلداري العاملي حيث يعترب مبثابة  أمهية 

فلهذا النظام القدرة  .التكاليفستعماله من طرف املنظرين والباحثني يف جمال دراسة وحتليل آخر مصطلح مت ا
نظرا للتقنيات واألدوات واآلليات اليت  ،على حل مجيع املشاكل اليت تواجهها إدارة املؤسسة يف قياس التكاليف

لتكلفة ت املرتبطة  لغة داخل املؤسسات . يعتمد عليها يف مجع ومعاجلة البيا إذ يكتسي أمهية جد 
مجيع األنشطة يف عتباره األداة الرئيسية اليت يتم من خالهلا التحكم  ،االسيما الصناعية منه ،االقتصادية

بين السياسة التسعريية املناسبة التكلفة، األمر الذي من شأنه أن يسمح لإلدارة بت حتمل املمارسة واملسئولة عن
ح للمالك نه جمموعة من القواعد واإلجراءات  عرفي حيث. اليت تضمن حتقيق أكرب قدر ممكن من األر

دف لواألسس الـمنظمة تجميع وتعيني مجيع عناصر التكاليف على املنتجات اليت تقوم املؤسسة ، اليت 
نه عبارة عن العمليات املمارسة بغرض جتميع وختصيص خمتلف عناصر التكاليف  1.نتاجها يعرف كذلك 

ملؤسس وذلك وفقا ألسس وقواعد وإجراءات منظمة ومتفق عليها  ،ةعلى املنتجات واخلدمات املصنعة 
دارة مجيع األنشطة املمارسةن أجل مساعدة اإلدارة يف مسبقا، م   2.التخطيط والرقابة واختاذ القرارات املتعلق 

نه فرع من فروع نظام املعلومات احملاسبية املتخصص يف حتديد تكلفة وحدة نشاط معينة  ،كما يعرف أيضا 
لرقابة الدقيقة عليها، حيث يتكون من جمموعة من املدخالتوالق املتمثلة أساسا يف املستندات اخلاصة  ،يام 

واليت تعاجل بطرق معينة متهيدا لتوفري جمموعة من املعلومات الدقيقة واملناسبة اليت  ،جبميع عناصر التكاليف
ألنشطة حيث تكمن مزا هذا النظام يف 3.ختص تكلفة مجيع أغراض التكلفة  توفري معلومات مفصلة تتعلق 

املمارسة عند كافة املشاريع اليت تنفذها املؤسسة واألنشطة اليت تؤديها، ودراسة وحتديد مدى مسامهة كل منها 

                                                             
  10.ص) 2000دار وائل للنشر، : األردن( حماسبة التكاليفحممود علي اجلبايل، قصى السامرائي،  -1
  69.، صمرجع سابقالعاين،  -2
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إلضافة ملراقبة وإدارة مجيع عناصر التكاليف واختاذ  يف حتقيق النتائج النهائية سواء كانت إجيابية أو سلبية، 
حالقرارات امل متاشيا مع ذلك، فقد طرأت  1.ناسبة املتعلقة بتطبيق أحسن الطرق لتخفيضها وحتقيق أقصى األر

حبيث مل يبقى مقتصرا على حتديد تكاليف اإلنتاج، بل امتد  ،العديد من التطورات على نظام حماسبة التكاليف
من  العديدالرقابة واختاذ ليشمل العديد من األساليب الفنية واليت بدورها استخدمت ألغراض التخطيط و 

  .يوضح لنا ذلك )19(جوانب املؤسسة، والشكل رقم  خمتلفالقرارات اليت ختص 

  

  .دور ووظائف نظام حماسبة التكاليف): 19(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  30.الطبعة األوىل، ص) 2012دار وائل للنشر، : األردن( ختطيط ورقابة: حماسبة التكاليفخليل عواد أبو حشيش،  :املصدر

  

ملؤسسة ألداء دورين  يصمم ا القول أن نظام حماسبة التكاليفميكنن ،)19(رقم من خالل الشكل       وينشأ 
رئيسيني، الدور التقليدي املتمثل يف حساب مجيع عناصر التكاليف والوصول لتحديد تكلفة الوحدة الواحدة 

انطالقا من تتبع وختصيص التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة  ،من كل املنتجات اليت تقدمها املؤسسة
إلضافة للدور احلديث املتمثل يف استخدام معلومات التكلفة للتخطيط والرقابة  .على غرض التكلفة املقصود

  .والتقييم يف مجيع نواحي عمل املؤسسة وأنشطتها املمارسة

                                                             
  19، 18.ص.ص ق،ابس جعمر  املطارنة، -1

مجع معلومات حول التكاليف بغرض 
  إعداد القوائم املالية

  :الدور التقليدي

حتديد تكلفة املنتجات 
نظام حماسبة 

 التكاليف
كاليف بغرض مجع معلومات حول الت

التخطيط والرقابة واختاذ القرارات 
 اإلدارية

  :الدور احلديث

 اإلستخدامات اإلدارية
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II -1 -2- عدد كثريا األهداف اليت يسعى لتحقيقها القائمون على تت :أهداف نظام حماسبة التكاليف
: ، حيث ميكننا حصرها ضمن نوعني أساسيني من األهداف مهايل نظام حماسبة التكاليفتصميم وتشغ

دارة خمتلف املوارد االقتصادية اليت  ،األهداف املرتبطة حبساب وتقدير تكاليف اإلنتاج واألهداف املرتبطة 
  :وبصفة أكثر دقة ووضوح ميكننا عرض مجيع تلك األهداف كاآليت. حتوزها املؤسسة

يقوم نظام حماسبة التكاليف داخل أي مؤسسة اقتصادية  :حتديد تكلفة السلع واخلدمات املنتجة  .أ 
 .ب تكلفة كل السلع واخلدمات املنتجة واملقدمةدف حسا ،بتحديد دقيق جلميع عناصر التكاليف

يتم ذلك من خالل االستعانة و إذ يعترب هذا مبثابة اهلدف الرئيسي ألي نظام حملاسبة التكاليف، 
كما أن حتديد وقياس تكلفة . مبختلف الطرق العلمية املستخدمة يف قياس التكاليف النهائية لإلنتاج

إلضافة إلعداد القوائم املالية  السلع واخلدمات املنتجة يسهل عملية دراسة وفهم سلوك التكاليف، 
وحتديد وضعية مجيع املتغريات ذات الطابع  ،وحتديد املركز املايل للمؤسسة املعنية خالل الفرتة احملددة

 1.التشغيلي

يقوم نظام إدارة التكاليف بتحديد دقيق ملختلف تكاليف  :حتديد أسعار السلع واخلدمات املنتجة  .ب 
ملؤسسة على حتديد وح دات اإلنتاج، األمر الذي من شأنه أن يساعد القائمني على وظيفة التسويق 

ح والصمود بين السياسة التسعريية املناسبة وت ،أسعار بيع السلع واخلدمات ا تعظيم األر اليت من شأ
 2.أمام املنافسني

تتحقق الرقابة على التكاليف انطالقا من وضع جمموعة  :الرقابة على عناصر التكاليف وختفيضها .ج 
من املعايري احملدد مسبقا واملرتبطة مبختلف التكاليف الفعلية، ليتم اختاذها كمرجع إلجراء املقارنة معها 

لتكاليف الفعلية ملستوى التكاليف  .بعد وقوع وحدوث التكاليف الفعلية إلضافة حملاولة الوصول 
إذن فاهلدف من إدراج التكاليف يف عملية الرقابة كنشاط إداري يتمثل يف حماولة . ضهااملعيارية وختفي

ملؤسسة لتحقيق  حيث يتم وضع  زة عند استعمال خمتلف عوامل اإلنتاج،الكفاءة املتميالوصول 
جية ومجيع واملتعلقة بكافة األنشطة املمارسة أثناء أداء العملية اإلنتا ،جمموعة من املعايري احملددة مسبقا

ليتم إجراء مقارنة  .املوارد االقتصادية املستخدمة، من يد عاملة ومواد أولية وتوريدات ووسائل إنتاج

                                                             
  17.ص) 2013دار اليازوري، : األردن( مدخل حديث: حماسبة التكاليفئل عدس، نضال اخللف،  -1
ن، احلدرب، -2   10.صمرجع سابق،  ود
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العمليات اإلنتاجية واختاذ اإلجراءات ألنشطة و لالناجتة عن األداء الفعلي  ،بينها وبني التكاليف الفعلية
 1.الفجوة بينهماالتصحيحية يف حالة وجود احنرافات واحليلولة دون اتساع 

ستخدام خمرجات نظام حماسبة  :املسامهة يف التخطيط واختاذ القرارات  .د  تقوم إدارة املؤسسة 
حيث يتحدد تبعا لذلك  .التكاليف يف اختاذ العديد من القرارات ذات الطابع االسرتاتيجي والتشغيلي

وعدد ومواصفات اإلنتاج  ،نوع وخصائص وجودة املنتجات اليت ستعمل املؤسسة على إنتاجها
النصف املصنع الذي سيتقرر ختزينه وشراؤه، ونوع وحجم األسواق اليت ستعمل على توجيه إنتاجها 

والكثري من القرارات املتنوعة اليت ال يتسع لنا  ،والسياسة التسعريية املناسبة ، وطريقة تنظيم ورشتهاإليها
 .املقام لذكرها واخلوض فيها هنا

ت الالزمة لتحديد تكلفة  :عداد القوائم املاليةاملسامهة يف إ  .ه  يقوم نظام حماسبة التكاليف جبمع البيا
واملسامهة  ،املنتجات واخلدمات املقدمة، ومن مث حماولة تقدير هامش الربح احملقق لكل وحدة إنتاج

ح احملققة كقائمة   ،وتقدير مجيع النسب والقوائم املالية للمؤسسة ،تبعا لذلك يف حساب نسبة األر
 2.الدخل وقائمة املركز املايل

حتتاج اإلدارة العليا للمؤسسة لتقارير تتضمن  :املسامهة يف تعديل أداء األنشطة والعمليات  .و 
يف إطار  ،ستعماهلا يف عملييت التخطيط والرقابةعن تكاليف املنتجات، وذلك المعلومات مفصلة 

من أجل حماولة تعديل أداء العمليات وتطويرها وجعلها أكثر كفاءة وفعالية وأكثر  ،التغذية العكسية
 3.يف إطار عملية خلق وتعظيم القيمة املنتجة له ،قر من املستهلك

II -1 -3-  ملؤسسة نظام حماسبةعالقة  نظام حماسبةتل حتديد العالقة بني حي :التكاليف بباقي اإلدارات 
لغة،  ملؤسسة أمهية  قي اإلدارات  قي  ةلحاجل نظراالتكاليف مع  ت واملعلومات اليت تقدمها هلا  لكل البيا

لتكاليف ،اإلدارات الستعماهلا يف عملييت التخطيط والرقابة وكذا اختاذ  ،وحاجة هذه األخرية للتقارير املتعلقة 
  :تلك العالقة كاآليت توضيحالقرارات اإلدارية املناسبة، حيث ميكننا 

دارة اإلنتاج نظام حماسبةعالقة   .أ  تتمثل مهمة قسم اإلنتاج والتصنيع يف إجراء  :التكاليف 
وفقا ملا حدد مسبقا أثناء  ،التحويالت املادية الالزمة على املواد للحصول على السلع واخلدمات
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ت  حماسبة إدارة لحيث حتص .عملية التخطيط وعملية التصميم التكاليف على جمموعة من البيا
إلنتاج املقبول واملرفوض وأسباب الرفض يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، نسبة التلف  املتعلقة 
ت عن الوقت الفعلي والضائع العادي والغري عادي مع توضيح  العادي والغري عادي يف املواد، بيا

ت عن وسائل اإلنتاج واآلالت املست عملة يف عمليات اإلنتاج مع ذكر أسباب توقفها أسبابه، بيا
ت التاليةحماسبة يف حني جند أن إدارة . وطرق عالج التوقف : التكاليف تقدم إلدارة اإلنتاج البيا

حنرافات وتوضيح كاليف املعيارية من أجل تعيني االإجراء عملية مقارنة لتكاليف اإلنتاج الفعلية والت
ا، سلوك مجيع عناصر ال مع الساعات  تكاليف جراء تغيري اخلطة، مقارنة ساعات العمل الفعليةأسبا

ااملعيارية وحتديد اال  1.حنرافات وأسبا

ت نظام حماسبةعالقة   .ب  دارة املشرت ملؤسسة حتتاج اإلدارة املسئ :التكاليف  ت  ولة عن املشرت
ت ملشرت ت مفصلة عن عناصر التكلفة املرتبطة  طلب الشراء وإىل غاية  منذ بدءوذلك  ،لبيا

ت ،ستخدام النهائي للمواداال لنسبة لكافة أنشطة إدارة املشرت  .من أجل الوصول لتحقيق الكفاءة 

دارة املبيعات نظام حماسبةعالقة  .ج  التكاليف من إدارة املبيعات عن  حماسبة حتصل إدارة :التكاليف 
ئن وعن األسعار التنافسية املناسبة واخلاصة بكل  ،خمتلف املعلومات املتعلقة بطلبيات ورغبات الز

مداد إدارة املبيعات بتكاليف البيع والتوزيع حماسبة أما إدارة .طلبية ومقارنتها  ،التكاليف فتقوم 
إلضافة جلميع التكاليف تحديد االللتكاليف الفعلية  حنرافات واختاذ القرارات التصحيحية املالئمة، 
لبيع وأسال  .يب ختفيضهااملرتبطة 

دارة املخزون نظام حماسبةعالقة   .د  رسال كل تعمل اإلدارة املسئ :التكاليف  ولة عن املخزون 
سعار املواد املشرتاة  تم حبساب  ،التكاليف حماسبة تكلفة ختزينها إىل إدارةو املعلومات املتعلقة  اليت 

  2.ر تشغيلاملواد املصروفة من املخزن إىل كل مركز أو مرحلة أو أمتكلفة 

II -2- كما سبق ذكره، يقوم نظام حماسبة التكاليف بتتبع وختصيص   :تصميم نظام حماسبة التكاليف
الستناد إىل إجراءات وقواعد وضعية تجات،عناصر التكاليف املختلفة على مجيع املن يتم على  ،وذلك 

ثابة خمرجات للنظام بني مجيع عناصر التكاليف واملنتجات اليت تعد مب العالقة اليت مبوجبها يربطديد أساسها حت
لضبط تربز أمهية معرفة العوامل املتحكمة يف طبيعة نظام حماسبة التكاليف .اإلنتاجي ككل الذي  ،وهنا 
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ميم نظام إلضافة ملعرفة األطر العلمية والعملية هلندسة وتص ،مع املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يتالءم
  .حماسبة التكاليف

II -2 -1- ملؤسسة كننا مي ،بصفة عامة :العوامل املتحكمة يف طبيعة نظام حماسبة التكاليف املعتمد 
لنسبة ،د ووحيد يستخدم حملاسبة التكاليفالقول أنه ال يوجد نظام موح جلميع املؤسسات  يصلح تطبيقه 

موعة من العوامل  .نشاطهاختالف أحجامها وقطاع وجمال االقتصادية على ا احملددة حلجم ويرجع ذلك 
  :وطبيعة وطريقة عمله، حيث ميكننا ذكر هذه العوامل يف اآليت

ا اإلدارية وأنشطتها  ،حجم املؤسسة ونوع اهليكل التنظيمي الذي تتبناه  .أ  وطريقة تنظيم مستو
 .ية هلاالتشغيلية واألقسام اليت تتشكل منها وعدد الوحدات والفروع املنتم

وطبيعة األنشطة اإلنتاجية واملواد األولية واملنتجات  ،عدد املنتجات واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة  .ب 
إلضافة لدرجة تداخل العمليات املمارسة فيما بينها  .النصف املصنعة الالزمة للحصول عليها، 

ي ، والذي يؤدي إليهل املؤسسة وطبيعة القطاع االقتصادي الذي تنتمع النشاط املمارس من قبنو  .ج 
 .لضرورة لتباين واضح فيما خيص نوعية ودرجة تعقد األنشطة اإلنتاجية املمارسة

الرئيسي الذي صمم نظام حماسبة التكاليف لتحقيقه، ففي بعض احلاالت جتد أن اهلدف  اهلدف  .د 
ويف أحيان أخرى يهدف إىل التخطيط والرقابة  ،مةاب تكلفة كل منتج أو خدسي له هو حسيالرئ

 1.على عناصر التكاليف وتقييم األداء

ورشة العمل، ورشة (نوع النظام التحويلي الذي تعتمد عليه املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة   .ه 
  .عليها يف العملية اإلنتاجيةوالذي حيدد نوع التكنولوجيا املعتمد  ،)التدفق وورشة اخلال

II -2 -2- ت وأجزاء نظام حماسبة التكاليف مؤسسة لنسبة لل ،يتكون نظام حماسبة التكاليف :مكو
ليتم الوصول لنتائج  ،من جمموعة من املقومات واألسس اليت تتفاعل فيما بينها وفق قواعد حمددة الصناعية،

  :تشكيله حيتاج لسبعة عناصر أو أجزاء أساسية هي فإنلذلك  .ختص تكاليف املنتجات

ت عن  :املستندات  .أ  وهي عبارة عن جمموعة من النماذج اليت تعدها إدارة املؤسسة لتجميع البيا
ا ،التكاليف واإلنتاج  .من أجل تسجيلها وتبويبها يف الدفاتر والبطاقات اخلاصة 
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ت تستخدم لتجميع تكلفة املنتج أو  :الدفاتر والسجالت  .ب  الدفاتر والسجالت عبارة عن حسا
م اليت سبق تسجيلها يف املستندات لتلبية أغراض نظام حماسبة التكاليف ونظا ،األنشطةتكلفة مراكز 
 : عتماد هنا على طريقتني رئيسيتني مهااال حيث يتم. احملاسبة املالية

 وفقا هلذه الطريقة يتم إنشاء جمموعة دفرتية واحدة تستخدم لنظامي حماسبة  :ندماجطريقة اال
بشرط وجود دفاتر يومية مركزية ودفاتر يومية مساعدة ودفاتر  ،التكاليف واحملاسبة املالية

 . أستاذ مركزية ودفرت أستاذ عام واحد

 بكيفيتان ،طبقا هلذه الطريقة يتم إنشاء جمموعتني دفرتيتني تشتغالن :نفصالطريقة اال 
كل جمموعة تتضمن اليومية العامة واليومية املساعدة ودفرت (منفصالن عن بعضهما البعض 

موعة  .)ستاذ العام ودفرت األستاذ املساعداأل موعة األوىل ختص نظام حماسبة التكاليف وا ا
 .الثانية ختص نظام احملاسبة املالية

ت التكاليف .ج  وهو عبارة عن قائمة تتضمن مسميات وأرقام ورموز لكل بنود التكاليف  :دليل حسا
املوجودة، اهلدف منه هو تبسيط وتسهيل عملية تسجيل وتبويب ونقل ودراسة التكاليف من خالل 

األمر الذي من شأنه أن يقلل العمل اليدوي وفرض الرقابة الدقيقة على خمتلف العمليات  .تنميطها
 .احملاسبية املمارسة

ن ممارسة النشاط ليف هي السبب الرئيسي الذي ينتج ععناصر التكا :وضع عناصر التكاليف  .د 
ملؤسسة،  ة من العناصر من التكاليف املنمطة وفقا جلمل وجود جمموعةلذلك  يؤدي إذاإلنتاجي 
التوريدات وتكلفة اليد العاملة كاملواد األولية مبختلف أنواعها وأشكاهلا و   ،وذلك بنسب حمددة

قي املصاريف املتنوعة األخرىوا حيث ترتبط نسبة مسامهة كل عنصر  .هتالك اآلالت املستخدمة و
ا و مبو  ،من تلك العناصر يف تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج بنوع السلعة أو اخلدمة ستوى مبواصفا

ا وطبيعة العمليات التحويلية الالزمة للحصول عليها يع املؤسسات وميكننا القول هنا أن مج. جود
ا من العناصر التالية املواد املباشرة، األجور املباشرة والتكاليف : الصناعية تتكون تكلفة منتجا

 1.الصناعية غري املباشرة

وهي  ،الفرتة التكاليفية عبارة عن املدة الزمنية الالزمة حلساب تكلفة اإلنتاج :حتديد الفرتة التكاليفية  .ه 
ت واملعلومات املتعلقة اإلنتاج وما يرتتب عنها من ادورة مرتبطة بطول أو قصر  حتياجات اإلدارة للبيا
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زدادت كفاءة وفعالية ، كلما احيث أنه كلما كانت الفرتة التكاليفية قصرية .بعناصر التكاليف املختلفة
 .تشغيل نظام حماسبة التكاليف ككل

ا للرقابة والتأكد من مدى كفاءة دارة العلياإلوهي عبارة عن أداة تستخدمها  :تقارير التكاليف  .و 
حيث يوجد  .من أجل إدراجها يف العملية اإلدارية واختاذ القرارات ،ستخدام مراكز املوارد املتاحة هلاا

بصفة عامة ميكننا القول أن التقارير املعتمد عليها يف . تقارير دورية وتقارير خاصة: نوعني من التقارير
دف إىل  :ظل نظام حماسبة التكاليف 

 ستخدام عناصر التكاليف املختلفةابة اإلدارة العليا على اتفعيل رق. 

 وتصحيح كفاءة  ،حنرافات يف األداء الفعلياملناسبة ملعاجلة حاالت وجود اال ختاذ اإلجراءاتا
 .أداء مراكز التكلفة

 ستقبليةختاذ القرارات اإلدارية املندرجة يف إطار السياسات واإلسرتاتيجية واخلطط احلالية واملا، 
ملؤسسة  1.بناء على الوضعية احلالية للمراكز املتعددة املوجودة 

II -2 -3- ملؤ  :إنشاء نظام حماسبة التكاليف سسة تتم عملية هندسة وتصميم نظام حماسبة التكاليف 
حيث يتم يف البداية حتديد اهلدف  .نطالقا من أداء جمموعة من اخلطوات املنهجيةالصناعية الصغرية واملتوسطة ا

ستخدامات اإلدارية فة املنتجات، تقدمي املعلومات لالحتديد وتقدير تكل(الرئيسي الذي يسعى النظام لتحقيقه 
مث يتم بعد ذلك دراسة  .والذي مبوجبه يتحدد حجم ووسائل وأدوات ونطاق النظام ،)ولتقييم األداء الفعلي

وخمتلف األنشطة والعمليات اإلنتاجية املمارسة واملنتجات  ،مي املفصلطبيعة املؤسسة وهيكلها التنظي
موعة  ،واخلدمات املقدمة ت ملمةليتم التوصل تبعا لذلك  خمتلف مراكز اليت مبوجبها يتم حتديد  من البيا

يت أهم خطوة يف إنشاء نظام حماسبة التكاليف واملتمثلة يف وضع  ،بعدها مباشرة. وليةالتكلفة ومراكز املسئ
من خالل حتديد مجيع املستندات والدفاتر والسجالت الالزمة للحصول على التقارير التكاليفية  ،وبناء مقوماته

 كل خطوة  نحاول التفصيل يفس ،وفيما يلي. نطالق يف أداء عملياتهليتم يف األخري تشغيل النظام واالاملناسبة، 
  :كاآليت

يتمثل اهلدف الرئيسي لنظام حماسبة التكاليف يف إنتاج  :حتديد أهداف نظام حماسبة التكاليف  .أ 
إلضافة لتقدمي خدمات أخرى عديدة ومتباينة ملستخدميها د أن حيث جن. معلومات تكاليفية، 
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ملؤساملخرجات اليت يقدمها ميكن ا يف تسعري  ،سةستعماهلا من طرف خمتلف اجلهات اإلدارية 
 ،املنتجات وتقييم املخزون واألنشطة اإلنتاجية واإلدارية املمارسة والرقابة على مجيع عناصر التكاليف

لتكاليف املعيارية احملددة مسبقا وما يتبع ذلك من  وعليه فإن . ختاذ للقرارات اإلداريةاومقارنتها 
 ،واملسببات واحملركات الفعلية للتكلفةول مجيع األنشطة اف النظام جيب أن تنحصر وتتمحور حأهد

ت حوهلا  1.من خالل تسجيلها ومجع خمتلف البيا

حيث تتضمن خطوات تصميم نظام حماسبة  :التقيد خبطوات تصميم نظام حماسبة التكاليف  .ب 
 :التكاليف جمموعة من املراحل املنتظمة واملتسلسلة املتمثلة يف

 دراسة اهليكل التنظيمي للمؤسسة واملشروع. 

 من أجل ضمان توفري مجيع املعلومات  ،حتليل وفهم الواقع العملي للمؤسسة واملشروع
 .الضرورية لتصميم النظام

 ختيار نظام حماسبة التكاليف املناسب  .والذي يتالءم مع خصائص املؤسسة ،القيام 

 2.وليةز التكلفة وجمموعة من مراكز املسئتقسيم املشروع إىل جمموعة من مراك 

يعتمد القائمون على عمل نظام حماسبة التكاليف يف  :مجيع مقومات نظام حماسبة التكاليفتوفري  .ج 
: شتغاله واملتمثلة يفنظمة واحملددة لطريقة احتقيق أهدافه على مجلة من املقومات واألساليب الفنية امل

ودليل عناصر  املستندات، الدفاتر والسجالت، تقارير التكاليف، وحدة التكلفة، دليل مراكز التكلفة
  .التكلفة

ملؤسسة  .د  تتباين طبيعة األنشطة اليت متارسها  :مراعاة طبيعة األنشطة والعمليات التشغيلية املمارسة 
بذلك فإن نظام حماسبة التكاليف جيب أن يصمم  .وترتبط بنوع الصناعة اليت تنتمي إليها ،املؤسسة

 .اليت تعترب مبثابة احملدد الرئيسي لنوع النظام املتبىن ،بطريقة جتعله متالئما مع مجيع األنشطة املمارسة
أوامر التشغيل : حيث يوجد نوعني رئيسيني من العمليات اللتان حتكمان عملية جتميع التكاليف ومها

 3.ومراحل التشغيل

                                                             
  17.الطبعة األوىل، ص) 2012مكتبة الوفاء القانونية، : مصر( حماسبة التكاليف املتقدمةرشيد اجلمال، دمحم عبد الغين،  -1
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لدقة جيب   :حتديد النتائج املرجوة من نظام حماسبة التكاليف  .ه  كي يتميز نظام حماسبة التكاليف 
النتائج املرجو حتقيقها منه، فعلى سبيل املثال جيب حتديد طبيعة ونوع املعلومات الواجب عليه حتديد 

   1.واملدى الزمين لصالحيتها وتوقيت طلبها ومعدل تكرارها ،هلا النهائيني إنتاجها واملستخدمني

لتشغيل الفعلي لنظام حماسبة  :التشغيل الفعلي لنظام حماسبة التكاليف ومتابعته  .و  يتم هنا القيام 
 :وذلك انطالقا من إتباع اخلطوات التالية ،التكاليف
 ت النظام والتأكد من توفر كل املقومات الضرورية لتشغيله والبدء  ،جتميع كافة أجزاء ومكو

ت وإنتاج املعلومات الالزمة  .يف معاجلة البيا
 التأكد من توفر مستوى التنسيق املطلوب و  ،النظام التخطيط جلميع أنشطة ومراحل إنشاء

 .النطالق األنشطة والعمليات اليت تتضمنها آلية املعاجلة
  اختيار األسلوب املناسب للتشغيل والذي جيب أن يتالءم مع طبيعة األنشطة اليت متارسها

 .املؤسسة وكل ظروفها
 هيل األفراد على استخدام خمتلف التقنيا وحماولة  ،ت اليت يتضمنها النظامالقيام بتدريب و

م حسب متطلبات تشغيله  .تنمية مهارا
 لتسهيالت ومد يد العون هلم يف جمال استخدامه  ،القيام بتزويد مجيع املستخدمني للنظام 

 .واإلملام بكل التقنيات اليت تتضمنها الربجميات املشكلة له
 ومقارنتها  ،التكاليف اليت يتضمنها عائد النظام انطالقا من حصر مجيع/حماولة حتليل تكلفة

 2.لعائد املتأيت منه والذي جيب أن يفوق إمجايل تكاليفه

II -2 -4- يتعلق جناح العملية اإلدارية املتضمن  :ستخدام نظام حماسبة التكاليف يف التخطيط والرقابةا
الختاذ القرارات مبرحلة التخطيط ومرحلة الرقابة، حيث جند يف هذا الصدد أن هدف نظام حماسبة التكاليف 

ختاذهم للقرارات ، من أجل ايتمثل يف حماولة تقدمي يد العون لإلدارة العليا واإلدارة الوسطى واإلدارة التشغيلية
فانطالقا من كون نظام حماسبة التكاليف نظاما فرعيا لنظام ). حاليا ومستقبال(لتكاليف الرشيدة املتعلقة 

ت واملعلومات  ،معلومات احملاسبة اإلدارية تحقيق لجند أن دوره األساسي يتمثل يف حماولة إيصال البيا
  :يوذلك يف ثالثة جماالت رئيسية ه ،حتسينات جزئية أو جذرية يف األداء الكلي للمؤسسة

ملدخالتيف جمال ا  .أ  ملدخالت الضرورية  :ختاذ القرارات املرتبطة  وتشمل خمتلف القرارات املتعلقة 
يف  فنظام حماسبة التكاليف يؤدي دورا هاما .شكله التام أو النصف مصنعللحصول على اإلنتاج يف 
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يف املواد والعمل  ستخدام اخلليط املالئم من عناصر اإلنتاج املتمثلةانطالقا من ا ،جمال التخطيط
إلضافة إىل طرق أداء األنشطة  سلوب يقود لتحقيق وتكاليف الصنع اإلضافية،  اإلنتاجية 

 1.مثل لتلك املدخالتاالستخدام األ
ملخرجاتيف جمال ا  .ب  حيث يتعلق ذلك يف األساس خبليط السلع الواجب  :ختاذ القرارات املرتبطة 

ختيار نوع  .والكميات املتوافقة مع كل منتج وأسعار البيع املناسبة ،إنتاجها األمر الذي يسمح 
ح ت األر  .املنتجات واألسواق اليت تتحقق معها أقصى مستو

حيث يتم يف هذا الشأن جتميع العديد من  :ختاذ القرارات املرتبطة بتحسني األداءيف جمال ا .ج 
ألداء الفعلي ت املتعلقة  ياري الذي سبق واليت جيب أن ختضع للمقارنة مع األداء املع ،البيا

جراءات وقرارات تصحيحيةليتم اكتشاف اال .التخطيط له  ،حنرافات واليت من املفروض تتبعها 
نطالقا من حتسني األداء الفعلي أو إحداث ا ،حتقيق التطابق والتساوي بينهما تضمن يف النهاية

 .داء الفعلي وحتسني كفاءته مستقبالأي حماولة قياس كفاءة األ خطط له،تعديالت يف األداء امل

II -3 -  نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاطABC:   كنتيجة حتمية للتطورات اليت مست خمتلف
االت اإلنتاجية لضبط قطاع الصناعة بشىت فروعه بسبب التحول التكنولوجي الذي طرأ على وسائل  ،ا و
فقد رافق ذلك بروز حاجة  ،والتحول من نظم اإلنتاج البشرية إىل النظم اآللية واألوتوماتيكية ،وأساليب اإلنتاج

خصوصا يف ظل املنافسة الشديدة اليت ظل يشهدها قطاع  ،ملحة لنظام حماسيب أكثر دقة يف جمال التكاليف
ملؤسسات هور نظام حماسبة التكاليف األمر الذي أدى إىل ظ .األعمال وارتفاع قيمة التكاليف غري املباشرة 

الذي يساهم وحسب رأي أغلب املفكرين يف حتديد أكثر دقة لكل عناصر التكاليف  ،على أساس النشاط
  .املرتبطة بكل منتج

 " ويليام فاتر" ارتبط الظهور األول والفعلي لنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط بدراسة     
"William Vatter"  اليت حاول من خالهلا وضع إطار شامل حملاسبة التكاليف ينسجم مع  ،م1954سنة

م بتقدمي حتليل أويل لطريقة حماسبة 1971سنة  "Staubus" "ستوبيس" ليقوم بعدها .هيكل أنشطة املؤسسة
" كابالن"و "Johnson" "جونسون" م كل منبعدها قا. عتبار األنشطة املمارسةأخذا بعني اال ،التكاليف

"Kaplan" بدراسة مدى مالئمة الطرق واألساليب القائمة واملستعملة يف احملاسبة اإلدارية،  م1987نة س
يف ضرورة تبين طرق جديدة لتخصيص التكاليف غري املباشرة  النتائج اليت مت التوصل إليهاحيث متثلت أبرز 
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لضبط سنة . على املنتجات وخمتلف أغراض التكلفة األخرى  "كوبر" ام كل منق ،م1988بعدها مباشرة و
"Cooper" كابالن"و ""Kaplan" ستخدام عالقة بوضع طريقة جديدة أنداك حلساب تكلفة املنتجات  ،

. ABCوقد أطلقا عليها مصطلح نظام التكلفة على أساس النشاط  ،األثر بصفتها أكثر دقة ومشول/السبب
لدراسة والتحليل لنظام حماسبة التكاليف على  ،متاشيا مع ذلك سنحاول من خالل هذه النقطة التطرق 
 ،نطالقا من حتديد مفهومه وأبرز العوامل اليت أدت إىل ظهوره وخصائصه وأهم أهدافها، ABCأساس النشاط 

اب والعوامل بذلك ميكننا تلخيص أهم األسب. مع إيضاح خمتلف األطر واآلليات اليت يتضمنها ويقوم عليها
  :اليت أدت إىل ظهور هذا النظام كاآليت

الطرق واألساليب اليت كانت سائدة واملستخدمة يف تعيني وختصيص التكاليف قد متيزت بعدم دقة   .أ 
ا املتعلقة بتكلفة املنتجات كنتيجة لغياب عالقة سببية بني تكلفة املنتج وما يستخدمه من   ،معلوما

ا تؤدي إىل حتميل املنتجات ذات حجم اإلنتاج القليل بتكاليف غري مباشرة  .خمتلف املوارد لذلك فإ
حجم اإلنتاج املرتفع بتكاليف غري مباشرة كبرية، وهو ما قليلة، بينما تقوم بتحمل املنتجات ذات 

بذلك . وإىل سوء ختصيص التكاليف غري املباشرة ،يؤدي إىل عدم الدقة عند حساب تكلفة اإلنتاج
يتضمن طريقة حديثة وأكثر دقة يف عملية ختصيص وحساب التكاليف  جديد رت احلاجة لنظامظه

 .غري املباشرة

بسبب التطورات التكنولوجية الطارئة على وسائل اإلنتاج وتقنياته وأساليبه فقد ارتفعت نسبة   .ب 
هيكل التكاليف  التكاليف الثابتة لإلنتاج والتكاليف غري املباشرة، حيث أدى هذا التغري النسيب يف

لنسبة للطرق املستعملة يف حساب التكاليف ا ،إىل حدوث قصور  لوصول إىل ا على وعدم قدر
ستخدام العمل املباشر كأساس لتخصيص التكاليف ، بسبب االتكلفة الفعلية الصحيحة لكل منتج

املباشرة وحدوث تحميل اإلنتاج بقيم غري عادلة من التكاليف غري ري املباشرة، األمر الذي أدى لغ
 1.خلل يف احلكم على أداء املؤسسة ككل

التنوع الكبري الذي ميز عدد منتجات املؤسسة وتعقد العمليات اإلنتاجية الالزمة للحصول عليها،  .ج 
 2.إلضافة الخنفاض دورة حياة املنتج ومستوى اجلودة املرتفع الذي يطلبه املستهلكون

                                                             
: املنشآت الصناعية السودانيةإمكانية تطبيق أسلوب التكلفة وفقا للنشاط كأداة للرقابة وتقومي األداء يف مرتضى دمحم علي الصديق،  -1

  46، 45.ص.أطروحة دكتوراه، ص) 2014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، : السودان( دراسة ميدانية لقطاع الصناعات التحويلية
2- Hakan Goektuerk, Activity Based Costing (ABC): advantages and disadvantages (Germany: GRIN 
Verlag, 2005) p.04 



  أساسيات حول إدارة التكاليف........................................................................................ الفصل الثاين 
 

 
~115~ 

 

رتفاع أمهية بعض بسبب ا ،ىل إمجايل التكاليف الكليةاملباشرة إ التزايد املستمر يف نسبة التكاليف غري  .د 
ملؤسسة كالبحث والتطوير والتسويق واجلودة  .األنشطة املمارسة 

ألسواقا  .ه  ستغالل أكثر كفاءة وفعالية ألمر الذي جعل املؤسسات تبحث عن اا ،رتفاع حدة املنافسة 
عن طرق أكثر حداثة ودقة يف حساب التكاليف وحتديد  للبحث دفع املفكرين ما .ملواردها املتاحة

ملنتجات  .التكاليف غري املباشرة وربطها 

يتم  لكي ،قيمةنشطة وعالقتها خبلق الر وضوح وكفاءة يف حتديد طبيعة األاحلاجة امللحة لنظام أكث  .و 
 1.ستخدام املعلومات اليت يقدمها يف اختاذ القرارات اإلدارية وتقييم األداءا

II -3 -1-  حماسبة التكاليف على أساس النشاطمفهوم نظام ABC:  يتضمن نظام حماسبة التكاليف
أفضل األدوات املستعملة يف حتسني نظام حساب  "Activity Based Costing"على أساس النشاط 

ملؤسسة حيث يعرف  2.وذلك برتكيزه على األنشطة الفردية كأغراض تكلفة رئيسية ،وحتديد تكلفة اإلنتاج 
  :نه عبارة عن نظام لتخصيص التكاليف على مرحلتني رئيسيتني مها

 يتم فيها ختصيص عناصر التكاليف على جممعات التكلفة واملتمثلة يف مراكز  :املرحلة األوىل
 .األنشطة

 قي أغراض التكلفة :املرحلة الثانية  يتم فيها ختصيص تلك التكاليف على املنتجات واخلدمات و
  . جنازهاتماد على األنشطة الالزمة إلالع

يقوم نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط على ثالثة عناصر أساسية تنسجم مع طبيعة ومضمون      
ملؤسسة، هذه العناصر هي   :األنشطة اإلنتاجية املمارسة 

  من األنشطة تتطلب طبيعة العمليات واملنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة أداء جمموعة كبرية
 .اليت تتسبب يف حدوث التكاليفواملهام 

  لعمليات واألنشطة أو املنتجات واخلدمات يتم ربطها إلمكان ربطها مباشرة  التكاليف اليت ليس 
 .ألنشطة املتسببة يف حدوثها

                                                             
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : األردن( الفلسفة والتطبيق: التكلفة على أساس النشاطدمحم مسعود الثعيلب، نصر صاحل دمحم،  -1
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  لعمليات واألنشطة واملنتجات واخلدمات اليت كانت سببا يف خلق يتم ربط كل جممع تكلفة نشاط 
 .وتكوين النشاط األساسي

حيث حياول نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط حتديد تكلفة املنتجات بكيفية أكثر دقة مقارنة 
تتبع األنشطة املمارسة أجل  يتم استخدام العديد من مسببات التكاليف من إذألنظمة التقليدية األخرى، 

بذلك فهذا النظام يقوم على فلسفة مفادها أن املنتجات . ستهلكت خمتلف املوارد املستنفذة يف إجنازهااليت ا
ل على واخلدمات تستهلك التكاليف بطريقة غري مباشرة، أي أن األنشطة تستهلك املوارد وتؤدي إىل احلصو 

  1.وهو ما يعين أن تلك املنتجات تستهلك األنشطة حسب درجة احلاجة والطلب عليها ،خمتلف املنتجات
لرتكيز على األنشطة كأهداف أساسية للتكلفة، حيث يتم  كذلك يعرف على أنه نظام يقوم بتنقيح التكلفة 

م ختصيص تكلفة هذه األنشطة ملختلف وبعدها يت نشطة اإلنتاجية املمارسة،وفقا هلذا النظام حساب تكلفة األ
 .)20(ميكننا توضيح ذلك وفقا ملا هو مبني يف الشكل رقم و  2أغراض التكلفة،

  

  .ABCالتعيني ألغراض التكلفة وفقا لنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط ): 20(الشكل رقم 

  

  

  

دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(أمحد حامد حجاج : تعريب، مدخل إداري: حماسبة التكاليف، تشارلز هورجنرن وآخرون :املصدر
  266.ص الكتاب األول،) 2009

 

نظام حماسبة التكاليف ينطلق يف عملية حساب وتعيني  نالحظ أن ،)20(رقم  من خالل الشكل     
حيث يتم بعد ذلك تقدير تكلفة كل نشاط  .التكاليف من األنشطة املمارسة واعتبارها أغراض تكلفة أساسية

                                                             
  23، 22.ص.، صمرجع سابقصاحل دمحم، الثعيلب،  -1
  163.ص الطبعة الثانية،) 2007دار حامد للنشر والتوزيع، : األردن( قضا معاصرة: حماسبة التكاليف املتقدمةإمساعيل حيىي التكرييت،  -2

 األنشطةتكاليف  األنشطة

  املنتج                       

  تكلفة             اخلدمة     

 العميل                        

 أغراض تكلفة أساسية

 التعيني ألغراض تكلفة أخرى
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ملنتجات وا ،نطالقا من املوارد اليت تستهلكهاا حيث  .خلدمات والعميل الذي استفاد منهاوربطها بعد ذلك 
لنسبة للتكاليف املباشرة يف حني يتم  .تتبع عناصر التكاليف املكونة هلاكنتيجة لسهولة   ،يتم ذلك بسهولة 

ى مث ختصيص تلك التكاليف عل ،ختصيص التكاليف على األنشطةنطالقا من باشرة ااملختصيص التكاليف غري 
  .املنتجات

   ميكننا النظر لنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط من وجهيت نظر خمتلفتني، وجهة التكلفة     
"Cost View"  اليت توضح تدفق تكاليف اإلنتاج من املوارد إىل األنشطة ومن األنشطة إىل املنتجات، أي

اليت توضح  "Process View"ووجهة العمليات . أن األنشطة تستهلك املوارد واإلنتاج يستهلك األنشطة
ألنشطة وجبميع املوارد املستعملة يف ممارسة النشاط اإلنتاج ي، كما يتم بعدها توفري تدفق املعلومات املرتبطة 

ت الالزمة إلجراء تقييم لألداء، والشكل رقم    .يوضح لنا ذلك )21(البيا

  

  .منوذج حتديد التكلفة على أساس النشاط وفقا لوجهة التكلفة ووجهة العمليات): 21(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  أمحد حامد حجاج : دمحم عصام الدين زايد، مراجعة: ، تعريباحملاسبة اإلداريةري إتش جاريسون، إريك نورين،  :املصدر

  226.ص) 2006دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(

  

 املوارد

 األنشطة

املنتجات 
 واخلدمات

 املعلومات األداء تقييم

 وجهة التكلفة

 وجهة العمليات
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من  ،النظر قائمتني فقط على اجلانب االستعمايل حظ أن وجهيتنال ،)21(قم مبني يف الشكل ر  ما هوك
غري أن ذلك يتطلب  .خالل الوصول لقياس تكلفة اإلنتاج وتوفري املعلومات الضرورية للقيام بتقييم األداء

ربعة مفاهيم مساعدة على الوصول لتحقيق كفاءة وفعالية نظام حماسبة التكاليف على أساس  االستعانة 
  1:النشاط هي

 ."Process Value Analysis PVA"ة العملية حتليل قيم  .أ 

 ."Idintifying Activity Centers IAC"حتديد مراكز النشاط   .ب 
 ."Facility Level Activities FLA"أنشطة على مستوى التجهيزات والتسهيالت  .ج 

 ."Tracing  Cost to Activity Centers"تتبع التكاليف ملراكز األنشطة   .د 
  ."Selecting Cost Drivers"ختيار حمركات التكاليف ا  .ه 

II -3 -2-  ميتاز نظام حماسبة التكاليف على  :حماسبة التكاليف على أساس النشاطخصائص نظام
  :نوعة من اخلصائص نذكرها يف اآليتمبجموعة مت  شاطأساس الن

العتماد على مبدأ هام يتمثل يف حتليل األنشطة يشتغل   .أ  نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط 
والقيام بعد ذلك بتصنيفها إىل أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غري مضيفة  ،اليت متارسها املؤسسة

وهو بذلك يساهم وبفعالية يف ختفيض التكاليف من خالل  .للقيمة أو أن تكاليفها جد مرتفعة
والبحث عن أفضل الطرق اليت من خالهلا يتم مزج تلك  ،االستغناء عن األنشطة الغري مضيفة للقيمة

 .األنشطة وتعظيم خلقها للقيمة

اليت يتم  ،العديد من معدالت حتميل التكاليف على يعتمد نظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة  .ب 
 .انطالقا من حمركات التكلفة املرتبطة بدورها بكل األنشطة املمارسة عند مجيع مستواتصميمها 

األمر الذي من شأنه أن يقود اإلدارة للحصول على معلومات أكثر مصداقية ودقة بسبب التخصيص 
 .املضبوط والصحيح للتكاليف غري املباشرة

                                                             
  231، 229، 228، 226.ص.جاريسون، نورين، مرجع سابق، ص -1
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كنتيجة حتمية للهدف الرئيسي لنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط واملتمثل يف حماولة تقدير  .ج 
مكانية حتديده للطريقة املثلى ألداء كل نشاط القيمة الصحيحة لتكاليف اإلنتاج، جند أ نه يتميز 

 .إنتاجي وذلك أخذا بعني االعتبار حتقيقه ألدىن تكلفة ممكنة

لد  .د  اليت  ،ةسرتاتيجية املناسبقة الالزمة يساعد اإلدارة يف اختاذها للقرارات اإلحتديد تكاليف املنتجات 
ملؤسسات املنافسةنطالقا من حتديد تسمح وتضمن جناح املشروع ا ا التنافسية ومقارنتها   .قدرا

مكانية فرض الرقابة على كل   .ه  قي األنظمة التقليدية  ميتاز نظام حماسبة التكاليف عن غريه من 
ت الالزمة إلجراء التقييم املناسب هلا بناء على إمكانية خلقها للقيمة ،األنشطة املمارسة  ،وتوفري البيا

ح املؤسسةواملسامهة يف إحداث  ت التكلفة وتعظيم أر ا خفض مستو  .التحسينات اليت من شأ
نطالقا من تقييم كفاءة ممارسة التشغيلية وحتسني معدالت األداء ااملسامهة يف رفع كفاءة األنشطة    .و 

لتايل السعي لتجسيد مبادئ الرشادة  ،وحماولة تقليل املوارد االقتصادية اليت تستخدمها ،األنشطة و
ملؤسسةاالقت  .صادية 

يتميز نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط بتقدميه لنموذج منطقي يتم االعتماد عليه يف   .ز 
لتايل فهو يتضمن حماولة جد فعالة للتخلي عن التلقائية والعشوائية  ختصيص التكاليف غري املباشرة، و

  .  اللتان متيزان أنظمة حماسبة التكاليف التقليدية

II -3 -3-  يتم تعيني التكاليف يف ظل  :حماسبة التكاليف على أساس النشاطتعيني التكاليف يف نظام
واليت تتضمن  ،التقيد مبجموعة دقيقة من املراحل نطالقا مناسبة التكاليف على أساس النشاط اتبين نظام حم

ملنتجات دف للتعرف على املسببات احلقيقة للتكلفة وإمكانية ربطها   ضبطميكننا هنا حيث  .خطوات 
املفاهيم واملصطلحات املرتبطة حبساب وتعيني التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة على أغراض التكلفة 

  ).22( املختلفة من خالل الشكل رقم
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  .على أساس النشاطتعيني التكاليف يف ظل نظام حماسبة التكاليف ): 22(الشكل رقم 

  

  

  

  66.هورجنرن وآخرون، مرجع سابق، ص :املصدر

  

يتم  ،املتمثلة يف األجور املباشرة واملواد املباشرة ،ن التكاليف املباشرةأ) 22(قم يتضح من خالل الشكل ر      
مة كنتيجة حتمية لعالقتهاتت وهنا يتم استعمال مصطلح تتبع  .غرض التكلفة معالواضحة  عبها بسهولة 

غرض التكلفة املقصود، بينما يتم ختصيص التكاليف غري  مععناصر التكاليف املباشرة للداللة على تعيينها 
العت فعنصر حمدد من  .ماد على جمموعة من األسس العلمية، للداللة أيضا على تعيني التكاليفاملباشرة 

لنسبة لغرض تكلفة ما لنسبة لغرض  ،عناصر التكاليف قد يكون مباشرا  وقد يكون هو نفسه غري مباشر 
 مباشرة وغري حيث ميكننا القول أن هناك العديد من العوامل املؤثرة على تبويب التكاليف إىل. تكلفة آخر
  1:مباشرة أمهها

حبيث كلما زادت التكلفة زادت إمكانية تتبعها لغرض تكلفة معني  :األمهية النسبية لعنصر التكلفة  .أ 
، األمر الذي يسمح بتصنيف أكثر دقة وسهولة لعناصر التكاليف املباشرة  بكيفية جمدية اقتصاد

 .والغري املباشرة

ت واملعلوماتالتكنولوجيا املتوفرة جلمع   .ب  حيث تسمح تكنولوجيا املعلومات احلديثة بتبويب  :البيا
عتماد الرتميز اإللكرتوين للمواد وهو ما يسمح بتتبعها بسهولة  ،العديد من عناصر التكاليف املباشرة 

 .وبكيفية ممكنة اقتصاد

ستخدام افة كعنصر مباشر يكون أسهل لو مت حيث أن تصنيف التكل :تصميم عمليات التشغيل .ج 
جتاه غرض تكلفة حمدد ،إمكانيات املؤسسة ومواردها ا التشغيلية   .وتصميم عمليا

                                                             
  67، 66.ص.هورجنرن وآخرون، مرجع سابق، ص -1

  تكاليف مباشرة

 تكاليف غري مباشرة

 نوع التكلفة

  تتبع التكلفة

  ختصيص التكلفة

 التكلفة تعيني

  منتج، خدمة،

  نشاط، عميل

 غرض التكلفة
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تتم عملية تعيني التكاليف على أغراض التكلفة يف ظل نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط، كما      
عتبارها سبق ذكره، من خالل التقيد مبجموعة من  املراحل واخلطوات، حيث يتم يف البداية ال نظر للتكاليف 

  ).23(تكاليف مباشرة يسهل تتبعها وتكاليف غري مباشرة يتم ختصيصها كما هو موضح يف الشكل رقم 

  

مراحل ختصيص التكاليف غري املباشرة يف ظل نظام حماسبة التكاليف على أساس ): 23(الشكل رقم 
  .النشاط

  

  

    

  

  

  

  

  

  دار املسرية للنشر والتوزيع : األردن( الفلسفة والتطبيق: التكلفة على أساس النشاطدمحم مسعود الثعيلب، نصر صاحل دمحم،  :املصدر

  33.الطبعة األوىل، ص) 2015والطباعة، 

  

نطالقا من حتديد جمموعة صيص التكاليف غري املباشرة تتم اية ختأن عمل) 23(قم إذن يوضح لنا الشكل ر      
ا تلك العملية  حمددة من جممعات ومسببات تكلفة األنشطة، ووفقا لذلك ميكننا حتديد مرحلتني رئيسيتني متر 

  :مها

  التكاليف

 غري املباشرة

مع رقم   01ا

نتــمــــال
جــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــ
ت

ا
 

 ةنشطتكلفة األ مسببات نشطةجممعات تكلفة األ

مع رقم   02ا

مع رقم   03ا

مع رقم   04ا

مع رقم   05ا

 01رقم  مسبب

 02رقم  مسبب

 03رقم  مسبب

 04رقم  مسبب

 05رقم  مسبب
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 شرة ضمن يتم خالل هذه املرحلة جتميع التكاليف غري املبا :مرحلة ختصيص املوارد على األنشطة
جممعات للتكلفة بكل مركز نشاط تتماشى وعدد األنشطة املسببة للتكاليف، حيث أن كل جممع 

ملركز حيث تستخدم هنا مسببات التكلفة من أجل تتبع أكثر  .للتكلفة ميثل نشاط متت ممارسته 
معات لنسبة لكل عناصر التكاليف هلذه ا عدد  تبعا له د عدد األنشطة ازدادافكلما ز  ،دقة 

معات وذلك على عكس األنظمة التقليدية اليت تستخدم جممع تكلفة واحد عند استعماهلا  ،ا
إن اهلدف الرئيسي من . وعدد حمدود يف حالة استعماهلا ملعدل حتميل لكل قسم ،ملعدل حتميل واحد

ملؤسسة فها والوصول وحماولة تتبع كل تكالي ،هذه املرحلة هو تشخيص كل األنشطة املمارسة 
 .للتكلفة اإلمجالية النامجة عن ممارسة وأداء كل نشاط

 ختصيص تكاليف األنشطة يتم يف هذه املرحلة  :مرحلة ختصيص تكاليف األنشطة على املنتجات
أي أنه يتم حتميل تكاليف األنشطة  .على املنتجات حسب درجة استفادة كل منتج من كل نشاط

ستعمال مسببات ال تكلفة، ليتم جتميع تكاليف األنشطة الضرورية لالنتهاء من على كل منتج 
ويف هذا الشأن ميكننا القول أن أنظمة حماسبة التكاليف . عملية تصنيع املنتج وتسويقه للمستهلك

كساعات العمل املباشر أو تكلفته، غري أن الفرق   ،التقليدية أيضا تستخدم مسببات بسيطة للتكلفة
والذي مفاده وجود  ،ثل يف االفرتاض الذي تقوم عليه األنظمة التقليديةالرئيسي بني النظامني يتم

فهي بذلك تستعمل أسس ختصيص مرتبطة  .تكاليف والتغري يف مستوى اإلنتاجعالقة طردية بني ال
حلجم، بينما جند أن نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط يقوم على استخدام العديد من 

فاستعمال مسببات تكلفة . طة حبجم اإلنتاج والدفعة اإلنتاجية واخلط اإلنتاجيمسببات التكلفة املرتب
حلجم فقط سيؤدي إىل نتائج خاطئة تتعلق بقياس التكلفة ألنه يساوي بني قيمة التكلفة  ،مرتبطة 

املخصصة للعديد من املنتجات املختلفة من حيث درجة التعقيد والتنويع يف إنتاجها، لذلك جند أن 
اسبة التكاليف على أساس النشاط يقوم على ختصيص التكاليف غري املباشرة على املنتجات نظام حم

ت األنشطة الالزمة للحصول عليهاا  1.نطالقا من مجيع مستو

II -3 -4-  ت األنشطة يف ظل نظام ميكننا  :حماسبة التكاليف على أساس النشاطتصنيف مستو
نه أي حدث أو إجراء أو تصرف من شأنه أن يتسبب يف نشوء تكلفة تؤدي إىل استهالك  ،تعريف النشاط 

                                                             
  35، 34، 33.ص.الثعيلب، دمحم، مرجع سابق، ص -1
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ملؤسسة، كإعداد اآلالت متهيدا لتشغيلها وجدولة اإلنتاج والتخطيط الداخلي للتسهيالت  مورد اقتصادي 
ل ،وصيانة االستثمارات بحث والتطوير ودراسة سلوك املستهلك وختزين املواد ونقلها ومناولتها والقيام 

ت رئيسية هيهذا وتصنف األ  1.إخل...والسوق ا وفقا ألربعة مستو ملؤسسة ومسببا   :نشطة املمارسة 

 ،ترتبط مسببات التكلفة عند هذا املستوى األول بكمية اإلنتاج :أنشطة على مستوى وحدة اإلنتاج  .أ 
ديتها عندما يتم تصنيع املنتج، حيث تستهلك هذه األنشطة  وهي بذلك تلك األنشطة اليت يتم 

ء  املؤسسة حسب عدد الوحدات املنتجةموارد   .كاستهالك الكهر

وهي تلك األنشطة املمارسة خالل كل مرة يتم فيها إنتاج  :أنشطة على مستوى الدفعة اإلنتاجية  .ب 
ل الدفعة جمموعة من الوحدات املنتجة اليت ال ترتبط تكاليف أنشطتها دفعة إنتاجية جديدة، حيث متث

بعدد الوحدات املنتجة وإمنا بعدد الدفعات اليت يتم إنتاجها، كإصدار أوامر الشراء وجتهيز اآلالت 
 إخل...ومعاجلة طلبات املستهلكني

وهي عبارة عن تلك األنشطة اليت يستفيد منها منتج معني يف  :أنشطة على مستوى اخلط اإلنتاجي .ج 
كأوامر تغيري اخلصائص اهلندسة بناء على طلب املستهلك   ،خط إنتاجي ما دون غريه من املنتجات
 إخل...ونشاط البحث والتطوير وفحص اجلودة

تاجية نشطة بغرض احلفاظ على مستوى الطاقة اإلنمتارس هذه األ :أنشطة على مستوى املصنع  .د 
ملصنع ككل وال تتعلق مبنتج معني أو دفعة إنتاجية حمددة أو خط  للمصنع ككل، فهي أنشطة ترتبط 
إنتاجي، كأنشطة إدارة املصنع وصيانة املباين واإلضاءة واالتصاالت والتأمني والتهوية والتدفئة وتدريب 

 2.إخل...العمال

يستند إليها نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط يف  ميثل أسلوب حتليل األنشطة الطريقة املثلى اليت     
ومن مث احلكم على إمكانية استبعادها أم  ،عملية تقييم األنشطة وتصنيفها على أساس إمكانية إضافتها للقيمة

  ).24(ن املراحل اليت ميكننا تلخيصها من خالل الشكل رقم فتحليل وتقييم األنشطة مير مبجموعة م .ال

  
                                                             

التكاليف وتعظيم رحبية  دور التكامل بني نظام التكلفة على أساس النشاط وحماسبة املسؤولية يف الرقابة علىدمحم الناير دمحمين خوجلي،  -1
ملنطقة الصناعية اخلرطوم حبري: املنشآت الصناعية جامعة السودان للعلوم : السودان( دراسة ميدانية على القطاع الصناعي السوداين 

  62.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2016والتكنولوجيا، 
  43-39.ص.الثعيلب، دمحم، مرجع سابق، ص -2
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  .عملية حتليل وتقييم األنشطة): 24(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  128.الطبعة األوىل، ص) 2012مكتبة الوفاء القانونية، : مصر( حماسبة التكاليف املتقدمةرشيد اجلمال، دمحم عبد الغين،  :املصدر

  

أثناء  ،الحظ أن تصنيف األنشطة يتم بناء على مدى إضافتها للقيمةن) 24(م من خالل الشكل رق     
مداده خبدمات ما بعد البيع إىل أنشطة تضيف قيمة  ،العملية اإلنتاجية ووصوال لتوريد املنتج للعميل وااللتزام 

لنسبة لألنشطة اليت ال تضيف  .وأنشطة ال تضيف قيمة ليتم إجراء عملية املراجعة والتقييم وإعادة التنظيم 
واليت قد يتم التخلي عنها إذا مل يكن لذلك أثر على جودة اإلنتاج ومستوى إبتكاريته وعلى زمن  ،قيمة

  .لتكاليف بنفس قيمة تلك األنشطةاالستجابة للعميل، األمر الذي يعين ختفيض ا

II -3 -5-  متر عملية تصميم نظام حماسبة التكاليف  :حماسبة التكاليف على أساس النشاطتصميم نظام
 .واليت سبق وأن أشر إليها من قبل ،على أساس النشاط بنفس إجراءات تصميم أي نظام حملاسبة التكاليف

ا هذا النظام مقارنة  يفرض علينا  ةالتكاليف التقليدي نظمة حماسبةغري أن طبيعة اخلصوصيات اليت يتمتع 
  :ضرورة التحديد الدقيق ملراحل تصميمه واملتمثلة يف

ضمان االشتغال املقومات الواجب توفريها ل خالل هذه املرحلة يتم حتديد خمتلف :مرحلة التخطيط  .أ 
واحلصول على املعلومات املناسبة اليت تسمح  ،التكاليف على أساس النشاط الفعال لنظام حماسبة

 .بتقدير دقيق للتكاليف

 األنشطة

 التحليل والتصنيف

 أنشطة ال تضيف قيمة أنشطة تضيف قيمة

عملية املراجعة 

والتقييم وإعادة 
 التنظيم
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يقوم الفريق املكلف بتصميم نظام حماسبة التكاليف على أساس  :مرحلة حتديد وجتميع األنشطة  .ب 
ملصنع  ، وطريقةالنشاط بدراسة كل األنشطة املمارسة عند مستوى كل قسم سري العملية اإلنتاجية 

ملوارد وكيفية  إلضافة لكل املعلومات املرتبطة  ايتها ووصول املنتج للمستهلك،  من بدايتها إىل 
 .استخدامها

ألنشطة .ج  ول على مجيع التفاصيل خالل هذه املرحلة وبعد احلص :مرحلة تسجيل التكاليف املرتبطة 
 .فعاليات من سجيل كل التكاليف املرتبطة بكل نشاط وما يتضمنهنشطة املمارسة، يتم تألاملرتبطة 

ملؤسسة :مرحلة حتديد مراكز التكلفة  .د   ،وذلك من خالل حتديد مجيع مراكز األنشطة املعتمة 
 .اوجمموع تكاليف األنشطة املرتبطة 

وذلك  ،للتكلفةختيار احملركات املناسبة يتم خالل هذه املرحلة ا :مرحلة اختيار حمركات التكلفة  .ه 
 :على مرحلتني مها

  يتم يف اخلطوة األوىل تتبع تكاليف املدخالت ضمن جمموعات من مراكز التكلفة اليت تضم
العتماد على حمركات التكلفة  ،األنشطة املنجزة يف كل مركز حبيث حتسب قيمة التكاليف 

 .املناسبة
 وتعيني مدى  ،لفة الواجب استخدامهايتم يف اخلطوة الثانية حتديد العدد املالئم حملركات التك

ثريه السلوكي ألنشطة و  .ارتباط حمرك التكلفة 

يتم يف هذه املرحلة األخرية حساب تكلفة الوحدة الواحدة من  :مرحلة حتديد كلفة أهداف التكلفة  .و 
عتباره حمصل قسمة إمجايل تكاليف  ،مقياس النشاط لعامل احملرك لنشاط حمدد  والذي يعرف 

 1.ط على إمجايل عدد وحدات العامل احملركالنشا

 ،متاشيا مع ذلك، ميكننا تلخيص طريقة تعيني التكاليف وفقا لنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط     
  ).25(م النتقال من املوارد إىل هدف التكلفة مرورا على خمتلف األنشطة املمارسة من خالل الشكل رق

  

   

                                                             
  175-167.ص.سابق، صالتكرييت، مرجع  -1
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  .موجهات املوارد واألنشطة الوسيطة واألنشطة النهائية): 25(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 2007دار حامد للنشر والتوزيع، : األردن( قضا معاصرة: حماسبة التكاليف املتقدمةإمساعيل حيىي التكرييت،  :املصدر

 173.ص الطبعة الثانية،

  

فإن احلصول على املنتجات أو اخلدمات أو تلبية رغبة  ،)25(إذن وكما هو موضح يف الشكل رقم      
أي أن  .العمالء يتطلب حتويل جمموعة من املوارد من شكلها اخلام إىل شكل آخر ذو قيمة إستعمالية وتبادلية

 .ة مجلة من األنشطة املكلفة واملستهلكة لتلك املوارد االقتصاديةاملؤسسة ستتحمل قيمة تكلفة نتيجة ملمارس
تكاليف وتبعا لذلك يتم ختصيص التكاليف غري املباشرة على مرحلتني، خالل املرحلة األوىل يتم ختصيص ال

حسب استهالكها للموارد، أي القيام بتحديد موجهات املوارد، ليتم بعدها االنتقال  على األنشطة املمارسة
بتخصيص تكاليف األنشطة على هدف  ،حديد موجهات األنشطة الوسيطة وموجهات األنشطة النهائيةلت

  .التكلفة الذي قد يكون منتج أو خدمة أو عميل

إن إملامنا اجليد بنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط يفرض عليا التعامل مع األنشطة املمارسة      
) 25(م املوارد االقتصادية املبينة يف الشكل رق  ملؤسسة بشكل أكثر مشوال ووضوحا وتفصيال، حيث أن

 املوارد

 03النشاط رقم  02النشاط رقم  01النشاط رقم 

  :هدف التكلفة

، خدمة، منتج
 عميل

 الوسيطةموجهات األنشطة 
 موجهات املوارد

 موجهات األنشطة النهائية
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رض إجراء خمتلف التحويالت عليها، اليت ستمارس بغالتعامل معها، من منطلق توجيهها على األنشطة ميكننا 
ا تصنف إىل مواد مباشرة وعمالة مباشرة وموارد خمتلف مباشرة وموارد غري مباشرة وتكاليف أخرى غري  ،على أ

ألنشطة، حيث يوضح    .زيد من التفصيلذلك مب) 26(لنا الشكل رقم خمصصة كنتيجة لصعوبة ربطها 
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  .على أساس النشاط متعدد املراحلنظام حماسبة التكاليف ): 26(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  42.الطبعة األوىل، ص) 2010دار صفاء للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة التكلفة وحتليل الرحبيةالقباين،  ثناء على :املصدر

 

حماسبة التكاليف ق يف تعيني التكاليف يف ظل نظام ، يتم االنطال)26(كما هو مبني يف الشكل رقم       
لسهولة  على أساس النشاط من تتبع التكاليف املباشرة وحتميلها على املنتجات املعنية، وهي عملية تتميز 

املواد 
 املباشرة

العمالة 
 املباشرة

موارد 
 خمتلفة
 مباشرة

  موارد غري 

  مباشرة

 01رقم 

  موارد غري 

  مباشرة

 02رقم 

  كل التكاليف 

غري املخصصة 
 لسلسلة القيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موارد غري 
مباشرة 

 03رقم 

موارد غري 
مباشرة 

 04رقم 

النشاط 
 02رقم 

النشاط 
 01رقم 

النشاط 
 03رقم 

النشاط 
 04رقم 

النشاط 
 05رقم 

تتبع 
 مباشر

تتبع 
 مباشر

تتبع 
 مباشر

 غري خمصصة

مسبب 
 التكلفة

مسبب 
 التكلفة

مسبب 
 التكلفة

مسبب 
 التكلفة

مسبب 
 التكلفة
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كما أن بعض   .نتيجة للعالقة املباشرة بني التكاليف املباشرة واألنشطة احملركة هلا واملنتجات النامجة عنها
أل نشطة املمارسة وتتبعها أو ختصيصها على أغراض التكلفة التكاليف وبسبب الصعوبة الكبرية لربطها 

اية الفرتة كمصروف ،املختلفة لنسبة للتكاليف غري . يتم اعتبارها تكاليف غري خمصصة ويتعامل معها يف  أما 
ألنشطة املتسببةفيتم ر  ،)02(و) 01(م ملوارد غري املباشرة رق) 26(املمثلة يف الشكل رقم  ،املباشرة يف  بطها 

العتماد على مسببات التكلفة املتعددة، ليتم يف األخري ختصيصها على املنتجات املعنية متاشيا  حدوثها 
ا وفقا هلذه الفلسفةباشرة وطبيعة املنتجات املرتبطاملوطبيعة التكاليف غري  ميكننا  ،وبصورة أكثر وضوح. ة 

القول أن عملية حتميل التكاليف غري املباشرة يف ظل نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط تتم عرب أربعة 
  :مراحل أساسية هي

حتديد خمتلف األنشطة والعمليات اليت يعتمد عليها يف احلصول على اإلنتاج وفقا ملتطلباته الرئيسية   .أ 
بق وأن صنفناها إىل أنشطة تؤدى على مستوى وحدة واملتسببة أيضا يف حدوث التكاليف، حيث س

وأخرى على  ،وأنشطة على مستوى اخلط اإلنتاجي ،وأنشطة على مستوى الدفعة اإلنتاجية ،اإلنتاج
 .مستوى املصنع

حتديد تكاليف األنشطة مع ضرورة ختصيص التكاليف غري املباشرة بدقة، واليت تصنف إىل تكاليف   .ب 
وتكاليف عامة تصعب عملية نسبتها لنشاط حمدد بذاته  ،ددة بسهولةخاصة يسهل نسبتها لنشاط حم

 .بسبب اشرتاكها يف أكثر من نشاط
اا .ج   .ختيار وحتديد حمركات التكلفة املناسبة ومراكز التكلفة وجممعا

 1.تعيني كل التكاليف على أغراض التكلفة  .د 

II -3 -6-  لوقت نظام كنتيجة لتوجه   :TD-ABCحماسبة التكاليف على أساس النشاط املوجه 
أغلب املؤسسات االقتصادية يف العامل حنو التخلي عن االعتماد على نظام حماسبة التكاليف على أساس 

بسبب العديد من االنتقادات املوجهة له واملستمدة من طبيعة حمركات التكلفة املعتمد عليها، حيث  ،النشاط
ا وهو  ،توجد بعض التكاليف غري املباشرة العامة اليت يصعب ختصيصها بسهولة نظرا الستحالة حتديد حمركا

 "Robert Kaplan" "نروبرت كابال"تبعا لذلك قام . ليف اإلنتاجما يؤدي إىل غياب دقة قياس تكا
لتوصل لنظام حماسبة التكاليف على أساس 2007سنة  "Steven Anderson"" ستيفن أندرسون"و م 

                                                             
1- Goektuerk, Opcit, p.07 
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حيث يقضي هذا النظام على مجيع سلبيات نظام حماسبة التكاليف على أساس  1لوقت، النشاط املوجه
  2:اآليت اليت ميكننا ذكرها وتلخيصها يفو  ،النشاط

تغريها من فرتة و  ،تطبيقه بسبب صعوبة حصر كل األنشطة املمارسة واملوارد املستهلكةرتفاع تكاليف ا  . أ
 اليت تتضمن إهدارا لوقت اشتغال العمالألخرى وما ينتج عنه من ضرورة إعادة مجع املعلومات 

 .ملؤسسة

ت عن   . ب يتطلب تطبيق نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط احلصول على الكثري من البيا
بيعة األنشطة والعمليات املمارسة واملرتبطة بنوع اإلنتاج وحجم الطلب، وهو األمر الذي يستلزم ط

ت اليت جيب أن جترى عملية حتديث هلا من فرتة ألخرى  يصعبوهو ما  ،قاعدة ضخمة من البيا
طبيعة خصوصا يف ظل إمكانية إدخال أنشطة وتقنيات إنتاجية جديدة تتالءم مع تبنيه، أكثر فأكثر 

ئن  .طلبيات الز
خذها بعني االعتبار  . ت ثر األمر الذي من شأنه أن يؤ  ،يتجاهل هذا النظام الطاقة اإلنتاجية العاطلة وال 

 .على قياس تكاليف املنتجات وحماولة الوصول لقيمتها الفعلية والصحيحة

لوقت نسخة جديدة      من نظام حماسبة التكاليف  يعترب نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط املوجه 
نطالقا من حتويل حمركات التكلفة اعلى أساس النشاط، حيث مت استخدام ما يعرف مبعادالت الوقت 

            أي االنتقال الستعمال موجهات الوقت .ملعادالت تتضمن الوقت الضروري إلجناز األنشطة
"Time Drivers" ، املمارس واملستخدم للموارد االقتصادية واليت حتدث بسبب استهالك زمن النشاط

نشأ هذا النظام احلديث نتيجة لتكامل أسلوب الزمن األمثل للتكلفة مع نظام حماسبة التكاليف . ملؤسسة
حيث يقوم على فكرة أن الوقت املستغرق يف أداء النشاط هو املقياس الرئيسي للموارد  3على أساس النشاط،

                                                             
1- Robert Kaplan, Steven Anderson, Time-driven activity based costing: a simpler and more powerful 
path to higher profits (USA: Harvard business school press, 2007) p.p.07, 08 

عتماد الوقت أمهية مثىن فاحل بدر الزيدي،  -2 يف املشروعات ) TD-ABC(إستخدام مدخل إحتساب التكاليف على أساس األنشطة 
  108.ص، 2012، 92، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد دراسة تطبيقية: الصغرية

لوقت حامت كرمي كاظم،  -3 دراسة : دقيةيف قياس تكلفة اخلدمة الفن) TDABC(إستخدام أسلوب التكلفة على أساس النشاط املوجه 
لد11: ، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، السنةتطبيقية يف فندق النجف   271.ص، 2015، 32: ، العدد09: ، ا
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 نفس الوقت الركيزة اليت يستند إليها يف تعيني التكاليف على خمتلف أغراض وهو يف ،االقتصادية املستهلكة
  2:جند أنه يقوم على مرحلتني أساسيني مها ،وبوصف أكثر حتديدا 1.التكلفة

جراء االستغالل الفعلي لعوامل  كمية اإلنتاج الناتج  احتديد الطاقة اإلنتاجية الفعلية واليت تعرف   .أ 
ا كمية اإلنتاج املتحصل ختتلف عن الطاقة اإلنتاجية الفعالة اليت تعرف  وهي 3اإلنتاج املتوفرة،

وأخذا بعني االعتبار كل الظروف والعوامل املؤثرة يف العملية  ،عليها عند توفر ظروف العمل الطبيعية
الطاقة  ليتم بعدها حساب التكلفة الفعلية للطاقة اإلنتاجية الفعلية، أي قد مت استبعاد 4.اإلنتاجية

ا الفرق بني  طاقة  :نوعان وهيالة، الفع الفعلية والطاقة الطاقةاإلنتاجية الغري مستغلة اليت تعرف 
 5.إنتاجية عاطلة فعليا بسبب ضعف استغالل املوارد املتوفرة وطاقة إنتاجية عاطلة احتياطيا

ألداء كل نشاط وعملية، أي  ستعانة مبعدالت الوقت بتقدير الزمن الالزميتم يف املرحلة الثانية اال  .ب 
عند كل نشاط ومقدار الزمن  حماولة التوصل حملركات الوقت اليت تستند ملقدار تكلفة الطاقة الفعلية

 ،وهي فكرة قائمة على ربط املوارد االقتصادية املتاحة مبستوى استغالهلا .ري لالنتهاء منهالضرو 
  .مستهلك لتلك املواردواحتساب التكاليف على أساس الوقت املخصص لكل نشاط 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  105.الزيدي، مرجع سابق، ص -1

2- Kaplan, Anderson, Opcit, p. 
  475.مريديث، شافري، مرجع سابق، ص -3

4- Larry Ritzman, Lee Krajewski, Management des opérations: principes et applications, traduit de 
l’américain par: Christopher Townley et Jim Mitchell (la France: Pearson education, 2004) p.182  

داخل املؤسسة الصناعية الصغرية  الرتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية ودوره يف خلق وتدعيم املزا التنافسيةمزهود هشام،  -5
رسالة ماجستري، ) 2011، 01جامعة سطيف : اجلزائر( لتحويل املطاط والبالستيك بسطيف Calpastدراسة حالة مؤسسة : واملتوسطة

  105.ص غري منشورة،
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III- املعتمد عليها وتنوعت كثريا أساليب وطرق إدارة التكاليف اختلفت :أدوات وأساليب إدارة التكاليف 
ت العامليةللتحكم يف خمتلف األنشطة املسببة للتكلفة لنسبة لالقتصاد ذ من ،، حيث فرضت املنافسة الشرسة 

لعديد من التقنيات املنطوية ضمن احملاسبة اإلدارية ،ات القرن العشرينمثانيني واملستخدمة  ،ضرورة االستعانة 
حماولة و  ،تكاليف املنتجاتل ان التسيري اجليد لكل العوامل احملركة، لضمملخرجات أنظمة حماسبة التكاليف

ومتاشيا مع ذلك ظهرت العديد من األساليب اليت استعملت إلدارة التكاليف  .ستوى هلاختفيضها عند أدىن م
إلضافة لتحسني جودة اإلنتاج ونوعيته، خصوصا مع التحوالت العميقة اليت طرأت يف جمال  ملؤسسات، 

 تقنياتل اإلنتاج احلديثة والد العمليات واألنشطة اإلنتاجية بسبب وسائيتعقاليت أدت لو  ،تكنولوجيا التصنيع
ت املنتجعليها يف جمال حتويل املواد األولية وجتميع  املعتمد   .مكو

لتكلفة واجلودة املرغوب فيهما عرب ثالثة مراحل أساسية تقوم عملية      يـتم خالهلـا  ،احلصول على املنتجات 
ــةالتخطــيط والتنف ــاء مرحلــة  أحيــث تبــد .وتقييمهــا علــى كــل األنشــطة واملهــام واملــوارد يــذ والرقاب ــة أثن تلــك العملي

مبحاولـة حصــر والتنبـؤ جبميـع اخلطـوات الالزمــة إلنتاجـه واحلصـول علــى   ،التخطـيط إلنتـاج وتسـويق املنــتج املعـين
ألســـاليب التخطـــيط والـــتحكم يف مجيـــع عناصـــر وهنـــا تـــربز احلاجــة املاســـة  .كــل املـــواد واملـــوارد الضـــرورية لـــذلك

، وأسـلوب تكـاليف دورة حيـاة املنـتج ،التكلفـة املسـتهدفةسـلوب ألطـرق الت اليف املرتبطـة بـه، حيـث حاولنـاالتك
على املنتج  ملرحلة اإلنتاج واحلصول الفعلي ليتم بعدها االنتقال .وطريقة سلسلة القيمة، وأسلوب هندسة القيمة

ث يـحب ،حاول التطـرق لطـرق إدارة التكـاليف املعتمـدة يف هـذا الشـأنسـنوما يرافقه مـن حـدوث للتكـاليف، أيـن 
لتـــدفق العكســـيو  ،JITونظـــام اإلنتـــاج يف الوقـــت احملـــدد  ،ركـــز علـــى نظريـــة القيـــود وبعـــد  .أســـلوب التكلفـــة 

يت مرحلة ما بعـد اإلنتـاج ئن  أيـن تـربز مهـام تقيـيم األداء مـن  ،االنتهاء من عمليات اإلنتاج وبيع املنتجات للز
سـلوب احملاســبة عـن اســتهالك هـذه النقطــة األخـرية ألأجـل حتسـني املســتوى احملقـق للتكـاليف، حيــث تطرقنـا يف 

ــا ترتيــب أفكــار هــذه النقطــة  .وطريقــة اإلدارة علــى أســاس النشــاط، وبطاقــة األداء املتــوازن، املــوارد بــذلك حاولن
  :األخرية من الفصل الثالث وفقا لثالثة نقاط أساسية كاآليت

 إدارة التكاليف املطبقة يف مرحلة التخطيط وتصميم املنتج أدوات. 

 إدارة التكاليف املطبقة خالل مرحلة اإلنتاج أدوات. 

 إدارة التكاليف املطبقة بعد مرحلة اإلنتاج أدوات.  
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III-1- قبـل البـدء دارة املؤسسـة إتقـوم  :طرق إدارة التكاليف املطبقة يف مرحلة التخطيط وتصميم املنـتج
يف هــذا  ســنحاولوتبعــا لــذلك  .ةوداجلــتكــاليف و الإنتـاج املنتجــات بدراســة خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة مبســتوى يف 

لـذكرحيـث  ،النقطة التطرق ألساليب إدارة التكاليف املعتمـدة قبـل الـدخول يف مرحلـة اإلنتـاج الفعلـي  :خنـص 
وذكــاء  وأســلوب هندســة القيمــةطريقــة سلســلة القيمــة  ،تكــاليف دورة حيــاة املنــتج، أســلوب التكلفــة املســتهدفة

 .األعمال

III-1-1-  أسـلوب التكلفـة املسـتهدفة"Target Costing":  ظهـرت التكلفـة املسـتهدفة يف البدايـة
ن  ،عبــارة عــن طريقـة إلدارة التكــاليف قائمــة علــى التحديــد املسـبق للتكلفــة وســعر البيــع يف الســوق ، وهــيليـا

حيث يتم يف البداية إجراء  .وحماولة حساب هامش الربح املرغوب حتقيقه قبل الدخول يف مرحلة اإلنتاج الفعلي
تتحدد يف ظلها خمتلـف اجلوانـب املتعلقـة بتكلفـة املنـتج ومسـتوى جودتـه والوظـائف الـيت  ،دراسة مفصلة للسوق

إذ تتحــدد  .كانيــة إنتاجــه الفعلــي مــن عــدمهاوالتوصــل يف النهايــة ملســتوى الــربح املســتهدف لتتحــدد إم ،يؤديهــا
 "Regine Slagmulder" "ريقـن سـالقميلدر"و "Robin Cooper" "روبـن كـوبر"تكلفـة املنـتج حسـب 

أن  "جمـدي وائـل الكببجــي"يـرى  1.خـالل املراحـل الــيت تسـبق التصـنيع الفعلـي لــه %95إىل  %80بنسـبة مـن 
الــذي يهــدف حملاولــة ختفــيض  ،مــداخل احملاســبة اإلداريــة فلســفة التكلفــة املســتهدفة عبــارة عــن مــدخل هــام مــن

ــة األعمــال  تكــاليف اإلنتــاج خــالل مرحلــة التصــميم والتطــوير، وذلــك وفقــا ملواصــفات تتوافــق مــع متطلبــات بيئ
خلصــائص الوظيفيــة الــيت جيــب أن تتضــمنها  ،خــالل الوقــت الــراهن واملتمثلــة أساســا يف اجلــودة املرتفعــة والتقيــد 

ــتم حتديــد تكلفــة املنــتج ســلفا يف ظــل األســعار الســائدة يف الســوقمنتجــات املؤس يــرى أيضــا  2.ســة، علــى أن ي
أن التكلفة املستهدفة عبـارة عـن تقنيـة هامـة تسـتعملها املؤسسـات االقتصـادية مـن أجـل  "جي شايب الركايب"

التحديد املسبق لسعر البيع املستهدف، واعتباره مبثابة املؤشر الرئيسي لتخفيض التكاليف عند مرحلة التخطـيط 
ــة ترتكــز علــى حيــث يــرى أن هــ. والتصــميم مــن عمليــيت إدارة التكــاليف ودورة حيــاة املنــتج علــى التــوايل ذه التقني

سعر البيع املستهدف يف السوق، هامش الربح املستهدف والتكلفـة املسـتهدفة، أي : ثالثة جوانب أساسية هي

                                                             
1- Robin Cooper, Regine Slagmulder, Achieving full-cycle cost management, Sloan management review, 
USA, Vol 46, 2004, p.p.46, 47 

مدى تطبيق التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة كمدخل لتخفيض التكاليف يف الشركات الصناعية املسامهة العامة جمدي وائل الكببجي،  -2
لد ، جملة دراسات العلوم اإلدارية، عمادة البحث العلمي وضمان الفلسطينية ، 2014، 02، العدد 41اجلودة، اجلامعة األردنية، األردن، ا

  171.ص
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ح وإدارة  علــى العالقـــة ذات األمــد الطويـــل املوجـــودة بــني الوضـــع التنافســـي للمؤسســة يف الســـوق وحتديـــد األر
 .عمل تقنية التكلفة املستهدفة آليات )27( حيث يوضح لنا الشكل رقم 1.التكاليف

 
  .آليات عمل تقنية التكلفة املستهدفة): 27(الشكل رقم 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  

  ، جملة التقين، العراق،التنافسي لشركة الصناعات اإللكرتونية ببغدادالوضع أمهية التكلفة املستهدفة يف حتسني جي شايب الركايب،  :املصدر
لد     159.، ص2010، 06، العدد 23ا

  

                                                             
لد الوضع التنافسي لشركة الصناعات اإللكرتونية ببغدادأمهية التكلفة املستهدفة يف حتسني جي شايب الركايب،  -1 ، جملة التقين، العراق، ا

  159.، ص2010، 06، العدد 23

 التكلفة املستهدفة املستهدف هامش الربح سعر البيع املستهدف

التكلفة املستهدفة احملسوبة  هل أن
مساوية أو أقل من التكلفة املعيارية 

ا؟  احملددة واملسموح 

 مرحلة التصميم

 مرحلة اإلنتاج

 مرحلة التسويق

التوقف 

عن 
 اإلنتاج

 تقنية التكلفة املستهدفة

 ال نعم
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ظ أن فلسـفة التكلفـة املسـتهدفة قائمـة أساسـا علـى االنطـالق نالحـ ،)27(رقـم كما هو مبني يف الشـكل      
نـه الـثمن "Target Price"مـن سـعر البيـع املسـتهدف  التقـرييب ملنـتج أو خدمـة معينـة والـذي ، الـذي يعـرف 

حيـث  .حيسب بناء على الثمن املستعد أن يدفعه املسـتهلك مقابـل احلصـول واالسـتفادة مـن قيمتـه اإلسـتعمالية
جراء  دراسة سلوك يقوم قسم حدد على إثرها األسعار املستهدفة املوافقة ملستوى تت حبث استشرايف،املستهلك 

املصـــنعة واملســـوقة مـــن طـــرف ) الوظـــائف األوليـــة والثانويـــة الـــيت تؤديهـــا(وظيفيـــة جـــودة املنتجـــات وخصائصـــها ال
والـذي تـود إدارة املؤسسـة حتقيقـه ، "Target Profit"ليـتم بعـدها حتديـد هـامش الـربح املسـتهدف . املنافسـني

بعـدها  1.املـايلسـرتاتيجية واخلطـط املعتمـدة خصوصـا يف جانبهـا وذلـك بنـاء علـى اإل ،للمنتج املعين من إنتاجها
ــامش الــربح املســتهدف لتتحــدد قيمــة التكلفــة املســتهدفة والــيت جيــب علــى  ،يــتم مقارنــة ســعر البيــع املســتهدف 

والعمل على ختفيضها ألدىن مسـتوى  ،املؤسسة أن حتاول حتقيقها من خالل التحكم يف مجيع عناصر التكاليف
إلنتاج وفقا ملستوى الطلب احمل دد، أما يف حالـة اسـتحالة حتقيقهـا فيـتم التخلـي عـن فكـرة هلا حىت يتقرر القيام 

  .هاالية املتبناة واملرغوب يف جتسيدتصنيع املنتج املعين ألنه ال يتوافق مع اخلطط امل

III-1-2-  تكـاليف دورة حيـاة املنـتج"Costing Product Life Cycle":  متـر املنتجـات خـالل
ربعة مراحل أساسية هي ا  إذ تـرتبط  . مرحلة التقدمي، مرحلة النمو، مرحلة النضوج ومرحلة االحندار: دورة حيا

ــا  لنســبة للمنــتج، حيــث ميكنن ح احملققــة  ــة مــع حجــم املبيعــات واألر كــل مرحلــة مــن هــذه املراحــل بعالقــة زمني
  ).28(م توضيح ذلك وفقا للشكل رق

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Yutaka Kato, Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies, Management 
accounting research, Volume: 04, Issue: 01, Kobe university, Japan, p.33 
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  .دورة حياة املنتج): 28(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Life cycle management in supply chains: indenfifyingToru Higuchi, Marvin Troutt,  The source:  

 innovations through the case of the VCR (England: IGI Global, 2008) p.32 

  

ميكننا القول أنه وخالل مرحلة التقدمي يتم طرح املنتج ألول مرة يف السوق،  ،)28( من خالل الشكل رقم     
حيــث يصــبح املنــتج معروفــا يف  ،وبعــدها تبــدأ مرحلــة النمــو .بــوترية بطيئــة مــع مــرور الوقــت أيــن تبــدأ عمليــة بيعــه

غـري أنـه ومبـرور  .كميـة املبيعـات وبـوترية متزايـدة األمر الـذي يـؤدي إىل ارتفـاع ،السوق كنتيجة حلمالت اإلعالن
الـزمن تتزايــد املبيعــات ولكــن بــوترية متباطئـة خــالل املرحلــة الثالثــة املتمثلــة يف مرحلـة النضــج، لتــأيت بعــدها مرحلــة 

  .ملبيعات إىل غاية انعدامهاتتناقص ا االحندار أين

نـه  "حممود حسن مجعة"و "حيدر شاكر نوري"متاشيا مع ما ذكر، يعرف       نظام تكاليف دورة حياة املنـتج 
ملراقبة كل تكاليف املنتج خـالل فـرتة حياتـه، منـذ  ،يضم جمموعة من التقنيات املستخدمة من قبل إدارة املؤسسة

ــــد املــــواد األول ــــدء بشــــراء وتوري ــــات التصــــنيعالب ــــام بعملي ــــدات الالزمــــة للقي ــــة والتوري ــــة بيعــــه وتســــليمه  ،ي إىل غاي

 الزمن

املبيعات 
 )وحدات(

مرحلة 
 التقدمي

 النمومرحلة 

مرحلة 
 النضوج

مرحلة 
 االحندار
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" هـــانو روبـــرتس"و "Alfred Gutschelhofer"" وتســـهلهوفرڤألفـــرد " كـــل مـــن  أيضـــايـــري  1.للمســـتهلك
"Hanno Roberts" ، أن فلســفة تكــاليف دورة حيــاة املنــتج عبــارة عــن إطــار يتضــمن دراســة وحتليــل وتعيــني

واملـوارد واألنشـطة احملـددة لرحبيـة املنـتج خــالل فـرتة ومراحـل حياتـه، وذلـك بتـوفري كـل املعلومــات خمتلـف العوامـل 
قـــي  ،خــالل مرحلــة دراســة الســوق ومرحلـــة البحــت والتطــوير ومراحــل التصــنيع والتســويق ،املتعلقــة بتكاليفــه و

ختــاذ قــرار ال ــا تتضــمن أداة جــد . شــراءاألنشــطة الضــرورية خللــق قيمــة مرتفعــة يوليهــا املســتهلك اهتمامــه  أي أ
ح والتكــاليف لتخطــيط الــدقيق لــألر خــالل كــل فــرتات حيــاة املنــتج املعــين عنــد  ،هامــة تســمح إلدارة املؤسســة 

  2.اختاذ قرار تصنيعه

III-1-3-  سلسـلة القيمـة"Chain Value": مايكـل بــورتر" منــوذج سلسـلة القيمـة املقـرتح مــن قبـل" 
"Michael Porter"  مـــوعتني مهـــايصـــنف ملؤسســـة وفقـــا  األنشـــطة األوليـــة  :األنشـــطة واملهـــام املمارســـة 

واألنشطة الداعمة، حيث تتكون كل جمموعة من مجلة مفصلة ومتناغمة من األنشـطة الـيت ميكننـا توضـيحها يف 
  ).29( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
يل، العراق، العدد تقنيات إدارة الكلفة اإلسرتاتيجيةحيدر شاكر نوري، حممود حسن مجعة،  -1 يل، جامعة د ، 2014، 63، جملة د

  298.ص
2- Alfred Gutschelhofer, Hanno Roberts, Anglo-Saxon and german life cycle costing, The international 
journal of accounting, Elsevier Inc, Volume 32, Issue 01, 1997, p.p.25, 26, 27 
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  .منوذج سلسلة القيمة): 29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

, traduit de l’américain par: Pierre L’avantage concurrentiel des nationsMichael Porter,  La source:
Mirailles Cathélémy, Evedayre Mielcarski, conseiller d’édition: Gean Pierre Détrie (France: Inter édition, 

1993) p.44  

  

اليت تعمل على خلق  ،جمموعة من األنشطة األساسية والداعمةمتارس املؤسسة وفقا لنموذج سلسلة القيمة      
  :القيمة على شكل منتجات وخدمات وفقا لتنظيم معني ألنشطتها املرتابطة وذلك اآليت

 :واليت تصنف إىل :األنشطة األساسية  .أ 

 تطلــب ممارســة خمتلــف العمليــات اإلنتاجيــة ضــرورة ت :أنشــطة اإلمــداد والتمــوين إىل الــداخل
حيـث تقـوم تبعـا لـذلك  .خالت كاملواد األولية والتوريـداتاملؤسسة على جمموعة من املدتوفر 

نشــــطة  ممبناولــــة تلــــك املــــدخالت ونقلهــــا مــــن املــــوردين إىل داخــــل املؤسســــة لضــــمان القيــــا
ت النصف املصنعة وضمان ا ،التصنيع نطالقا من تعيني واستقبال وختزين خمتلف املواد واملكو

 1.الرقابة عليها

                                                             
) 2008دار الفجر للنشر والتوزيع، : مصر( بناء امليزة التنافسية: اإلسرتاتيجيةاإلدارة  ،عبد احلكم اخلزامي: تعريب روبرت بتس، ديفيد يل، -1

  207.ص

اإلمداد 
والتموين 
 إىل اخلارج

التسويق 
 والبيع

عمليات 
 اإلنتاج

اإلمداد 
والتموين 
 إىل الداخل

 اخلدمات

 البنية التحتية للمؤسسة

 إدارة املوارد البشرية

 التطوير التكنولوجي

 التموين

  قيمة

  قيمة

 األنشطة الداعمة 

 األساسيةاألنشطة 
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 ملؤسســة حســب طبيعــة ونــوع القطــاع  :عمليــات اإلنتــاج ختتلــف عمليــات اإلنتــاج املمارســة 
إجراء جمموعة من األنشطة التحويلية للتـأثري يف املـواد  ذي تنتمي إليه، حيث يتماالقتصادي ال

ت واألجزاء قي املكو مـة الصـنع وقابلـة لالسـتهالك مـن ،األولية و طـرف  لتصبح منتجـات 
ئن ت  ن أنشــــطة اإلنتــــاج تتضــــمن تــــدوير اآلالت واألجهــــزةوهكــــذا فــــإ. الــــز وجتميــــع املكــــو

 1.إخل...وتغليفها

 تشــمل أنشــطة اإلعــالن والــرتويج وانتقــاء قنــوات التوزيــع وتســعري و  :أنشــطة التســويق والبيــع
 وإجــراء دراســات معمقــة لســلوك املســتهلكني والســوق والتعامــل مــع جتــار اجلملــة ،املنتجــات

قي القوى البيعية  2.و

 تشــري أنشــطة اإلمــداد والتمــوين إىل اخلــارج إىل ختــزين  :أنشــطة اإلمــداد والتمــوين إىل اخلــارج
والرقابـــــــة عليهــــــا والنقـــــــل الفعلــــــي هلـــــــا عــــــرب قنـــــــوات التوزيــــــع ومعاجلـــــــة خمتلـــــــف  ،املنتجــــــات
 .إخل...الطلبيات

 والصــيانة والرتكيــبحيــث تتضــمن خــدمات مــا بعــد البيــع الضــمان  :خــدمات مــا بعــد البيــع 
وحــل خمتلــف املشــاكل الــيت قــد يعــاين منهــا املســتهلكون بعــد اقتنــائهم  ،وضــبط وتعــديل املنــتج

 3.للمنتج واستهالكه

ت  :األنشــطة الداعمــة  .ب  علــى مســتو حلــدوث  وهــي تلــك األنشــطة الــيت تســمح لألنشــطة األساســية 
 :الكفاءة والفعالية، حيث تصنف ضمن أربعة جمموعات هي

  لتمــوين هــو :التمــوينأنشــطة قتنــاء مــا هــو الزم مــن مــواد خــام وتوريــدات  املقصــود  القيــام 
 .ل إجناز وأداء مجيع األنشطة األولية على أكمل صورة، اليت تكمووسائل إنتاج

 ــوج تســاهم أنشــطة التطــوير التكنولــوجي يف دعــم مجيــع األنشــطة  :يأنشــطة التطــوير التكنول
األخـــرية تتضـــمن نـــوع مـــن أنـــواع التكنولوجيـــا املنتجـــة  كـــون هـــذهبســـبب   ،األساســية املمارســـة

                                                             
1- Michael Porter, L’Avantage concurrentiel, traduit de l’américain par: Philippe de l’Auvergne (France: 
Dunod, 1999) p.57 

  215.بتس، يل، مرجع سابق، ص  -2
3- Porter, l’Avantage concurrentiel, op.cit, p.57 
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للقيمــة، والـــيت قـــد تكـــون علـــى شـــكل أجهــزة كمبيـــوتر أو برجميـــات أو خـــربة بشـــرية  يف جمـــال 
 1.إخل...أو طرق بيع أو أنشطة خدمات ما بعد البيع ،تطوير املنتجات وأساليب اإلنتاج

 مجيع األفراد داخل املؤسسة وعنـد  وذلك من خالل العمل مع  :أنشطة إدارة املوارد البشرية
م علـــى درجـــات اإلنتاجيـــة واالنضـــباط الالزمـــني  ،كـــل مســـتو لضـــمان ممارســـتهم ملهـــامهم 

 .السند هلمو بتقدمي الدعم 

 العليـا مهــام  ةدار اإلتشـمل أنشـطة البنيـة التحتيـة املمارسـة مـن قبـل  :البنيـة التحتيـة للمؤسسـة
ــة للمؤسســةكالتمويــل واحملاســبة ونظــم املعل  ،عديــدة وأنشــطة إدارة  ،ومــات والعالقــات اخلارجي
  2.الثقافة التنظيميةو اجلودة 

III-1-4-  هندسـة القيمـة"Value Engineering":  تعتـرب القيمـة مـن املفـاهيم القدميـة واحلديثـة يف
لتســيري  ،آن واحــد ــة الكفيلــة  ــا مجيــع العلــوم الــيت تعــىن بدراســة أهــم الطــرق واألســاليب اإلداري والــيت اهتمــت 

إذ ميكننا اعتبار قيمة منتج معني مبثابة متغري يرتفع كلما أشبع أكـرب قـدر ممكـن مـن حاجـات  .الرشيد للمؤسسة
ث تصـــنف ضـــمن أربعـــة أصـــناف حيـــ .أو يف حالـــة اخنفـــاض التكـــاليف الضـــرورية إلنتاجـــه، ورغبـــات املســـتهلك

أهـم  ولفهـم العالقـة املوجـودة بـني 3.قيمة التكلفة، قيمة التبـادل، القيمـة االسـتعمالية وقيمـة التقـدير: رئيسية هي
لشكل رقتلك األصناف وكيفية خلق امل   ).30(م ؤسسة هلا نستعني 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  220.بتس، يل، مرجع سابق، ص -1

2- Porter, l’Avantage concurrentiel, op.cit, p.61 
الطبعة األوىل، ) 2008املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : لبنان(نبيل جواد : ، تعريبالتسويق يف خدمة املشروعغي أودجييه،  -3

  159، 157، 156، 154.ص.ص
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  .والقيمة التبادليةالعالقة بني قيمة التكلفة والقيمة اإلستعمالية ): 30(الشكل رقم 
 

  

  

  

  

  رفاعي دمحم رفاعي، دمحم السيد أمحد عبد املتعال : ، تعريب ومراجعةاإلدارة اإلسرتاتيجيةجاريث جونز، شارلز هل،  :املصدر

  193.ص) 2001دار املريخ للنشر، : السعودية اململكة العربية(

 
التكاليف اليت  نا القول أن قيمة التكلفة عبارة عن إمجايلميكن ،)30(رقم  كما هو موضح يف الشكل     

موعة من األنشطة اإلنتاجية واستهالكها جلملة من املوارد االقتصاديةتتحملها املؤسسة  فبعد  .نتيجة ألدائها 
االنتهاء من أداء العمليات اإلنتاجية واحلصول على منتج يتضمن قيمة إستعمالية ينظر إليها من قبل 

نوية أكرب قدر من  ،املستهلك واليت ختضع لتقديراته وترتفع كلما أشبع املنتج املتضمن لوظائف أولية و
ا ترتفع كلما اخنفضت تكلفة إنتاجه أو كل  .ما ارتفعت جودته ومستوى إبتكاريتهاحلاجات والرغبات، أي أ

واليت تعرب لنا عن السعر الذي  ،حيث يتم بعدها طرحه يف األسواق ليتم شراؤه انطالقا من قيمته التبادلية
لفرق . يتحدد بتقاطع منحىن العرض مع منحىن الطلب على املنتج املعين بذلك يتحدد هامش ربح املؤسسة 

التكلفة، كما يتحدد الفائض االستهالكي الذي يستأثر به املستهلك لنفسه  املوجود بني قيمة التبادل وقيمة
ئن  لفرق املوجود بني القيمة االستعمالية للمنتج بقيمة التبادلية، حبيث أنه كلما ارتفع دل ذلك على رضا الز

ب العاملية خالل فرتة احلر  ، ظهر أسلوب هندسة القيمةمتاشيا مع هذا الطرح اهلام. عن منتجات املؤسسة
ئي "General Electric"وتطبيقه من طرف مؤسسة  ،الثانية  "الري ميلز" عن طريق املهندس الكهر

"Larry Miles" لبحث عن طرق ختفيض التكاليف أو حتسني الوظائف اليت يؤديها  ،م1947 سنة

 قيمة التكلفة

 القيمة التبادلية

 القيمة االستعمالية

 هامش الربح

 الفائض االستهالكي
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نه 1.املنتج مصممو املنتجات يتضمن العديد من األدوات املستخدمة من قبل  حيث يعرف هذا األسلوب 
على حماولة ختفيض قيمة التكلفة أثناء مرحلة تصميم  لعملواخلدمات من أجل حتقيق التكلفة املستهدفة، 

  :وتتضمن املراحل واخلطوات التالية ،والتخطيط إلنتاجهاملنتج 
حبيث يتم فصـل املهـام واخلطـوات الـيت  ،على املنتجتبسيط خمتلف األنشطة اإلنتاجية الالزمة للحصول   .أ 

 .لكي يتم التخلي والتخلص عنها ،ال تضيف أي قيمةتضيف قيمة واليت 

حتليل األداء العام املطلوب بشـكل منسـجم مـع تكلفـة كـل األنشـطة الالزمـة للحصـول علـى املنتجـات   .ب 
 .طلوب والتكلفةملواصفات احملددة، حبيث يتم حتقيق التوازن بني مستوى األداء امل

لضـــمان  ،دراســة احتياجــات ورغبـــات املســتهلكني بشــكل مســـتمر ودوري أثنــاء مرحلــة تصـــميم املنــتج .ج 
ئن ودراســة إمكانيــة  ،)ســتعماليةالقيمــة اإل( التعـرف علــى اخلصــائص الوظيفيــة للمنــتج الــيت يفضـلها الــز

 .ختفيضها للتكاليف املرتبطة بتصنيعه

ت النصــف املصــنعةالتقيــد وتطبيــق مفهــوم اجلــودة علــى   .د  ، األمــر الــذي مــن شــأنه املــواد األوليــة واملكــو
ت مرتفعة جلودة اإلنتاج وختفيض املنتجات املعيبة  .الوصول لتحقيق مستو

كنتيجـة للتخلـي عــن تلـك الغـري مضــيفة للقيمـة أو بسـبب دمــج   ،تقليـل خطـوات العمليـة إىل أدىن حــد  .ه 
 .العديد من اخلطوات يف خطوة واحدة

وهـو مـا يضـمن رفـع معـدالت  ،الصحيح والفعال للطاقة البشرية اليت تتـوفر عليهـا املؤسسـةاالستخدام   .و 
ألفراد  2.اإلنتاجية وختفيض التكاليف املرتبطة 

III-1 -5 - لقد مت استخدام مصطلح ذكاء األعمال، الذي يعد من أبرز وأحدث أدوات  :ذكاء األعمال
إدارة التكاليف املستخدمة من قبل املؤسسات االقتصادية املتمكنة من متطلبات أنظمة املعلومات، يف البداية 

على أنه إجراء موجه حنو املستخدم عرف م، حيث 1980سنة  "Gartner"" غارتنر"من طرف مؤسسة 
ت واملستخدم هلا، سعيا لتحليلها وفهمها الباحث عن من أجل االعتماد عليها يف اختاذ القرارات  البيا

ك جيب على إدارة املؤسسة أن تسعى لتنويع طرق تسيري حمفظة لبذ موللقيا. الصحيحة واملناسبة للمؤسسة
عمال ومتطلبات ذكاء أعماهلا، والشروع يف خلق نوع من التكامل البناء بني مدخالت وخمرجات ذكاء األ

                                                             
الغري  ، جملةمسنت النجف األشرفادراسة تطبيقية يف معمل : دور هندسة القيمة يف ختفيض التكاليف وتطوير املنتجاتحامت كرمي كاظم،  -1

لد    110.، ص2008، 09، العدد 02للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق، ا
  175، 174.ص.صالكببجي، مرجع سابق،  -2
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ت واملعلومات وإرساء العمل عند املستويني اإلسرتاتيجي والتشغيلي إلضافة لتأسيس بنك واسع من البيا  ،
ا لدى األفراد خصوصا متخذي القرارات على أنه كما يعرف أيضا مصطلح ذكاء األعمال  1.ثقافة التعامل 
ت، من أجل املساعدة على يضم جمموعة من األدوات اليت تعمل على استخراج املعر  فة من خمتلف قواعد البيا

ت من مصادرها الداخلية أو اخلارجية، يتم . اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية والتشغيلية املناسبة فباستخراج البيا
االستعانة مبختلف الربجميات املتخصصة للحصول على املعلومات املناسبة، ومن مث العمل على نشرها داخل 

ت هيكلها التنظيمي حسب احلاجةاملؤسسة  وبصورة أكثر حتديدا، ذكاء األعمال هو  2.وعند مجيع مستو
ستخدام  إحصائية كنموذج أساليب عبارة عن أداة لتنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة، تعتمد على حتليل األعمال 

اذج لتحديد األسعار حتليل االحندار، من أجل التنبؤ بسلوك املستهلك وفهمه وقياس رضا العمالء وتطوير من
ا   3.والتنبؤ 

III-2- متـر عمليـة تصـنيع املنتجـات بورشـة املؤسسـة  :طـرق إدارة التكـاليف املطبقـة خـالل مرحلـة اإلنتـاج
ــا مــن أجــل الــتحكم يف عنصــر الــزمن ويف تــدفق املــواد  ،لعديــد مــن املراحــل املعقــدة دار الــيت تتطلــب القيــام 

حاول يف هــذه النقطــة ســنووفقــا لــذلك  .ومرورهــا مبختلــف احملطــات اإلنتاجيــة والــيت تــرتبط بطبيعــة املصــنع املتبــين
  .التطرق ألساليب إدارة التكاليف أثناء مرحلة اإلنتاج لضمان التحكم فيها وتقليصها

III-2-1- ظهـرت نظريـة القيـود  :نظريـة القيـود"Theory Of Constraints TOC"   كنتيجـة حتميـة
 .لبحــث عــن أفضــل الطــرق الــيت يــتم مــن خالهلــا أداء األنشــطة اإلنتاجيــةاملؤسســات  قيــامو  ،الشــتداد املنافســة

لعمليـات اإلنتاجيـة تتضـمنها والـيت ختـتص نطالقـا مـن األدوات واملفـاهيم الـيت ا ،حيث يتمحـور جمـال اهتمامهـا 
ألقســـام وخمتلـــف اخلطـــوط وحماولـــة ربطهـــا مبســـتوى الرحبيـــة  ،ملســـتوى التشـــغيلي بضـــبطها لألنشـــطة املمارســـة 

ففـي إطـار مـا تـوفره هـذه النظريـة مـن آليـات للمعاجلـة، جنـدها تعمـل علـى حـل العديـد مـن القيـود . املرغوب فيـه
لـتحكم اجليـد يف إجـراءات العمـل وتنسـيق العمليـة وخمتلـف ا مـن خـالل ،واملشاكل اليت تتخلـل عمليـات اإلنتـاج

  .املوارد االقتصادية املتوفرة

                                                             
، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر لذكاء األعمال واقتصاد املعرفة االعتماد الرمسي للذكاء االقتصادي يف اجلزائركمال رزيق، أمحد عالش،  -1

  291.ص، جامعة الزيتونة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، األردن، 2012أفريل  24، 23املنعقد يومي 
ت األعمال، يز ذكاء األعمال لدى املؤسسات االقتصادية احلديثةدور نظم املعلومات يف تعز إبراهيم بن الطيب،  -2 دة القتصاد ، جملة الر

لد  لشلف، اجلزائر، ا   62.، ص2016، 03، العدد 02جامعة حسيبة بن بوعلي 
3- Edward Blocher and others, Cost management: a strategic emphasis (USA: McGraw-Hill Irwin, 2010) 
Fifth edition, p.12 
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يــرى العديــد مــن املــؤلفني والبـاحثني يف جمــال إدارة اإلنتــاج والعمليــات أن الظهــور  :نشـأة نظريــة القيــود  .أ 
ملفكـر  لضـبط عنـد ، "Eliyahu Goldratt" "ولـدراتڤإليـاهي "الفعلـي لنظريـة القيـود قـد ارتـبط  و

هلــدف  ــه املعنــون  حيــث قــام بدراســة علــى مؤسســة  1.م1979ة ســن "The Goal"إصــداره لكتاب
"ALEX ROGO" والـيت كانـت تواجـه حالـة اإلفـالس  ،املتخصصة يف إنشاء حظائر تربية الدواجن

ـــا وخطـــر اإلغـــالق كنتيجـــة للكثـــري  توصـــل بعـــد حتليلـــه للعمليـــاتإذ  .مـــن املشـــاكل الـــيت واجهتـــا إدار
حيول دوت حتقيقه  ،واألنشطة اليت متارسها املؤسسة أن أي نظام إنتاجي يتضمن على األقل قيد واحد

ا  .ألهدافــه أو الــبعض منهــا وهــو مــا يوجــب علــى اإلدارة البحــث عــن القواعــد واألســس الــيت مــن شــأ
الـة هلـا تسـاهم زالة القيـود واالختناقـات وإجيـاد حلـول فع ،ضمان التحسني الدائم للعمليات التشغيلية

ت الكفـــاءة والفعاليـــة املنشـــودتني ـــوغ أهـــداف املؤسســـة والوصـــول ملســـتو وبصـــورة أكثـــر دقـــة  2.يف بل
قـد اهـتم مبشـاكل اجلدولـة مـن خـالل مالحظتـه أن نظـام ختطـيط  "ولـدراتڤإليـاهي "جند أن  ،وتفصيل

لنسـبة للطاقـة يفـرتض عـدم وجـود مشـاكل  ،الذي كان معتمـدا عليـه، MRPاالحتياجات من املواد 
ا ختناقات يف الطاقة اإلنت توجد ااملتاحة للمؤسسة وهو األمر املناقض للواقع، أين كا نتاجية من شـأ

ــة املخرجــات دة اإلنتــاج يف أجــزاء املصــنع املختلفــة الــيت كانــت ال  أن كمــا  .أن حتــد مــن كميــة ونوعي ز
دة املبيعـات، األمـر الـذي يفـرض كانت تؤدي مباشرة إىل ارتفـاع املخـزون ولـيس إىل  ،تعاين من قيود  ز

ح  3.حتمية إزالة تلك القيود لضمان رفع كمية اإلنتاج ونسبة األر

ـا تلـك  "Marc Wouters" "مـارك ووتـرز"يعـرف  :تعريـف نظريـة القيـود  .ب  وآخـرون نظريـة القيـود 
الطريقــة واألســلوب اإلداري الــذي يهــدف إىل حتســني أداء العمليــات التشــغيلية، بتحديــد قيــود العمليــة 
دخـال تعـديالت  وقياس طاقتها الفعليـة والعمـل علـى إزالـة تلـك القيـود وجعلهـا أكثـر كفـاءة وفعاليـة، 

ا وقيمتها املضـ ـا تقـوم علـى فكـرة جـد هامـة مفادهـا  4.افةجوهرية تقود لرفع مستوى خمرجا بـذلك فإ
أن وجــود املخــزون املــرتاكم يــؤدي مباشــرة إىل حتقيــق املســتوى املرغــوب فيــه مــن املبيعــات، حيــث ترتكــز 
على حماولة حتقيق الكفاءة والفعالية املثليتني ألداء املؤسسة يف ظل القيـود املوجـودة، أي حماولـة حتسـني 

                                                             
1- Florent Meyer, La révolution TOC Lean six sigma dans les services: comprendre, analyser et 
améliorer la performance de sa relation de service (la France : LEXITIS EDITIONS, 2012)  p.70 
2- Goldratt Eliyahu, The Goal (USA: North River Press, 1984) First Edition, p.10 

ودوره يف  )ABC(ونظام الكلفة عى أساس األنشطة  )TOC(التكمل بني نظرية القيود مىن سامل املعاضدي، هشام عمر احلديدي،  -3
  179.، ص18، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، العدد حتسني الرحبية

4- Marc Wouters and others, Cost management: strategies for business decisions (USA: MC Graw-Hill 
Higher Education, 2012) p.81 
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لــتخلص  بــذلك ميكننــا القــول أن نظريــة القيــود عبــارة عــن أســلوب . مــن القيــود املوجــودةاألداء احلــايل 
إداري يهــدف للقيـــام جبدولـــة وختطـــيط دقيقـــني لإلنتـــاج، مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن القيـــود واالختناقـــات 

ـــاج حتـــت التشـــغيل ـــى مســـتوى القـــدرة اإلنتاجيـــة  ،بتخفـــيض املخـــزون مـــن اإلنت وإدخـــال حتســـينات عل
لرتكيز على إدارة للمؤسسة واحلصول على أق صى عائد ممكن من املوارد االقتصادية املستعملة، وذلك 

حيـث يـتم ذلـك بتخفـيض تكلفـة املخـزون واإلنتـاج . تكاليف اإلنتاج وإدارة اإليرادات يف نفـس الوقـت
دة كمية اإلنتاج ،حتت التشغيل وتكاليف االستثمارات  . والرتكيز على تعظيم القيمة وز

يد عبارة عن عـائق حيـد مـن كفـاءة وفعاليـة النشـاط أو العمليـة التشـغيلية املمارسـة، الق :تصنيف القيود .ج 
ا أن حتــد مـن قــدرة النظــام اإلنتــاجي للمؤسســة  أي أنـه يتضــمن جمموعــة مــن االختناقـات الــيت مــن شــأ

 1:حيث ميكننا تصنيف القيود كاآليت .على حتقيق أهدافه وفقا للطاقة اإلنتاجية املرغوب فيها

  وهـــي تلـــك القيـــود الــيت حتـــد مـــن قـــدرة املؤسســة علـــى تلبيـــة الطلـــب علـــى  :الداخليـــةالقيــود
لعملية اإلنتاجية وقيـود السـوق ومـا تفرضـه مـن مسـتوى  ا، كالقيود املرتبطة  ا وخدما منتجا

وقيــود السياســات اإلداريــة الــيت حتــدد طريقــة أداء العمــل عنــد  ،معــني جلــودة وابتكاريــة اإلنتــاج
ته  .مجيع مستو

 ا يف اخلارجية املفروضة علـى املؤسسـة  وهي تلك العوامل :القيود اخلارجية الـيت حتـد مـن قـدر
ــة ــا أو أي قيــد يكــون مصــدره  ،احلصــول علــى املــواد األولي أو الطلــب املــنخفض علــى منتجا

  .احمليط اخلارجي

III-2-2-  ــاج يف الوقــت احملــدد يــرى العديــد مــن املفكــرين أن نظــام اإلنتــاج يف الوقــت  :JITنظــام اإلنت
ن كرد فعل على تطبيق نظام حتديد االحتياجـات مـن املـواد نيتظهر يف سالذي  ،احملدد ليا يات القرن العشرين 

MRP  ،ت املتحدة األمريكية فكنتيجـة للمسـاحة احملـدودة لدولـة . "Toyota"ارتبط تطبيقه بشركة  قدلوال
ن وق لــة املــوارد الطبيعيــة الــيت تتــوفر عليهــا، األمــر الــذي حــتم ضــرورة الــتحكم يف مجيــع مــدخالت وخمرجــات اليــا

ملصنع  ،فكنتيجة الرتفاع تكلفة ختزين املـواد واملنتجـات مبختلـف أنواعهـا وأشـكاهلا 2.العملية اإلنتاجية اليت تتم 
ثـري ذلـك علــى سـعر البيــع وقـدرة املؤسسـة علــى املنافسـة، اجتــه اه تمـام املفكـرين يف جمــال إدارة التكـاليف حنــو و

                                                             
يد عبد العزيز، صالح صاحب شاكر البغدادي،  -1 حبث تطبيقي يف : البعد اإلسرتاتيجي لنظرية القيود وأثره يف ترشيد القراراتماجدة عبد ا

لد اجللديةالشركة العامة للصناعات    175، 174.ص.ص، 25، العدد 08، جملة دراسات حماسبية ومالية، العراق، ا
  348، 347.الطبعة األوىل، ص) 2007دار املناهج للنشر والتوزيع، : األردن( مدخل إىل إدارة العملياتجنم عبود جنم،  -2
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قـي التوريــدات دوالتـزود املباشـر مـن املـور  ،تبـين سياسـة املخـزون الصـفري ين عنـد حلـول احلاجـة للمـواد األوليـة و
ــة عنــد حلــول توقيــت  .وخمتلــف املنتجــات حتــت التشــغيل أي حماولــة احلصــول علــى مــدخالت العمليــة اإلنتاجي

  .وهي الفكرة الرئيسية اليت يقوم عليها نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد ،ها بفرتة وختزينهاستعماهلا بدال من توريدا
لدراسـة والتحليـل لنظـام اإلنتـاج يف الوقـت احملـدد       ، حيـث "Just In Time"تطرق الكثـري مـن املفكـرين 

نظـــام اإلنتـــاج الفـــوري، نظـــام اإلنتـــاج يف التوقيـــت : أطلـــق عليـــه العديـــد مـــن التســـميات واملصـــطلحات أبرزهـــا
سيلي"يعرف . إخل...املضبوط، فلسفة الزمن احملدد نه يقوم  "مكرم عبد املسيح  نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد 

جات النصف املصنعة إىل الورشة وقت احلاجة إليها، أي على مبدأ إيصال خمتلف املواد األولية والتوريدات واملنت
ئن ، والقيــام بعــد االعنــد حلــول الــزمن الفعلــي الســتخدامها نتهــاء مــن العمليــة اإلنتاجيــة بنقــل املنتجــات إىل الــز

وهـو مـا يضـمن اإللغـاء التـام لفـرتات االنتظـار  ،أي أن املؤسسة هنـا ال حتتـاج لعمليـات التخـزين .بطريقة مباشرة
يف هـذا الصـدد أن هـذا النظـام يسـعى  "جنـم عبـود جنـم"يرى  إذ 1.تخزين خالل مرحلة ما قبل اإلنتاج وبعدهاوال

  ).31(م لتحقيق جمموعة من األهداف اليت ميكننا توضيحها من خالل الشكل رق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
سيلي،  -1   86، 85.ص.ص) 2007املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، : مصر( األصالة واملعاصرة: احملاسبة اإلداريةمكرم عبد املسيح 
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  .JITنظام اإلنتاج يف الوقت احملدد  أهداف): 31(رقم الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  349.الطبعة األوىل، ص) 2007دار املناهج للنشر والتوزيع، : األردن( مدخل إىل إدارة العملياتجنم عبود جنم،  :املصدر

 
لقول أن تبين املؤسسة لنظـام اإلنتـاج يف الوقـت احملـدد جيعلهـا ميكننا ا ،)31(شكل رقم كما هو مبني يف ال     

  :تسعى لتحقيق األهداف التالية

فإنه يتم جتنب اإلنتاج الغري مطابق ملواصـفات  ،يف ظل نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد :التلف الصفري  .أ 
ئن،  نخفض واخنفـاض مناولـة وذلـك كنتيجـة حتميـة حلجـم الـدفعات املـالتصميم واملتوافق مع طلب الـز

 .به التقيداملواد واملخزون الصفري الواجب 

بســبب حجــم الوجبـات املــنخفض فــإن عــدد فـرتات اإلعــداد يــزداد، غــري أن  :وقـت اإلعــداد الصــفري  .ب 
يعتمــد علــى ختفــيض وقــت إعــداد اآلالت للوجبــة املقبلــة، حيــث يتحقــق ذلــك مــن خــالل  JITنظــام 

 .JITوإعادة تصميمها لتتالءم مع خصائص ومميزات اإلنتاج يف ظل نظام  ،تطوير اآلالت

ورأمساهلـا املســتثمر يف  ،يـؤدي املخـزون إىل جتميــد املـوارد الــيت تتـوفر عليهـا املؤسســة :املخـزون الصــفري .ج 
لـذلك فــإن  ).لـب االقتصــاديةأي خمـزون األمـان وكميــة الط(املخـازن واملعـدات واملــواد املسـتعملة ضــمنه 

نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد 
Just In Time 

حجم الوجبة                 
Lot Size Of One 

التلف الصفري             
Zero Defect 

وقت التوريد الصفري                 
Zero Load Time 

وقت اإلعداد الصفري             
Zero Set-up Time 

املخزون الصفري             
Zero Inventory 

األعطال الصفرية                 
Zero Break Down 

املناولة الصفرية            
Zero Handing 
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هـــو حماولـــة الوصـــول للمخـــزون الصـــفري، أي خفـــض املخـــزون إىل احلـــد  JITمــن أهـــم أهـــداف نظـــام 
ملخزون األقرب إىل الصفر الذي (األدىن املقبول  أو ما ) الستهالك اليوم املوايل فقطيكفي االحتفاظ 

لشراء من اليد إىل الفم  .يعرف 

والـيت ، JITياب املـواد واألجـزاء واملنتجـات يف ظـل نظـام كنتيجـة حتميـة لطبيعـة انسـ  :املناولة الصـفرية  .د 
عن االنتظـار وخمـزون األمـان  تتم بطريقة آلية بسبب مسئولية كل عامل عن عمليات الفحص والتخلي

ذلك فـــإن الـــدورة اإلنتاجيـــة تصـــبح بـــدون مهـــام لـــزون حتـــت التشـــغيل علـــى طـــول خـــط اإلنتـــاج، واملخـــ
االنسـياب الفعـال للعمـل مـن املـوردين مـرورا معهـا وإمنـا يتحقـق  ،وخطوات وأنشطة غري مضيفة للقيمـة

 .على املؤسسة وإىل املستهلكني

مـن أجـل الوصـول لإلنتـاج األمثـل  ،حبجم دفعة منخفض JITيتم اإلنتاج يف ظل نظام  :حجم الوجبة  .ه 
ـــري لدفعـــة اإلنتـــاج ـــى حجـــم كب ـــذي ال يعتمـــد عل ـــة املـــنخفض لتخفـــيض . ال ـــؤدي حجـــم الوجب ـــث ي حي

ملخــزون والفحــص والنقــل واملناولــةتكــاليال لتــايل الوصــول لتحقيــق مرونــة جــد مرتفعـــة  ،ف املرتبطــة  و
 .لنسبة جلدولة اإلنتاج

ــد الصــفري  .و  جنــد ضــرورة حتقيــق زمــن منعــدم ، JITأي أنــه ومــن بــني أبــرز أهــداف نظــام  :وقــت التوري
دين للحصـول والـدقيق مـع املـور  االتفـاق الصـارممـن خـالل  ،لتوريد كل املـواد الالزمـة للعمليـة اإلنتاجيـة
 .لضمان حتقيق أدىن مستوى للمخزون ،على خمتلف التوريدات عند احلاجة إليها

لضـمان عـدم حـدوث  ،فعالـةويـتم ذلـك انطالقـا مـن اعتمـاد سياسـة صـيانة وقائيـة  :األعطال الصفرية  .ز 
ا   .أعطال أو ختفيضها ألدىن مستو

III-2-3- لتدفق العكسي لتـدفق  :"Back Flush Costing" أسلوب التكلفة  أسلوب التكلفة 
النــدفاع أو حتديــد التكلفــة املتــأخرة أو  ،العكســي ســلوب التكلفــة الراجعــة أو التكــاليف  أو مــا يعــرف أيضــا 

عبـارة عـن طريقـة لتجميـع التكـاليف املبسـطة الـيت تعتمـد علـى نظـام اإلنتـاج يف  ،حتديد التكلفة يف نقطـة النهايـة
لتكــــاليف ، JITالوقــــت احملــــدد  الــــذي ينطلــــق مــــن املخرجــــات ويتجــــه عكســــيا يف حتميلــــه لوحــــدات اإلنتــــاج 

أن نظـم التكـاليف املعياريـة تعمـل علـى ضـبط دقيـق للتـدفق املتتـايل للتكـاليف املتوافقـة مـع حيث جنـد . الصناعية
ت وعمليات التصن إلنتاج حتت  ،يعالتتابع املادي ملراحل وخطوات العملية اإلنتاجية، بدءا بتدفق املشرت مرورا 

ـا جـد مكلفـوتتميـز هـذه الـن .التشـغيل وإىل غايـة الوصـول للمنتجـات التامـة نتيجـة لتتبـع صـرف املـواد ة ظم بكو
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التكلفــة  وبطاقــات تشــغيل العمــال لكــل مرحلــة وعمليــة الزمــة للحصــول علــى املنــتج، حيــث مت تطــوير أســلوب
  1.مع نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد لتدفق العكسي املتناسق

نــه أســلوب       لتــدفق العكســي  جيــل إثبــات التغــريات الــيت تطــرأ علــى ميكننــا تعريــف التكلفــة  يرتكــز علــى 
سـتعمال التكـاليف املعياريـة وتتبـع  ،تكاليف املنتج إىل غاية االنتهاء من عمليات التصنيع وعرضـه للبيـع وذلـك 

حتميلها على الوحدات املصنعة، األمر الذي من شأنه أن حيدث ختفيضات يف من أجل التكلفة الفعلية عكسيا 
لتسـجيل والقيـاس وحسـاب بسبب التخلي عـن العديـد مـن اخلطـوات واإلجـراءات  ،قيمة تكلفة املنتج املرتبطـة 

هــودات احملاســـبية 2.اإلنتــاج حتــت التشــغيل لتــدفق العكســي علـــى تســريع وتقليــل ا  ،يعمــل أســـلوب التكلفــة 
لـدورة احملاسـبية لنسـبة لطـرق اإلنتـاج القائمـة علـى ختفـيض  ،انطالقا من إلغاء العديد من قيود اليومية املرتبطة 

ستعمال التكاليف املعيارية اليت تكون معدالت االحنراف ضمنها جد    3.منخفضةقيمة املخزون 
ـــد مـــن األســـباب واملـــربرا      ـــدفق ت املوضـــوعية الـــيت أدت إىل ظهـــور وإتوجـــد العدي لت ـــاع أســـلوب التكلفـــة  تب

لنسبة واليت ،العكسي   4:نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد، ميكننا ذكرها كاآليتل خلقت نوع من التوازن والتالؤم 
ل  .أ  تــدفق العكســي يــتم بعــد تصــنيع املنــتج وحتويلــه التســجيل الــدفرتي احملاســيب يف ظــل أســلوب التكلفــة 

للبيع، األمر الذي يؤدي لتجنب الدخول يف تتبع عناصر التكاليف أثناء أداء خمتلف مراحل العمليات 
وهو ما يقود للتخلص من الكثري من القيـود احملاسـبية املتعلقـة بتسـجيل املـواد واإلنتـاج حتـت  .اإلنتاجية

لنسبة لعنصر العمل ونفس ،من املخزن التشغيل أثناء دخوهلا وخروجها األمـر الـذي مـن  .األمر يقال 
 .شأنه أن يؤدي الستغالل الوقت وختفيض تكلفة القياس احملاسيب لإلنتاج

األمــر  ع وتبــين نظــام اإلنتــاج يف الوقــت احملــدد أدى لتحــول العديــد مــن التكــاليف لعناصــر مباشــرة،إتبــا   .ب 
وساهم يف اختصار اإلجراءات واخلطوات املرتبطـة  ،الذي سهل عملية ختصيص التكاليف الغري مباشرة

لتايل لتخفيض تكلفة القياس ،لقياس والتسجيل احملاسيب  .وأدى 

                                                             
دراسة ميدانية : التكاليف ودورها يف التحكم وختفيض التكاليف يف املنشآت الصناعية األساليب احلديثة حملاسبةصديق آدم دمحم أبكر،  -1

  60.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2014جيا، جامعة السودان للعلوم والتكنولو : السودان( على عينة من مصانع السكر يف السودان
لتدفق العكسي لتحقيق متطلبات مشروعات اإلنتاج الفوريرانيا محادة عبد الفتاح،  -2 ، جملة مدخل مقرتح الستخدام نظام حتديد التكلفة 

  802.، ص2006، 45، السنة 67احملاسبة واإلدارة والتأمني، جامعة القاهرة، مصر، العدد 
3- Rajasekaran, Lalitha, Cost accounting (India : Pearson Education, 2010) p.324  

  62، 61.ص.أبكر، مرجع سابق، ص -4
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ــتم الرتكيــز علــى عــدد كبــري مــن الطلبيــات الــيت تتضــمن كميــة  .ج  يف ظــل نظــام اإلنتــاج يف الوقــت احملــدد ي
نتــاج، األمــر الــذي يقــود إىل صــعوبة االعتمــاد علــى التكــاليف املعياريــة الــيت حتــول دون صــغرية مــن اإل

ت املفصـــلة حــــول التكــــاليفحتقيـــق الســــرعة قـــي تــــوفري غـــري أنــــه وخبلــــق تكامـــل مــــع التكلفــــة  . البيــــا
يتم الوصول يف النهاية لتخفيض تكلفة اإلنتاج واختصار اخلطـوات الضـرورية الـيت تتضـمنها  ،املستهدفة

 .الرقابةليات عم

لغـــاء  ،تطبيــق املؤسســة لنظــام اإلنتـــاج يف الوقــت احملــدد أدى إىل تغــري العديـــد مــن عناصــر التكــاليف  .د 
ــر انســجام  ابعــض العناصــر وإنشــاء أو حتويــل عناصــر أخــرى، األمــر الــذي خلــق حاجــة ألســلوب أكث

  .مع طبيعة تلك التحوالت اوتالؤم

III-3- بعـد االنتهــاء مـن خمتلـف العمليـات اإلنتاجيــة :مرحلـة اإلنتـاجليف املطبقـة بعــد طـرق إدارة التكـا، 
ت األداء احملققة كمحاولة إلجراء التعديالت والتصحيحات الضرورية لتحسني   ،يت ضرورة القيام بتقييم ملستو

ت التكــاليف واجلــودة احملققــة ــا ســنحاول التطــرق  .مســتو ســاليب إدارة التكــاليف الــيت يعتمــد عليهــا بعــد ألوهن
لــذكر أســلوب امرحلــة اإلنتــاج وبطاقــة األداء  ،وطريقــة اإلدارة علــى أســاس النشــاط ،ســتهالك املــوارد، وخنــص 

  .امة املؤسسة، ومنوذج استداملتوازن

III-3-1-  د ر ســـتهالك املـــوااحماســـبة"Resource Consumption Accounting":  ظهـــر
ـــا  مـــن أجـــل حـــل مجيـــع املشـــاكل املرتبطـــة RCAأســـلوب حماســـبة اســـتهالك املـــوارد  ـــز  ـــيت تتمي ـــدات ال لتعقي

 ،حيـث تقــوم هـذه الفلسـفة علــى فكـرة جـد هامــة .واملشـاريع الــيت تنفـذها العمليـات الصـناعية وأنشــطة املؤسسـة
لنســبة لألنشـــطة والعمليــات املنتجــة واملســـامهة يف خلــق القيمــة هـــي  مفادهــا أن املــوارد املســـتعملة كمــدخالت 

للحصـول  ،مـع وتـنظم ضـمن فئـات متجانسـة ضـمن جممعـات مـواردن جتر الرئيسي للتكلفة، والـيت جيـب أصدامل
ـــات واخلصـــائص احملـــددة ـــى املخرجـــات وفقـــا للمتطلب ـــا كـــل  "الســـيد دمحم أمحـــد الســـرليين"يعـــرف  .عل املـــوارد 

ملؤسسة البشرية واملالية واملادية واملعنوية والتنظيمية الطاقات واإلمكانيات واليت تستخدمها يف أداء كل  ،املتوفر 
ــه املســتهلكأنشــطتها  ة بــذلك فــإن حماســب1.اهلادفــة خللــق القيمــة وتعظــيم الفــائض االســتهالكي الــذي يرغــب في

مـن خـالل ( عبـارة عـن أسـلوب إلدارة التكـاليف، ميـزج مـا بـني أسـس حماسـبة التكـاليف األملانيـةستهالك املوارد ا
ـــــــــــــة ـــــــــــــل نظـــــــــــــام التكلفـــــــــــــة املرن ـــــــــــــت" املقـــــــــــــرتح مـــــــــــــن قب ـــــــــــــه ، "Plant" "بالن ـــــــــــــق علي ـــــــــــــذي أطل                               ســـــــــــــماال

                                                             
ت املواردالسيد دمحم أمحد السرليين،  -1   14.ص) 2011، للنشر والتوزيع الدار اجلامعية: مصر( اقتصاد
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"Grenz Plan Kostenrechnung GPK" (مـن خـالل  1،ونظام حماسـبة التكـاليف علـى أسـاس النشـاط
ــة ــة املــوارد   وتتبــع قيــاسيقــوم علــى إذ  .خلــق تكامــل بــني نظــام التكــاليف املعياريــة وحماســبة التكــاليف احلدي كمي

لتكلفــة الفعليــة ،)بــدال مــن األنشــطة(املســتهلكة  بتــوفري كــل  ،وإحكــام الرقابــة عليهــا ومقارنــة التكلفــة املعياريــة 
ا األمر الذي يسمح بتحديـد مـواطن اخللـل والضـعف الـيت تتسـبب يف  ،املعلومات عن الطريقة اليت استهلكت 

  2.وجود الطاقة العاطلة
الـيت  ،حماسـبة اسـتهالك املـواد بتنفيـذ مجلـة مـن اخلطـوات الرئيسـية املتسلسـلةعمل أسلوب نطالق يف يتم اال     

  3:تشمل كل اجلانب التشغيلي للمؤسسة وما تتضمنه من اختاذ لقرارات تكتيكية، هذه اخلطوات هي
جتميع املـوارد ضـمن جممعـات تكلفـة بنـاء علـى العناصـر املشـرتكة بينهـا، حيـث مييـز هـذا األسـلوب بـني   .أ 

والتكـاليف الثانويــة  ،التكــاليف الرئيسـية القابلــة للتتبـع بشـكل مباشــر: نـوعني مـن جممعــات التكلفـة مهـا
 .اليت توزع من جممعات التكلفة األخرى إىل جممع التكلفة املناسب

لنسبة لكل جممع تكلفة لقسمني رئيسيني مها  .ب  قسم التكـاليف الثابتـة : فرز وتصنيف عناصر التكاليف 
 .ف املتغريةوقسم التكالي

ــة واملتغــرية حتديــد وتقــدير حمركــات .ج  والــيت  ،منفصــلة لكــل قســم مــن قســمي جممعــات تكلفــة املــوارد الثابت
 .ستستخدم يف تعيني تكاليف كل قسم

أو جممعـات  توزيع تكاليف كل من القسم الثابت واملتغري بصورة منفصلة ومستقلة عن أغراض التكلفـة  .د 
ستخدام املوارد ة استهالك املوارد يستعمل سجالت احيث جند هنا أن أسلوب حماسب. تكلفة األنشطة

لتــايل إمكانيــة الــتحكم يف الطاقــة اإلنتاجيــة الغــري مســتغلة  الـيت ال متتلــك تــرابط مــع أغــراض التكلفــة، و
ا بكفاءة وفعالية  .وإدار

III-3-2- اإلدارة علــى أســاس األنشــطة "Activity Based Management":  اإلدارة علــى
ت الــيت يقــدمها نظــام  ABMأســاس األنشــطة  لدرجــة األوىل علــى البيــا عبــارة عــن طريقــة أو أســلوب يعتمــد 

ختـاذ سـتفادة منهـا يف انطالقا من إمكانيـة االا ،ل األنشطةيف حتلي ABCحماسبة التكاليف على أساس النشاط 

                                                             
1- Suveera Gill, Cost and management accounting: fundamentals and its applications (India: VIKAS 
PUBLISHING, 2015) First Edition, p.305 

، 2010، 02املصرية للدراسات التجارية، جامعة املنصورة، مصر، العدد لة ا، احملاسبة عن استهالك املواردعلي جمدي سعد الغروري،  -2
  347.ص

، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات يف املنشآت الصناعية السورية) RCA(حماسبة استهالك املوارد إمكانية تطبيق دمحم هيثم الدبس،  -3
لد سورالعلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية،    333.، ص2015، 03، العدد 37، ا
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ألنشطة نـه  .القرارات املتعلقة  يرتكـز أساسـا علـى الـتحكم يف األنشـطة  ،أسـلوب إلدارة التكلفـةحيث يعرف 
وحتديد طريقة استهالكها  ،اليت متارسها املؤسسة بتصنيفها إىل أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غري مضيفة للقيمة

إلضا العتماد على األنشطة اخلالقة للقيمة والرتكيز عليها،  فة للتخلـي عـن تلـك للموارد، األمر الذي يسمح 
 ABCحيـث يعتـرب نظـام حماسـبة التكـاليف علـى أسـاس النشــاط  .الـيت ال تضـيف قيمـة لإلنتـاج وحماولـة إلغائهـا

من خالل املعلومات اهلامة اليت يوفرها حول  ،ى أساس النشاطالركيزة األساسية اليت يقوم عليها نظام اإلدارة عل
ـا هـذا النظـام يف مي ،وبصورة أكثر وضوح 1.مجيع عناصر التكاليف كننا ذكر أهم اخلصائص واملزا الـيت يتمتـع 

  2:اآليت
إمكانيـــة قيــــاس تكلفــــة املــــوارد املســـتهلكة ألداء كــــل األنشــــطة الــــيت متارســـها املؤسســــة إلنتــــاج خمتلــــف   .أ 

 .املنتجات واخلدمات

 .دون التأثري على جودة املنتجات ة اليت ال تضيف قيمة لإلنتاجالقدرة على التخلي وإزالة األنشط  .ب 

الـيت قـد تسـاهم إلضافة لتقييم األنشطة اجلديـدة  إمكانية حتديد كفاءة وفعالية كل األنشطة املمارسة، .ج 
  .يف حتسني األداء املستقبلي للمؤسسة

يركز علـى  ABCميكننا القول أن نظام ، ABMونظام  ABCوضيح نقاط االختالف والتكامل بني نظام تول
علـى األنشـطة مـن أجـل حتسـني طريقـة أدائهـا  ABMنظـام  يركزاألنشطة من أجل قياس تكلفة اإلنتاج، بينما 

ـا وتعظـيم القيمـة املتحصـل عليهـا ومعـدالت رحبيـة املؤسسـة ككـل خيتلـف نظـام حماسـبة كمـا   3.ومعـدالت كفاء
يف كــون األول ينســب ، ABMة اإلدارة عــن طريــق األنشــطنظــام عــن  ABCالتكــاليف علــى أســاس النشــاط 

ـــدف تقيـــيم  ،املــوارد إىل األنشـــطة مـــن أجـــل حتديـــد تكـــاليف اإلنتـــاج بينمــا ينســـب الثـــاين املـــوارد إىل األنشـــطة 
 .وضح لنا ذلكي )32(رقم والشكل  ،األنشطة املمارسة

 
 
 
 

                                                             
ء يف األردن لنظام التكاليف رضوان دمحم العنايت،  -1 ، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات واإلدارة املبين على األنشطةمدى تطبيق شركات الكهر

لد    91، 90، 89.ص.، ص2009، 01، العدد 09اإلنسانية، جامعة الزرقاء، األردن، ا
دراسة حالة معمل : يف حتديد فرص ختفيض التكلفة ABMاستخدام نظام اإلدارة على أساس األنشطة الــ علي حازم يونس اليامور،  -2

لد 98، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، العدد ن املوصلألبا  232، 231.ص.، ص2010، 32، ا
  232.، صمرجع سابقاليامور،  -3
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  .ABMونظام  ABCقارنة بني نظام م): 32(م الشكل رق
  

  

  

  

  

 368.ص ق،ابسع مرج التكرييت، :املصدر

  

وح أن نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط يهدف إىل نالحظ وبوض) 32(قم وفقا للشكل ر      
نطالقا من تعيني األنشطة املمارسة على خمتلف األغراض ا ،ة املنتجات اليت تصنعها املؤسسةحساب تكلف

يهدف أساس إىل حماولة تقييم  بينما جند أن نظام اإلدارة على أساس النشاط .االقتصادية املتاحةواملوارد 
 ،قيق اجلودة املرتفعةوحت ،بغرض حتسينها لتحقيق األهداف املتمثلة يف ختفيض التكاليف ،األنشطة املمارسة

ئن   .ةاملتاح العتماد على نفس القدر من املوارد ،واالستجابة السريعة للز

III-3 -3 - ويتنت ماير" يرى :بطاقة األداء املتوازن" "Witent Meyer"  أن األداء هو املستوى الذي
دخالت املستخدمة يف بعد العمليات التحويلية اليت أجريت على امل ،تتميز به منتجات وخدمات املؤسسة

حمصلة ملدى قدرة املؤسسة فيعرفانه على أنه ، "Bromiley"" بروميلي"و "Miller" "ميلر" اأم .إنتاجها
ت واألهداف ،على استغالل مجيع مواردها االقتصادية جتاه حتقيق الغا كما يعرّف األداء أيضا   1.وتوجيهها 

ا على االستمرار والتكيف النشاط الشامل واملستمر، الذي يعربنه ذلك   ويعكس ويربز جناح املؤسسة وقدر
عايري حمددة مسبقا تضعها اإلدارة وتتماشى مع طبيعة نشاط املؤسسة وفقا مل ،مع متغريات حميطها اخلارجي

ا على دى ف أداء املؤسسة مبالذي يعر  "Peter Drucker" "بيرت دراكر"كذلك جند   2.وأهدافها قدر
                                                             

  39.ص) 2009دار وائر للنشر، : األردن( أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازنوائل دمحم صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب،  -1
دار الصفاء للنشر والتوزيع، : األردن( احلوكمة املؤسسية واألداء املايل اإلسرتاتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين،  -2

  64.الطبعة األوىل، ص) 2011

 موارد

 موارد

 أنشطة

 أنشطة

 تكلفة اإلنتاج

 تقييم األنشطة وحتسينها

 ABCنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط 

 ABMة نشطنظام اإلدارة على أساس األ
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ا  يرى كذلك 1.من خالل إجياد وخلق التوازن بني مصاحل ورضا املالك والعمال ،االستمرار يف نشاطا
أن مفهوم األداء مرتبط أساسا بتكلفة وبقيمة اإلنتاج، أي أنه   "Françoise Girard" "فرانسواز جريارد"

من  2.كلما كان أداء املؤسسة مرتفعا دل ذلك على تكاليف اإلنتاج املنخفضة أو إىل قيمة اإلنتاج املرتفعة
ا على إنتاج اميكننا القول أن أداء املؤسسة االقتصادية عبارة عن  ،خالل ما ذكر لقيمة متغري مرتبط بقدر

ومتاشيا مع . ستطاعتها تعظيم العائد من وراء املوارد االقتصادية اليت حتوزهاومدى ا ،للمستهلكني يف السوق
وإمكانية ختفيضها إىل أدىن  ،نطالقا من تكلفة اإلنتاج اليت تتحملها املؤسسةميكننا النظر لألداء ا ،رحهذا الط

ا مقارن ملنافسني امستو ال الصناعية  كما يتم النظر إليها من خالل جودة   .لذين ينتمون لنفس ا
ا ومستوى الرضا الذي يشعر به الزبون جراء عملية االستهالك،  املنتجات ومستوى اإلبتكارية اليت تتمتع 

واألداء التنظيمي  حيث يتشكل أداء املؤسسة من جمموعة جزئية من املعايري املتمثلة يف األداء االقتصادي
  .واألداء البيئي وأداء املوارد البشرية

التوجد العد      كمعيار الشمولية الذي   ،عتماد على الكثري من املعايرييد من التصنيفات لألداء وذلك 
جتماعي الذي يصنف األداء وفقه إىل أداء اقتصادي وأداء اومعيار الطبيعة  ،يصنفه إىل أداء كلي وأداء جزئي

وفقه إىل أداء ظاهري وأداء ذايت وأداء مايل وأداء جتاري  ، ومعيار املصدر الذي يصنفوأداء تقين وأداء سياسي
غري أن تعدد تلك املعايري والتصنيفات جعلنا حناول الرتكيز على . وأداء إنتاجي وأداء متويين وأداء بشري

حيث قامت  .عتماد عليها يف فهمه وحتسينهية االاس األداء انطالقا من إمكاناليت وضعت لقي ،النماذج احلديثة
يشتمل على جمموعة من  ،جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية بوضع منوذج شامل ومتكامل لتقييم األداء

جمموعة مؤشرات أداء األفراد، جمموعة املؤشرات البيئية، : املؤشرات اليت صنفت ضمن ستة جمموعات هي
ية، جمموعة مؤشرات السوق واملستهلك، جمموعة مؤشرات التشغيل الداخلية، جمموعة جمموعة املؤشرات املال

ملنافسني                             ومن جهة أخرى جند بطاقة األداء املتوازن 3.املؤشرات املتعلقة 
"Balanced Score Card BSC"روبريت كابالن" ، حيث يعرفها كل من                     "
"Robert Kaplan" دافيد نورتون"و ""David Norton" تستخدم فيها  ،ا إطار منهجي حديث

                                                             
1- Peter Drucker, l’avenir du management selon Drucker (la France: édition village mondial, 1999) p.73 
2- Françoise Girard, Contrôle de gestion et pilotage de la performance (la France: gualino édition, 2004) 
2 ème édition, p.69 

جلدارة الوظيفيةتطبيق ثقاف: تنمية مهارات املديرين يف تقييم أداء العاملنيبسيوين دمحم الربادعي،  -3 إتراك : مصر( ة جديدة لتقييم األداء 
  52.ص) 2008للطباعة والنشر والتوزيع، 
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كما يرى كل من   1.العديد من املعايري واملؤشرات املالية والغري مالية املنتجة للقيمة من أجل قياس أداء املؤسسة
بطاقة األداء املتوازن أن  "Hofer Charles"" هوفر تشارلز"و "Carton Robert"" كارتون روبريت"

برتكيزه على خمتلف املؤشرات املالية والغري املالية كاحلصة  ،عبارة عن منوذج يستخدم لقياس األداء اإلسرتاتيجي
ئن وإدارة كمهارات وقدرات األفراد وبراءات االخرتا   ،السوقية والتغريات الغري ملموسة يف األصول ع ورضا الز

     "BSC I": إذ ظهرت ثالثة أجيال من بطاقة األداء املتوازن هي 2.أصحاب املصلحة العالقة مع

اخلية، بعد العمليات الد بعد التعلم والنمو،: ، حيث تتضمن أربعة أبعاد هي"BSC III"و "BSC II"و
ئن والبعد املايل داء املتوازن مبختلف ميكننا القول أن اهلدف الرئيسي لبطاقة األ ،ومتاشيا مع ذلك 3.بعد الز

ستعمال كل املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها نه اف ، هذا األخري يعر مثل يف حماولة حتسني األداءأجياهلا يت
ا ا ونتائجها وخمرجا من خالل التوجه حنو إرضاء أكرب للزبون  ،املؤسسة من أجل حتسني ممارسة مجيع عمليا

، جند أن اإلدارة جمربة تسارعة الطارئة على بيئة األعمالفبسبب التغريات امل 4.واملالك ومجيع املوظفني والعمال
ت جودة اإلنتاج ودرجة إبتكاريته وتقليل وقت االستجابة  ،على االهتمام بتخفيض التكاليف ورفع مستو

لتايل ضرو  ئن يف السوق، و االقتصادي والتنظيمي والبيئي وأداء  رة االهتمام الشديد بتحسني أدائهالرغبات الز
 5.البشرية هاموارد

III-3 -4 - يعترب موضوع التنمية املستدامة من أهم املواضيع اليت لقيت رواجا لدى  :استدامة املؤسسة
كنتيجة حتمية   املفكرين والباحثني يف ميدان إدارة األعمال منذ العقد األول من القرن احلادي والعشرين،

ملؤسسات االقتصادية فاستدامة املؤسسة تعين حتقيق  .لألبعاد البيئية واالجتماعية لألنشطة اإلنتاجية املمارسة 
لنسبة جلميع األبعاد البيئية واالجتماعية  التوازن بني أهداف املؤسسة على املدى القصري واملتوسط والطويل 

امة املؤسسة عبارة عن منوذج يتضمن حتديد وتنفيذ طرق معينة للتحكم ، استدوضوحاأي بصورة أكثر  .واملالية
دة اإليرادات واالمتثال يف نفس الوقت للمتطلبات البيئية  وختفيض تكاليف املنتجات واخلدمات، وز

                                                             
1- Robert Kaplan, David Norton, Translating strategy into action the Balanced scorecard (USA: the 
president and fellows of havard college, 1996), p.p.07, 08  

2- Robert Carton, Charles Hofer, Measuring Organizational Performance Metrics for Entrepreneurship 
and Strategic Management Research, (USA: Edward Elgar Publishing, 2006) p.42 
3- Kaplan, Norton, op.cit, p.09 

  11.اجلزء الثالث، ص) 1999مكتبة ابن سينا، : مصر( التقييم إىل التحسنيمن : تكنولوجيا األداءعبد احلكم أمحد اخلزامي،  -4
5- Michael Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, traduit de l’américain par: Pierre Miraillé 
Cathélémy, Eve Dayre Mielcarski, conseiller d’édition: Jean Détrie (la France: Inter édition, 1993)p.p.14, 15 
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وبصورة أكثر دقة، ميكننا القول أن استدامة املؤسسة مفهوم يعىن  1.واالجتماعية لألنشطة االقتصادية املمارسة
بتعزيز املوارد االقتصادية والبيئية واالجتماعية لتلبية احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية، وهي تتضمن من 

  2:ثالثة أبعاد هي

 االستدامة البيئية "Environnemental sustainability". 
  االستدامة االجتماعية"Social sustainability". 
  االستدامة االقتصادية"Economic sustainability".  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
1- Edward Blocher and others, Op.cit, p.14 

، ملتقى وطين حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية متطلبات استدامة املؤسساتعلي عبابه، محيدة بن حجوبة،  -2
لوادي، اجلزائر، ص، جامعة الشهيد 2017ديسمرب  07و 06الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي    06.محة خلضر 
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نظمةمن خالل هذا الفصل التطرق ملختلف  حاولنا :خالصة الفصل حماسبة وإدارة  املفاهيم املرتبطة 
ملؤسسة الصناعية،   الذي ،مضمون نظام حماسبة التكاليف مركزين يف البداية على شرحالتكاليف املعتمدة 

للوصول إىل التحديد الدقيق والتنافسي  ،يتمثل دوره بصفة أساسية يف حماولة قياس وحتليل تكاليف املنتجات
إلضافة للرقابة على مجيع عناصر التكاليف سعيا لتخفيضها واملسامهة يف عمليات  ألسعار بيعها يف األسواق، 

. ء األنشطة واملهام واملسامهة يف إعداد القوائم املاليةاملتعلقة أساسا بتعديل أداالتخطيط واختاذ القرارات اهلامة، 
كما تناولنا بنوع من الشرح والتفصيل خمتلف األطر النظرية لتصميم نظام كفئ حملاسبة التكاليف، بدءا بشرح 
ته واخلطوات  ملؤسسة، مرورا مبختلف مكو أهم العوامل املتحكمة يف طبيعة نظام حماسبة التكاليف املعتمد 

  .ورية إلنشائه وضمان اشتغاله بطريقة صحيحةالضر 

لضبط إدار األساليب اليت استخدمت يف تعددت واختلفت كثريا       تحديد ل قمناة التكاليف، وهنا 
. التكاليف مجيع عناصرألداء األنشطة اليت تقود للتحكم اجليد يف  تتضمن أفضل الطرق عتبارها ،ااهيتهم

أسلوب التكلفة املستهدفة، تكاليف دورة حياة املنتج، طريقة سلسلة القيمة بنوع من التفصيل  حيث تناولنا
عتبارها طرق إلدارة التكاليف يف مرحلة التخطيط وتصميم  ومنوذج ذكاء األعمال، وأسلوب هندسة القيمة،

دف حملاولة حتقيق مستوى معني لتكلفة اإلنتاج قبل ااملنتج وممارسة تصنيع عمليات اللبدء الفعلي يف ، 
قي املوارد االقتصادية إىل منتجات وخدمات مبواصفات حمددة ،نشطة اإلنتاجيةاأل  اليت مبوجبها تتحول املواد و

طرق إدارة التكاليف املطبقة خالل مرحلة اإلنتاج  ضف لذلك .تنسجم مع رغبات املستهلكني يف السوق
لتدفق العكسي JIT واملتمثلة يف نظرية القيود ونظام اإلنتاج يف الوقت احملدد إلضافة  .وأسلوب التكلفة 

طرق إدارة التكاليف املطبقة بعد مرحلة اإلنتاج واملتمثلة يف أسلوب حماسبة املوارد واإلدارة على أساس النشاط ل
ABM دف لتقييم أداء األنشطة املمارسة والعمل على  ومنوذج استدامة املؤسسة، ،وبطاقة األداء املتوازن اليت 

ت اجلودة واالبتكارية  خصوصا ما تعلق منها بتكاليف املنتجات ،حتسينها مستقبال واحملافظة على مستو
ئن،  لرفع القدرة التنافسية للمؤسسة يف األسواق اليت تعمل املطلوبتني، مع ضمان حتقيق االستجابة السريعة للز

  .ضمنها



  

  

  :الفصل الثالث

ادة الهندسة   مسامهة ٕا

  يف ٕادارة التاكلیف

ملؤسسة الصناعیة 

  الصغرية واملتوسطة
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ملؤسسة :متهيد مثل ضعف وعدم وضوح الرؤية  ،تتعدد وتتنوع كثريا األسباب اليت تقود الرتفاع التكاليف 
ساليب التحليل اإلسرتاتيجي للمحيط اخلارجي  ،سرتاتيجية لإلدارة العليااإل ضوابط وال ،كنتيجة لعدم إملامها 

بسبب  وعدم كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية ،العلمية والتطبيقية الختيار املنتجات واخلدمات اليت ستنتج
أو اخنفاض املستوى التكنولوجي والفين واملوظفني  كنقص تدريب أو حتفيز العمال ،العديد من العوامل املتفرعة

. واالستمرار يف أداء جمموعة من األنشطة واملهام املكررة أو الغري مضيفة للقيمة ،لآلالت واملعدات املستعملة
ا، بل  ويف هذا الصدد مل تعد وظيفة التعامل مع التكاليف مقتصرة على قياسها وتوفري كل املعلومات املرتبطة 

أخذا  ،جل رفع القدرات التنافسية السعرية ملنتجات املؤسسةأمن  حماولة ختفيضها بكثري ذلك لتشمل تعدت
لف بشرح خمت ،سرتاتيجيةعلينا التطرق ملوضوع اإلدارة اإل وهو ما يفرض .متهاومالئ اعني االعتبار جودب

قي  ،والتمييز لتكلفة املنخفضةاجلوانب املتعلقة  ت و وحماولة التوسع شيئا فشيئا حنو   اجلوانباملستو
ا التشغيلية   .عند مجيع جماال

عادة اهلندسة و  تطرقنا يف الفصلني السابقني      ا التكاليفأساليب حماسبة ملختلف املفاهيم املتعلقة  ، وإدار
أبعاد إعادة اهلندسة تكاليف يف ظل تبين ال كيفية التعامل معحيث سنعمل من خالل هذا الفصل على توضيح  

أسلوب اإلدارة لبعد البشري، انطالقا من املتمثلة يف البعد الفين والبعد التنظيمي والبعد التكنولوجي وا ،األربعة
، TOC، نظرية القيود TC، أسلوب هندسة القيمة، أسلوب التكلفة املستهدفة ABMعلى أساس األنشطة 

بطاقة األداء املتوازن، إدارة اجلودة الشاملة، استدامة املؤسسة، ذكاء ، JITاحملدد أسلوب اإلنتاج يف الوقت 
خمتلف  مسامهة إعادة اهلندسة يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف من خالل االعتماد علىإذ سنوضح  .األعمال
  :التطرق للنقاط التالية من خالل واألدوات املذكورة، التقنيات

  الصناعية الصغرية واملتوسطةنظرة عامة حول املؤسسة. 

 وامليزة التنافسية التكاليف إدارة. 

 دور إعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف.  
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I- حيتل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  :نظرة عامة حول املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة
لنسبة ألي اقتصاد يف العامل لغة  ففي ظل التحوالت العميقة اليت شهدها وال يزال  .وقتنا احلايل أمهية جد 

من خالل استمرار وترية  ،يشهدها االقتصاد العاملي مع مطلع العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين
واليت استخدمت داخل املؤسسات  ،ية اليت طرأت على وسائل اإلنتاج ووسائل االتصالاالبتكارات التكنولوج

كثر م، من أجل جعلها تتمياالقتصادية لتخفيض تكاليف اإلنتاج ورفع مستوى جودته رونة وتكيف مع ز 
والذي بدوره ازداد واشتد تعقده وعدم استقراره يف ظل عوملة األسواق  .ات اليت يشهدها احمليط اخلارجيالتغري 

زالة كافة  ،وعوملة اإلنتاج والعوملة املالية ت الدول على االقتصاد العاملي،  د انفتاح أغلب اقتصاد وازد
ال وربط ورفع القيود املفروضة على حركة رؤوس األمو  ،احلواجز اجلمركية املفروضة على التجارة اخلارجية

كنتيجة   ،ى إىل اشتداد حدة املنافسة داخل أغلب الصناعاتالية بعضها ببعض، األمر الذي أداألسواق امل
د وعي ومطالب املستهلك يف السوق د أيضا عدد املؤسسات اليت تنشط ضمن نفس  ،حتمية الزد وازد

ال الصناعي   .ا

القتصاد واإلدارة والتسيري للمؤسسة الصغرية واملتوسطة، ختتلف نظرة وآراء خمتلف املفكرين يف جمال علم ا     
كذلك جند أن السياسات   .من دولة ألخرى ومن منطقة ألخرى ين كثريا التعريفات املوضوعةحيث تتعدد وتتبا

ال املايل واإلعفاء  االقتصادية املتبناة من طرف خمتلف احلكومات يف العامل متيل إىل تقدمي نوع من الدعم يف ا
ضرييب والعديد من االمتيازات األخرى، لذلك فهي متيل إىل تبين جمموعة من املعايري اليت يعتمد عليها يف ال

لتايل تبين. تصنيف أي مؤسسة اقتصادية إىل مؤسسة مصغرة ومؤسسة صغرية ومتوسطة ومؤسسة كبرية  و
ل هذه النقطة األوىل من هذا لذلك سنعمل من خال. سياسة الدعم املناسبة لكل صنف مبا يتالءم وإمكانياته

خصوصا الصناعية  ،وضعها للمؤسسة الصغرية واملتوسطة ة مناقشة خمتلف التعاريف اليت متالفصل إىل حماول
ت   .منها إلضافة ملختلف التحد ا،  كما سنقوم مبحاولة حصر مجيع اخلصائص واملميزات اليت تتمتع 

  :وذلك كاآليت ،قرن احلادي والعشرينواآلفاق اليت تواجهها يف العقد الثاين من ال

 مفاهيم أساسية حول املؤسسة الصغرية واملتوسطة. 

 خصائص ومميزات املؤسسة الصغرية واملتوسطة. 

 ت واآلفاق اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  .التحد
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I-1- سنحاول يف هذه النقطة تناول خمتلف املفاهيم  :مفاهيم أساسية حول املؤسسة الصغرية واملتوسطة
من خالل التطرق ملختلف املعايري املعتمدة يف تصنيفها، وحماولة  ،احملددة لطبيعة املؤسسة الصغرية واملتوسطة
قي اهليئات املسئمناقشة التعاريف املوضوعة هلا من قبل الب   .ولةاحثني والدول و

I-1-1-  تتنــوع كثــريا املعــايري املعتمــد عليهــا يف تصــنيف  :الصــغرية واملتوســطةمعــايري تصــنيف املؤسســات
غـري  .إىل مؤسسات مصغرة ومؤسسـات صـغرية ومؤسسـات متوسـطة ومؤسسـات كبـرية ،املؤسسات االقتصادية

ــا تنــدرج مجيعهــا ضــمن جممــوعتني رئيســيتني مهــا وجمموعــة املعــايري النوعيــة ) العدديــة(جمموعــة املعــايري الكميــة : أ
  ).صفيةالو (

ــة  .أ  وتضــم املعــايري القابلــة للتكمــيم والعــد واحلســاب، حيــث تنقســم بــدورها إىل  :جمموعــة املعــايري الكمي
 1).تقنية(معايري نقدية ومعايري اقتصادية : صنفني مها

 وتشمل ما يلي :املعايري النقدية: 

 من السلع واخلدمات  ،وهو يعرب لنا عن قيمة مبيعات املؤسسة :معيار رقم األعمال
قي اخلدمات اليت تقدمها حيث جنـد أنـه كلمـا ارتفعـت قيمتهـا كلمـا  .اليت تنتجها و

د نشـاط مشـاريع املؤسسـة ا التنافسـية يف األسـواق  ،دل ذلك على ازد د قـدر وازد
ــيم نشــاط املؤسســة وأدائهــا علــى هــذا . الــيت تشــتغل ضــمنها غــري أن االعتمــاد يف تقي

قصا لكونه مضلال يف بعض احلاالت، إذ أن ارتفاع قيمة املبيعـات  املعيار فقط يعد
األمــر الــذي ال يعكــس الوضــعية الصــعبة الــيت  ،قــد يقابلــه ارتفــاع يف قيمــة التكــاليف

 .ةتعيشها املؤسس

 يعتـرب معيـار رأس املـال مـن بـني أهـم املعـايري احملـددة حلجـم الطاقـة  :معيار رأس املـال
مثـــل يف قيمـــة األمـــوال املســـتثمرة مـــن طـــرف مالكهـــا اإلنتاجيـــة للمؤسســـة، حيـــث يت

من أهم املعايري النقدية املعتمد عليها  إذ يعد .واملخصصة ألداء أنشطتها االقتصادية
يف تصـــنيف املؤسســـات االقتصـــادية حســـب حجمهـــا، إال أنـــه ال يعـــرب عـــن حجـــم 

وذلــك  ،األعمــال بدقــة بســبب اخــتالف الطبيعــة االقتصــادية للكثــري مــن املؤسســات

                                                             
أطروحة ) 2005، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر( دراسة ميدانية: سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، قريشي يوسف -1

  17.دكتوراه، غري منشورة، ص
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بســـبب تبـــاين طبيعـــة القطاعـــات االقتصـــادية وفروعهـــا مـــن حيـــث الرتكيبـــة العضـــوية 
ا  1.الستثمارا

 معيـار اإلنتـاج السـنوي أو كميـة وقيمـة اإلنتـاج السـنوي  يعـد :معيار اإلنتاج السنوي
 ،من بني أهم املعايري الكمية املعتمد عليها يف تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

شـــرة حبجـــم الطاقـــة اإلنتاجيـــة للمؤسســـة ودرجـــة اســـتغالل مواردهـــا نظـــرا لعالقتـــه املبا
 حيـث جنـد أن. إذ يعرب لنا عن القيمة املادية أو النقدية لإلنتاج السـنوي ،االقتصادية

ـــ بســـبب  ،ز بصـــغر حجـــم وقيمـــة إنتاجهـــا الســـنوياملؤسســـة الصـــغرية واملتوســـطة تتمي
ـــة ا ـــز مبحدودي ـــيت تعمـــل ضـــمنها والـــيت تتمي ـــى عكـــس  .لطلـــبطبيعـــة األســـواق ال عل

املؤسسة الكبـرية الـيت تنـتج بكميـات كبـرية وتعمـل ضـمن أسـواق حمليـة ودوليـة واسـعة 
لطلـب الكبـري والغزيـر غـري أن مـا يعـاب علـى هـذا املعيـار أنـه ال خيتلـف مـن . تتميز 

لنسـبة للمؤسسـات  ،حيث طبيعته عن معيـار رقـم املبيعـات وصـعوبة االعتمـاد عليـه 
 2.على إنتاج وتقدمي العديد من املنتجات واخلدمات االقتصادية اليت تعمل

  وتشمل ما يلي ):التقنية(املعايري االقتصادية: 

 سـهلبسـط وأأ مـنالعمالـة أو معيـار عـدد العمـال  معيـار ديعـ :معيار عـدد العمـال 
 بســبب ،يف تصــنيف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة عليهــا مــديعت الــيت املؤشــرات

إلضــافة ل حيــث جنــد أن كــل املعلومــات  .النســيب ثباتــهوضــوحه وســهولة حســابه 
لنسبة جلميع املؤسسات ويف املاملتعلقة بعدد العمال الدائمني أو املؤقتني  يع مجتوفرة 

إذ يعرب لنا عن عدد األفراد مـن عمـال  .واضحة وجلية ومضبوطةتكون الدول تقريبا 
غــري أنــه ويف . غلهم املؤسســة علــى مــدار الســنةومــوظفني دائمــني ومــؤقتني الــذين تشــ

 ،بعض احلاالت يعترب هذا املعيـار مضـلال يف تصـنيف املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة
الـنقص يف بسبب جلـوء الـبعض منهـا إىل االعتمـاد علـى كثافـة عماليـة كبـرية لتعـويض 

ـا  إذ ينظر هلذه املؤسسات حبكم معيار عدد العمال ع .رأس املال والتكنولوجيا لى أ
                                                             

أطروحة ) علي الشلفجامعة حسيبة بن بو : اجلزائر( متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني البدائل التقليدية واإلسالميةخدجية لدرع،  -1
  12.دكتوراه، غري منشورة، ص

 حالة اجلزائر: إسرتاتيجية لإلبداع التكنولوجي يف تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةدراسة ير ، بن نذ نصر الدين -2
  13، 12. ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2012، 03جامعة اجلزائر  :اجلزائر(
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ــا وطاقتهــا  ،كبــرية ــة إمكانيا بينمــا هــي مؤسســات صــغرية ومتوســطة بســبب حمدودي
 1.اإلنتاجية

 يعـــد معيـــار رأس املـــال ومعيـــار العمالـــة مـــن بـــني املعـــايري  :معيـــار معامـــل رأس املـــال
كنتيجــة لعــدم تعبريمهــا الفعلــي عــن درجــة اســتغالل عوامــل   ،احملــددة للطاقــة اإلنتاجيــة

لــــذلك يــــؤدي االعتمــــاد عليهمــــا لعــــدم الدقــــة يف حتديــــد احلجــــم الفعلــــي  .اإلنتــــاج
للمؤسسة، حيث مت القيام مبزج معيار رأس املال مبعيار عدد العمال من خالل وضع 

الــذي يعــرب عــن مســتوى االســتثمارات الضــرورية لتوظيــف  ،العمــل/معامــل رأس املــال
ـذا . ى عـدد العمـالعامل واحد، وحيسب انطالقا من قسمة رأس املال الثابـت علـ

ـا  خنفاض رأس ماهلا املسـتثمر تكـون قيمـة هـذا املعامـل  فإن املؤسسات اليت تتميز 
رتفــاع رأمساهلــا مقارنــة  ،منخفضــا ملؤسســات الــيت تتميــز  بينمــا تكــون قيمتــه مرتفعــة 

 2.وهي يف الغالب مؤسسات كبرية أو ضخمة ،بعدد عماهلا

ري غري قابلة للقياس والتكميم، يعتمد عليها يف تصنيف املؤسسات وهي معاي :جمموعة املعايري النوعية  .ب 
 :حيث تضم ،إىل صغرية ومتوسطة وكبرية

 جند أن املؤسسة الصغرية  ،اعتمادا على هذا املعيار :معيار طبيعة اإلدارة وتنظيم املؤسسة
ا وتنظيمها الداخلي عن  حية طبيعة إدار واملتوسطة بسبب صغر حجمها ختتلف من 

توسطة يف أغلب احلاالت جند أن املؤسسة الصغرية وامل ،فمن حيث اإلدارة .املؤسسة الكبرية
تاج سواء إدارة اإلن ،وذلك من مجيع نواحي وجماالت عملها ، من طرف مالكهاتدار وتسري

كما أنه ومن حيث تنظيمها   .عمليات أو التسويق أو التمويل أو إدارة املوارد البشريةالو 
لبساطة ويفتقر لألسس العلمية النظرية املتوفرة يف هذا ، جنده يف الغالب يتمياملتبىن ز 
ال  3.ا

                                                             
ا : إسرتاتيجية منو املؤسسات الصغرية واملتوسطةكربوش دمحم،  -1 هل ميكن اعتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصينية كنموذج ملثيال

  03، 02.ص.ص أطروحة دكتوراه، غري منشورة،) 2014جامعة أيب بكر بلقايد، : تلمسان(اجلزائرية؟ 
جملة العلوم  ،حالة اجلزائر: صة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةمدى مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاالسعيد بريبش،  -2

  63.ص ،2007، 12اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد 
  13.بن نذير، مرجع سابق، ص -3
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 حسب النقطة الثالثة من املادة اخلامسة من القانون التوجيهي  :ستقالليةعيار االم
جانفي  10واملؤرخ يف  02- 17والذي حيمل رقم  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

 ستقاللية املؤسسة الصغرية واملتوسطة تعين أن ال تتعدى نسبة امتالك مؤسسةم، فإن ا2017
 1.فأكثر %25ي جتماعأو مؤسسات أخرى يف رأس ماهلا اال

 يعترب السوق مبثابة اإلطار اجلامع الذي تؤول إليه مجيع خمرجات  :معيار احلصة السوقية
املؤسسة من سلع وخدمات، لذلك فإن حجم احلصة السوقية يعترب معيارا هاما لتصنيف 

ا على إمجايل السوق  ،املؤسسة الصغرية واملتوسطة من خالل قياس مستوى ودرجة سيطر
ملستهلكني ا  وفقا لقوى وميكانيزمات العرض  ،الذي تنشط ضمنه يف إطار عالقا

وهكذا ميكننا القول أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا ملعيار احلصة السوقية . والطلب
ا على ،متيل ألن تكون مؤسسات تنافسية السيطرة على السوق كنتيجة  بسبب عدم قدر

ا، على عكس املؤس ا اسات الكبرية اليت تتميحملدودية إمكانيا حتكارية بسبب ز بكو
ا على السوق الناشطة ضمنها غري أن احلالة العامة  2.طاقتها اإلنتاجية املرتفعة وسيطر

رزا يف حتديد مدى سيطرة املؤسسة عليه، حيث تو   أربعة جدهلياكل السوق تلعب دورا 
سوق املنافسة الكاملة، سوق املنافسة االحتكارية، سوق احتكار القلة وسوق : مناذج هي

 3.االحتكار املطلق

 حتديد حجم املؤسسة االقتصادية وتصنيفها كمؤسسة صغرية  يتوقف :معيار طبيعة الصناعة
واليت تعين درجة كثافة  ،مي إليهاومتوسطة على معيار الطبيعة الفنية للصناعة اليت تنت

ففي بعض احلاالت  .ستخدام التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية بصفة عامةا
جندها تعتمد على وحدات   ،وبسبب طبيعة الصناعة اليت متارس املؤسسة أنشطتها ضمنها

كما هو احلال يف   ،كثرية من العمل اليدوي والفكري ووحدات قليلة من رأس املال

                                                             
، 02اجلزائر، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف عددها رقم ( التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 02-17رقم القانون  -1

  06.ص) 2017
جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( دراسة حالة اجلزائر: البدائل التمويلية لإلقراض املالئمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةرامي حريد،  -2

  14.ص أطروحة دكتوراه، غري منشورة،) 2015
ن بروكس، جيمي ويذرستون، جراهام ويلكنسون،  -3 سعيد بدر سعد : أسامة دمحم بدير قشوع، مراجعة: تعريب، بيئة إدارة األعمال الدوليةإ

  103.ص) 2013دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(عبد اللطيف 
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خرى اليت جندها تعتمد على وحدات األصناعات بعض العلى عكس  .اخلفيفةلصناعات ا
لذلك جند  1.كما هو احلال يف الصناعات الثقيلة  ،أكرب نسبيا من رأس املال وأقل من العمل

العتماد على هذا املعيار فإن طريقة تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعتمد  ،أنه و
ية املعتمدة حسب كل واملعايري الكم ،بيعة الصناعة اليت تنشط فيهالدرجة األوىل على ط

  .صناعة

I-1-2- يكتسـي حتديـد تعريـف دقيـق للمؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة  :تعريف املؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة
ا، حيث الحظنا من خالل تصـفحنا  لنسبة لدراستنا هذه وذلك لإلحاطة املنهجية السليمة مبتغريا لغة  أمهية 
ــال غيــاب تعريــف واضــح وموحــد وملــم بكافــة  وإطالعنــا علــى العديــد مــن املراجــع واألحبــاث املتــوفرة يف هــذا ا

ـذا النـوع مـن املؤسسـاتاجلوانب ا ـا ،ملرتبطة  إلمجـاع مـن قبـل كـل املهتمـني  إذ يرجـع ذلـك أساسـا  .وحيظـى 
  :نذكرها يف اآليت أن للعديد من العوامل اليت ميكن

 .خمتلف بلدان العاملبني ختالف درجة ومستوى النمو االقتصادي ا  .أ 

توســطة، األمـر الـذي يــؤدي إىل النشـاط االقتصــادي املمـارس مـن طــرف املؤسسـات الصـغرية وامل تبـاين  .ب 
لنسـبة ملختلـف القطاعـاتا قطـاع الفالحـة، قطـاع : ختالف تنظيمها الداخلي وهيكلتها االقتصـادية 

 .الصناعة وقطاع اخلدمات

تبــــاين واضــــح فيمــــا خيــــص خمتلــــف فــــروع النشــــاط االقتصــــادي الــــيت تنتمــــي هلــــا املؤسســــات الصــــغرية  .ج 
 .واملتوسطة

جممـوعتني ضـمن والـيت تصـنف عـادة  ،تصـنيف املؤسسـات االقتصـادية وجود عدد كبري ومتنـوع ملعـايري  .د 
 2.جمموعة املعايري الكمية وجمموعة املعايري النوعية: رئيسيتني

لـي حمـدد، حبيـث كلمـا ارتفعـت ندماج بني املؤسسات االقتصـادية داخـل اقتصـاد حممستوى ودرجة اال  .ه 
ويتجـه تبعـا لـذلك حجـم املؤسسـة  ،اجنـدماج املؤسسـات كلمـا زاد توحـد ومتركـز عمليـات اإلنتـدرجـة ا

 .للكرب والعكس صحيح
                                                             

دراسة : كنولوجيا األنرتنيت على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطةمسامهة يف بناء منوذج قياس أثر حماداة إسرتاتيجية لتسهام موسي،  -1
ملنطقة الصناعية العلمة والية سطيف أطروحة دكتوراه، ) 2014جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  12.غري منشورة، ص
أطروحة دكتوراه، غري ) 2004، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر( دعمها وتنميتها واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبلعثمان خللف،  -2

  06، 05، 04. ص.منشورة، ص
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ا فيمــا خيــص تقــدمي الــدعم لقطــاع املؤسســات   .و  مــدى وجــود إرادة سياســية مــن طــرف الدولــة ومؤسســا
ال هاالصغرية واملتوسطة، حيث يتحدد تبعا لذلك تعريف  1.عتماد على عدد من املعايريوحجمها 

 ،تطرق لبعض تعـاريف الـدول واهليئـات للمؤسسـة الصـغرية واملتوسـطةمتاشيا مع ذلك سنحاول يف هذه النقطة ال
  .وصوال لتعريف ونظرة املشرع اجلزائري هلا من خالل خمتلق القوانني الصادرة يف هذا الشأن

ــة املعتمــدالتعريــف   .أ  ت املتحــدة األمريكي ــوال ت تعــر  :يف ال ف املؤسســة الصــغرية واملتوســطة يف الــوال
ــا كـل مؤسســة م، ع1953ة قــانون املؤسسـات الصــغرية الصـادر ســناملتحـدة األمريكيــة، حسـب  لـى أ

الـيت تنشـط ) نطـاق العمـل(متامـا علـى الصـناعة  مسـيطرة اقتصادية مملوكـة ومـدارة بكيفيـة مسـتقلة وغـري
ــار عــدد العــاملني، ــار حجــم املبيعــات ومعي إلضــافة لتوفرهــا علــى معي وذلــك كمــا يوضــحه  2ضــمنها، 

 ).03(م اجلدول رق

  

ت املتحدة األمريكية): 03(ل رقم اجلدو    .تصنيف املؤسسات الصغرية يف الوال

  املعايري املعتمدة  نوع املؤسسة حسب طبيعة النشاط

لتجزئة   مليون دوالر 05إىل  01من : رقم األعمال السنوي  املؤسسات الناشطة يف قطاع اخلدمات والتجارة 

جلملة   مليون دوالر 15إىل  05من : األعمال السنويرقم   املؤسسات الناشطة يف التجارة 

  عامل 250إىل  01من : عدد العمال  املؤسسات الناشطة يف قطاع الصناعة
   املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من االقتصاد احملمي إىل اقتصاد السوقعبد الالوي دمحم إبراهيم،   :املصدر

  120. ، غري منشورة، صعلوم أطروحة دكتوراه) 2014بلقايد،  جامعة أيب بكر: تلمسان(

  

ت املتحدة األمريكية لنا جليا أن املؤسسة الصغرية يف اليتضح  ،)03(ل رقم من خالل اجلدو  وال
إلضافة إىل  ،دد العمالومعيار رقم األعمال السنوي ومعيار ع ،نطالقا من طبيعة نشاطهاتتحدد ا

                                                             
  04.حريد، مرجع سابق، ص -1
 جامعة أيب بكر بلقايد: اجلزائر( املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من االقتصاد احملمي إىل اقتصاد السوق، عبد الالوي دمحم إبراهيم -2

  119. أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2014تلمسان ، 
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ا متامعيار اال حيث تصنف كمؤسسة  .على جمال العمل الذي تنشط فيهما ستقاللية وعدم سيطر
  :صغرية
 لتجزئة وحتقق رقم أعكل مؤسسة ا مال يرتاوح  قتصادية تنشط يف جمال اخلدمات والتجارة 

 .والرمليون د 05و 01ما بني 

 جلملة وحتقق رقم أعمال يرتاوح ما بكل مؤسسة ا  05ني قتصادية تنشط يف جمال التجارة 
 .دوالرون ملي 15و

 املع 250ن قتصادية تنشط يف جمال الصناعة وعدد عماهلا أقل مكل مؤسسة ا. 

ن املعتمـــدالتعريـــف   .ب  ين للمؤسســـة الصـــغرية واملتوســـطة :يف اليـــا حســـب  ،خـــذ تعريـــف املشـــرع اليـــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرية واملتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الصـ                                              القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون األساســـ

"Small and medium entreprise basic law" ، بعـني االعتبـار معيـاري رأس املـال وعـدد
 ).04(رقم واليت ميكننا توضيحها يف اجلدول  .املمارسع النشاط العمال وذلك حسب نو 

  

ن): 04(اجلدول رقم    .املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليا

ين(رأس املال   طبيعة النشاط املمارس   العمال عدد  )مليون ين 

  عامل فأقل 100  فأقل 50  قطاع اخلدمات

جلملة   عامل فأقل 100  فأقل 100  قطاع املبيعات 

لتجزئة   عامل فأقل 50  فأقل 50  قطاع املبيعات 

قي القطاعات األخرى   عامل فأقل 300  فأقل 300  الصناعة و
   ظل العوملة مستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يفيوسف محيدي،  :املصدر
  75.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2008، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر(

  
ن هي كل  ،)04(من خالل اجلدول رقم       ميكننا القول أن املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف اليا

 100مليون ين وعدد عمال  50ورأمساهلا أقل من  ،مؤسسة اقتصادية تنشط يف قطاع اخلدمات
جلملة .عامل أو أقل مليون ين أو أقل وعدد عماهلا  100ورأس ماهلا  ،أو تنشط يف جمال املبيعات 

لتجزئة .عامل أو أقل 100 مليون ين أو أقل وعدد  50ورأس ماهلا  ،أو تنشط يف جمال املبيعات 
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قي القطاعات االقتصادية األخر  .عامل أو أقل 50عماهلا  ورأس  ،ىأو تنشط يف جمال الصناعة و
 .عامل أو أقل 300مليون ين أو أقل وعدد عماهلا  300ماهلا 

تعتمد الدول املندرجة ضـمن  :"L’ANASE"يف إحتاد دول جنوب شرق آسيا  املعتمدالتعريف  .ج 
حتـــاد دول جنـــوب شـــرق آســـي ) حرفيـــة(يف تصـــنيف املؤسســـات إىل مؤسســـات عائليـــة  ا،مـــا يعـــرف 

 ).05(يوضحه لنا اجلدول رقم  كما  ،وصغرية ومتوسطة وكبرية أساسا على معيار عدد العمال

  

  .تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إحتاد دول جنوب شرق آسيا): 05(اجلدول رقم 

  عدد العمال  طبيعة املؤسسة

  عمال 10أقل من   )احلرفية(املؤسسة العائلية 

  عامل 49إىل  10من   املؤسسة الصغرية

  عامل 99إىل  49من   املؤسسة املتوسطة

  عامل فأكثر 100من   املؤسسة الكبرية
عتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصينية  هل ميكن ا: سات الصغرية واملتوسطةإسرتاتيجية منو املؤسكربوش دمحم،   :املصدر

ا اجلزائرية؟    06.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2014جامعة أيب بكر بلقايد، : تلمسان(كنموذج ملثيال

  
نالحظ أن املؤسسة الصغرية واملتوسطة هي تلك اليت متارس  ،)05(من خالل اجلدول رقم      

نشطة  99و 10ويرتاوح عدد عماهلا بني  ،نشاط اقتصادي منتج إلضافة الهتمام مالكها  عامل، 
نشطة اإلنتاج ،اإلدارة والتسيري  .على عكس املؤسسة العائلية اليت يهتم مالكها أساسا 

مييـز البنـك الـدويل يف تعريفـه للمؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة بـني ثالثـة أنـواع مـن  :تعريف البنك الـدويل  .د 
  :املؤسسات هي

 وإمجايل  ،عمال 10ل أقل من تلك املؤسسة االقتصادية اليت تشغوهي  :املؤسسة املصغرة
 .دوالر أمريكي 100.000أقل من  كل واحد منهما  ا السنوية يكونأصوهلا ومبيعا

 49و 10وهي تلك املؤسسة االقتصادية اليت يرتاوح عدد عماهلا بني  :املؤسسة الصغرية 
ا السنوية يكون وإمجايل ،عامل ماليني دوالر  03أقل من  كل واحد منهما  أصوهلا ومبيعا

 .أمريكي
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 300وهي تلك املؤسسة االقتصادية اليت يكون عدد عماهلا أقل من  :املؤسسة املتوسطة 
ا السنوية يكون وإمجايل ،عامل مليون دوالر  15أقل من  كل واحد منهما  أصوهلا ومبيعا

 1.أمريكي

للجنـة األوروبيـة  :من طـرف اإلحتـاد األورويب املعتمدالتعريف   .ه  مبوجـب توصـية اإلحتـاد األورويب ممـثال 
واملتعلقـــة بتوحيـــد تعريـــف املؤسســـة  "CE/361/2003"والـــيت حتمـــل رقـــم  ،م2003الصـــادرة عـــام 

 ، حيــث مت"CE/280/96"م حتـت رقـم 1996واملعدلـة للتوصـية الصــادرة سـنة  ،الصـغرية واملتوسـطة
لنسبة لدول اإلحتاد األورويب على معيار عدد العمال  االعتماد يف تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة 

  .يوضح لنا ذلك) 06(واجلدول رقم  .ستقالليةمجايل احلصيلة السنوية ومعيار االورقم األعمال وإ

  

  .معايري تصنيف املؤسسات يف اإلحتاد األورويب): 06(اجلدول رقم 

  عدد العمال  املؤسسةطبيعة 
  رقم األعمال

  )مليون أورو(

  إمجايل احلصيلة السنوية

  )مليون أورو(

  /  /  09إىل  01من   املؤسسة املصغرة

  فأقل 05  فأقل 07  49إىل  10من   املؤسسة الصغرية

 فأقل 27  فأقل 40  249إىل  50من   املؤسسة املتوسطة

  فأكثر 27من   فأكثر 40من   فأكثر 250من   املؤسسة الكبرية
  منطقة بشار منوذجا: ثقافة املسري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربن جيمة عمر،  :املصدر

  133.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015جامعة أيب بكر بلقايد، : تلمسان(

  
يف دول سسة الصغرية واملتوسطة يتضح لنا أن املؤ  ،)06(من خالل ما هو مبني يف اجلدول رقم      

 40ورقم أعماهلا السنوي  ،عامل 249إىل  10عماهلا من حتاد األورويب هي تلك اليت يرتاوح عدد اال
ال ،رو فأقلمليون أو  27وإمجايل حصيلتها السنوية  ،مليون أورو فأقل ستقاللية إلضافة إىل متتعها 

بنسبة أكثر من أي أن رأس ماهلا االجتماعي غري مملوك من طرف مؤسسة أو مؤسسات أخرى (
25%.( 

                                                             
  117.عبد الالوي، مرجع سابق، ص -1
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ــر املعتمــدالتعريــف   .و  جلزائــر، ســواء مــن  :مــن طــرف اجلزائ ــة  هــات اجلمتيــزت خمتلــف احملــاوالت املبذول
ـا غـري واضـحة وغـري موحـدةال  .رمسية أو شبه الرمسية، لتقدمي تعريف للمؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة بكو

من خالل خمطط تطـوير وتنميـة املؤسسـات  ،م1972الت الرمسية كانت سنة حيث جند أن أوىل احملاو 
والصـادر مـن طـرف وزارة الصــناعة  ،م1977م إىل 1974الصـغرية واملتوسـطة للفـرتة املمتـدة مـن سـنة 

ـــا وحـــدة إنتاجيـــة عرفـــتحيـــث  .والطاقـــة تتخـــذ شـــكل  ،املؤسســـة الصـــغرية واملتوســـطة آنـــذاك علـــى أ
ذاتيـا أو أحـد فـروع املؤسســات ذات  مسـريةمؤسسـة خاصـة أو مؤسسـة خمتلطـة أو تعاونيـة أو مؤسسـة 

بعة للجماعات احمللية، حبيث تتحقق فيها الشروط األربعة التالية   :الطابع العمومي أو 
  عامل 500أن ال يتجاوز عدد عماهلا. 
 الستقاللية القانونية  .أن تتمتع 
  مليون دينار جزائري 10االستثمارات الالزمة إلنشائها أقل من. 
 مليون دينار جزائري 15أعماهلا السنوي ى رقم أن ال يتعد. 

بتـداء اوذلـك  ،%05ر بـــ ييم لالستثمارات ورقم األعمال قدمت تطبيق معدل إعادة تققد مع العلم أنه 
بصـــدور القـــانون التـــوجيهي لرتقيـــة  ،م2001احملاولـــة الرمسيـــة الثانيـــة كانـــت ســـنة  1.م1972مــن ســـنة 

ـــم  ملؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة مـــن طـــرف وزارة ا 01/18املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة حتـــت رق
خصوصــا مــع تبــين احلكومــة اجلزائريــة سياســة  ا،ووضــوح اعتمــاد تعريــف أكثــر مشــوال حيــث مت .آنــذاك

فبتصــفحنا للمــادة  .اقتصــادية رأمساليــة تعتمــد علــى احلريــة االقتصــادية وامللكيــة اخلاصــة لوســائل اإلنتــاج
القــانون، ميكننــا اإلشــارة ملعــايري تصــنيف املؤسســات الصــغرية  الرابعــة واخلامســة والسادســة والســابعة مــن

  ).07(واملتوسطة من خالل اجلدول رقم 

  

  

  

  

                                                             
  23، 22.ص.خللف، مرجع سابق، ص -1
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  .معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر): 07(اجلدول رقم 

  املعايري

  املؤسسة
  احلصيلة السنوية  رقم األعمال السنوي  عدد العمال

  عمال 09إىل  01من   رةاملؤسسة املصغ
مليون دينار  20أقل من 

  جزائري
  مليون دينار 10أقل من 

  عامل 49إىل  10من   املؤسسة الصغرية
مليون  200و 20ما بني 

  دينار
مليون  100و 10ما بني 

  دينار

  عامل 250إىل  50من   املؤسسة املتوسطة
 2000و 200ما بني 

  مليون دينار
مليون  500و 100ما بني 

  دينار
  التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 18-01القانون رقم  :املصدر

  07، 06، 05.ص.ص) 2001، 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف عددها رقم : اجلزائر(

  
وفقــا  تصــنفيتضــح لنــا جليــا أن املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  ،)07(مــن خــالل اجلــدول رقــم      

إلضافة ملعيـار االسـتقاللية، حيـث جنـد  أن ملعيار عدد العمال ورقم األعمال وإمجايل احلصيلة السنوية 
ويـــرتاوح رقـــم أعماهلـــا  ،عامـــل 250إىل  10مـــن تشـــغل  املؤسســـة الصـــغرية واملتوســـطة هـــي تلـــك الـــيت

ـــني  2000و 20الســـنوي مـــا بـــني   500و 10مليـــون دينـــار جزائـــري، وإمجـــايل حصـــيلتها الســـنوية ب
إلضــافة  ــار،  الســتقاللية الــذي يعــين عــدم اتمتلمليــون دين مــتالك مؤسســة أو مؤسســات أخــرى عهــا 

مت  ،م2017بعــدها وخــالل ســنة  .، كمــا ســبق ذكــرهمــن رأس ماهلــا االجتمــاعي %25لنســبة تفــوق 
زائريــة، جلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجل صــدور القــانون التــوجيهي لتطــوير املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

ـا كـل مؤسسـة اقتصـادية يـرتاوح عـدد عماهلـا  حيث مت تعريف املؤسسة الصناعية الصـغرية واملتوسـطة 
ماليــري دينـار جزائــري أو ال ) 04(ورقـم أعماهلـا الســنوي ال يتجـاوز أربعـة  ،عامــل 250و 01مـا بـني 

إلضـافة االشـروط  مليـار دينـار وتتـوفر فيهـا) 01(تتجاوز إمجايل حصـيلتها السـنوية واحـد  سـتقاللية، 
ة والتوريــدات إىل منتجــات إىل ممارســتها ألنشــطتها اإلنتاجيــة مــن خــالل حتويــل مجلــة مــن املــواد األوليــ

مة الصنعنصف مصن   1.عة أو 

                                                             
  05.ص  م، مرجع سابق،2017الصادر سنة  القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة -1
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I-2- من خالل هذه النقطة الفرعية الثانية سنتطرق  :مميزات ومسامهات املؤسسات الصغرية واملتوسطة
إلضافة حملاولة إبراز أهم املسامهات  ا املؤسسة الصغرية واملتوسطة،  ملختلف اخلصائص واملميزات اليت تتمتع 

  .ع ككلماليت تقدمها سواء لغريها من املؤسسات االقتصادية الكبرية احلجم أو لالقتصاد الوطين أو حىت للمجت

I-2-1- ختتلف املؤسسة الصغرية واملتوسطة من حيث  :مميزات وخصائص املؤسسة الصغرية واملتوسطة
قي املؤسسات االقتصادية ذات احلجم الكبري، إذ جند أن مجيع امليزات اليت  اخلصائص والسمات كثريا عن 

ا مستمدة أساسا من صغر حجم نظام إنتاجها يل تكاليف اإلنتاج وما يرافقه من مرونة كبرية يف تعد ،تتمتع 
حيث تظهر جليا كفاءة وفعالية املؤسسة الصغرية  .بسرعة تتناسب مع نوعية ومستوى الطلب يف السوق

طية للعميل خصوصا يف حاالت من خالل إنتاج منتجات وخدمات من ،واملتوسطة يف جمال املقاولة من الباطن
رتفاع النفقات االستثمارية بسبب ا ،معينة لطلب على سلع وخدماتكرتاث املؤسسات الكبرية بتلبية اعدم ا 

ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة  .الالزمة لذلك وبصفة عامة ميكننا ذكر مجيع اخلصائص واملميزات اليت تتمتع 
  :فيما يلي

بسبب عدم تعقد وسائل اإلنتاج  لذلك، سهولة وبساطة إنشائها كنتيجة للموارد املالية القليلة الالزمة  .أ 
ا اإلنتاجية  .اليت تستعملها يف ممارسة عمليا

ستثمار ومتطلبات اعل ومبرونة مع ظروف ومتغريات االمتتلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة قدرة التف  .ب 
عتمادها يف بعض احلاالت على الدخول واخلروج ألي صناعة بسبب ا السوق، حيث تتمتع بسهولة

خنفاض تكاليفها ويف حاالت أخرى بسبب ا ،)"The job shop"ورشة العمل (أنظمة تشغيل مرنة 
 .الرأمسالية

كنتيجة   ،متالك القدرة على إدارة التغيري وحتويل الرتكيبة املالية واإلنتاجية والتسويقية بسهولة وسرعةا .ج 
 .أنظمة التشغيل لصغر احلجم وقلة عدد العمال وعدم تعقد

ا الشديد من املستهلكني يف السوق   .د  من خالل قيامها  ،متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقر
م، األمر الذي جيعل منها مصدرا للتجديد  نتاج منتجات وتقدمي خدمات تليب أكثر فأكثر رغبا

 1.واالبتكار

                                                             
جي جواد،   -1   07.ص) 2000دار احلامد للنشر والتوزيع، : األردن( الصغريةإدارة املشروعات كاسر نصر املنصور، شوقي 
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املؤسسات الكبرية يف إطار املقاولة من توسطة يف رفع كفاءة وفعالية تساهم املؤسسات الصغرية وامل  .ه 
الباطن، األمر الذي يساهم يف األخري على خلق تكامل اقتصادي يؤدي إىل حتقيق التنمية 

 .االقتصادية

ا يسهل أكثر ق املؤسسة الصغرية واملتوسطة، ممد التكنولوجيا املستخدمة والالزمة خللبساطة وعدم تعق  .و 
 .واخلدماتفأكثر عملية إنتاج خمتلف السلع 

االت اليت تشتغل فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطةا  .ز  ، وذلك خنفاض درجة املخاطرة يف أغلب ا
ال راجع  1.طبيعة عملها الذي يهتم بتلبية رغبات يف السوق تنخفض درجة املخاطر املرتبطة 

ا من خالل سرعة نقل املعلومات، األمر الذي يسهبساطة هياكلها التنظيمية .ح  بني أجزائها  ل إدار
 .ختاذ خمتلف القراراتثر دقة وسرعة وفعالية ومرونة يف اويسهل أيضا كافة إجراءات الرقابة، وجيعلها أك

م وتنمية  ل عملية، األمر الذي يسهقلة عددهمو  املهارة الالزمة للعمالمعدالت خنفاض ا  .ط  إدار
م، األمر الذي يعم  .يق أكثر فأكثر دورها االقتصادي واالجتماعمهار

لنسبة ألغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الشكل الفردي والشكل العائلي  .ي   .تتخذ طبيعة امللكية 

بساطة وعدم تعقد التكنولوجيا اليت تستعملها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب حمدودية   .ك 
ا املالية  .إمكانيا

من خالل الدور الذي متارسه تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبلق نوع من التكامل االقتصادي   .ل 
ت اليت تدخل يف إنتاج  يف إطار املقاولة من الباطن، حيث تقوم بصناعة خمتلف األجزاء واملكو

لتايل املسامهة يف ختفيض تكاليفها ورفع جودة إنتاجها واملسامهة بصورة مباشرة  ،املؤسسات الكبرية و
 .يف دفع عجلة التنمية االقتصادية

ستغالل وإعادة تدوير خمتلف املوارد الطبيعية تقوم أغلب املؤسس  .م  ات الصناعية الصغرية واملتوسطة 
درا ما تلجأ لعمليات اواملواد التالفة احملل ا  ستريادها، األمر الذي من شأنه أن يزيد ويرفع من ية أل

 .فعالية وتكامل االقتصاد الوطين

سبب إقامتها يف مناطق وفرات التجمع ب تستفيد أغلب املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة من   .ن 
ت احلجم كنتيجة حتمية الخنفاض  ة، ويف املقابل جند اصناعية موحد خنفاض وفرات أو اقتصاد

 .كميات إنتاجها
                                                             

  26، 25، 24.ص.صالطبعة الرابعة، ) 2012دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : األردن( إدارة املشروعات الصغريةماجدة العطية،  -1
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ضعف وقلة رأس املال األجنيب املشتغل واملستثمر يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة، األمر الذي   .س 
 .طابع وطين أو حمليجيعل هذا النوع من املؤسسات ذو 

ا ،عدم انفصال امللكية عن اإلدارة  .ع  دارة مجيع شؤو  .وقيام مالك املؤسسة يف الغالب 

I-2-2- تساند أغلب الدول واحلكومات إنشاء ودعم  :مسامهات املؤسسة الصغرية واملتوسطة
مهيتها ومسامهتها يف جتسيد وحتسني العديد من املؤشرات  ، نظرااملؤسسات الصغرية واملتوسطة إلدراكها التام 

  :يف اآليت ا ذكر تلك املسامهاتميكنن ، حيثاجلزئية والكلية

دة ا :املسامهة يف القضاء على البطالة  .أ  هتمام الدول واحلكومات بقطاع املؤسسات الصغرية بسبب ز
تنميته، فإنه أصبح يعترب مكمال وبديال فعاال للمؤسسات واملتوسطة والعمل على حماولة توفري ظروف 

فكنتيجة حملدودية إمكانيات هذا النوع من املؤسسات، جندها متيل إىل . الكبرية يف توفري فرص العمل
رتفاع نسبة اليد العاملة  استخدام الفنون اإلنتاجية املعتمدة على كثافة العمل، وهي بذلك متتاز 

األمر الذي جيعلها مسامها فعاال يف القضاء على  ،)خصوصا رأس املال(إلنتاج مقارنة بباقي عوامل ا
تمع  1.البطالة وحتسني مستوى معيشة أفراد ا

تشري أغلب الدراسات املستندة إلحصائيات رمسية إىل مسامهة  :املسامهة يف تنمية الصادرات  .ب 
ستخدام فبسبب ا .يف دعم وتنمية الصادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل مباشر وغري مباشر

جند أن الطلب عليها  ،فنون ومهارات العمل اليدوي يف صناعة منتجات وخدمات هذه املؤسسات
وهو ما يكسبها  ،إلضافة الخنفاض أسعارها يف بعض احلاالت األسواق اخلارجية يكون مرتفعا، يف

ن التجاري للدولة أن ينعكس إجيابيا على امليزا تنافسية يف تلك األسواق، األمر الذي من شأنهميزة 
ا من العملة الصعبةواحملافظة على ا حيث شكلت مسامهتها يف صادرات إيطاليا نسبة . حتياطا

ونسبة  ،يف فرنسا والنرويج وهولندا% 30و ،يف الدامنارك وسويسرا% 46و %46وبني  ،50%
 .م2000من إمجايل الصادرات لسنة  ذلكيف أملانيا و % 66

تشري الكثري من اإلحصائيات املتوفرة إىل انتشار  :حتقيق التوازن اجلهوي والالمركزية يف التنمية .ج 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة جغرافيا على كافة مناطق الدولة، سواء املدن الساحلية أو املدن 

                                                             
) 2009، للطباعة والنشر مؤسسة شباب اجلامعة: مصر( الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية والسياحةى إبراهيم خليل،  -1

  28.ص
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ف وحىت املناطق الصحراوية، وهو األمر الذي ميكنها من حتقيق  التوازن اجلهوي الداخلية أو األر
لتنمية االقتصاديةوالالمركزية عند ا من خالل امتصاص البطالة  ،ختاذ السلطات للقرارات املتعلقة 

ف للمدن ورفع مستوى املعيشة وحتقيق التوزيع  ،املوجودة يف املدن الداخلية ووقف النزوح من األر
 1.وتقليل الفروق املوجودة بني خمتلف مناطق الوطن ،العادل للدخل

متارس الكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة جزء من  :املسامهة يف حتقيق التكامل االقتصادي  .د 
ملقاول ة من الباطن، وهو األمر الذي األنشطة اإلنتاجية ملؤسسات اقتصادية أخرى يف إطار ما يعرف 

تمعكي إىل حتقيق التيؤد عملية  تؤدى. امل االقتصادي وحتسني عملية تلبية حاجات ورغبات أفراد ا
ت من املنتج التام املقاولة من الباطن ا نطالقا من قيام املؤسسة املتعاقدة والتزامها بتوفري أجزاء أو مكو

حيث  .كبرية احلجم يف الغالب  أو بتنفيذ أنشطة وعمليات إنتاجية ملؤسسة أخرى ،عصف املصنأو الن
ي ذلك إىل خلق هيكل اقتصادي قادر على ختصيص أكثر كفاءة وفعالية للموارد االقتصادية يؤد

 2.املتوفرة

كنتيجة لصغر حجمها وحمدودية رأس املال الالزم إلنشائها،   :املسامهة يف جذب وتعبئة املدخرات  .ه 
ئة مدخرات أفراد فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من بني أهم أدوات ووسائل جذب وتعب

تمع وتوجيهها حنو جماالت التنمية واالستثمار احمللي  .ا

ت البحث والتطوير  .و  متارس أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أنشطة  :املسامهة يف حتسني مستو
ت البحث والتطوير  ،البحث والتطوير وهو ما جيعلها ركيزة هامة لإلبداع واالبتكار وحتسني مستو

جند أن  ،فبالرجوع لإلحصائيات املتوفرة .ومصدر أساسي للتقدم التكنولوجي املستمر ،ةداخل الدول
ا لسنة نسبة نفق م قد 2007ات هذه املؤسسات على أنشطة البحث والتطوير من إمجايل نفقا

ن% 60و ،يف نيوزلندا% 73بلغت  % 49و ،يف النرويج% 50و ،يف سلوفاكيا% 57و ،يف اليو
ت املتحدة األمريكية% 15و ،يف إسبانيا نشطة  ،يف الوال وهي داللة قطعية على اهتمامها الكبري 

  3.البحث والتطوير

                                                             
  61، 60، 59، 58.ص.خللف، مرجع سابق، ص -1
دة: إدارة األعمال الصغريةئف برنوطي، سعاد  -2   60.الطبعة الثالثة، ص) 2010دار وائل للنشر والتوزيع، : األردن( أبعاد للر
  46، 45.ص.بن نذير، مرجع سابق، ص -3
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I-3- ت وأبرز املشاكل اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تواجه  :التحد
ت اليت حتد من عملية خلقها للقيمة  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر جمموعة من املشاكل والتحد

لذلك سنعمل يف هذه  .تطورها وعدم تنميتها بشكل مستدميعلى املدى الطويل وبكيفية تؤدي إىل عدم 
ت واآلفاق اليت يالنقطة على حماولة حصر وشرح خمتلف العراقيل وا ت والتحد واجه قطاع املؤسسات لصعو

  .الصغرية واملتوسطة

I-3-1-  ت اليت ت اليت تواجه قطاع  :تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتحد تستمد أغلب التحد
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ماهيتها من طبيعة املبادئ وقواعد العمل املرافقة لتطبيق العوملة، 

  :حيث ميكننا ذكرها ومناقشتها يف اآليت .تصال أكثر تطوراور واستعمال وسائل إنتاج ووسائل اإلضافة لظه

د االاشتداد املنافسة النامجة عن ا  .أ  يعرف االقتصاد اجلزائري منذ بداية العقد  :نفتاح االقتصاديزد
لإلحتاد األورويب والرغبة  نضمام املرتقبمجة عن اال ،العشرين حركية واسعةاألول من القرن احلادي و 

ت إىل قتصادية العاملية اليت أدحيث تزامن ذلك مع التغريات اال .لتجارةلنضمام للمنظمة العاملية يف اال
د شدا والنامجة أصال عن ظهور وتبين الكثري من دول العامل  ،ة املنافسة داخل أغلب الصناعاتزد

ستقرار احمليط اخلارجي الذي تنشط ومتارس فيه أغلب إىل عدم ا األمر الذي أدى ملفهوم العوملة،
إلزالة احلواجز اجلمركية اليت كانت سائدة  فكنتيجة. الصغرية واملتوسطة أنشطتها اإلنتاجيةاملؤسسات 

ا من خطر املنافسة األجنبية، أصبحت  يف إطار السياسة احلمائية للدولة القتصادها احمللي ولصناعا
لشراسة ا تتسم  اآلن بذلك فنحن نعيش  .معظم املؤسسات تواجه منافسة أقل ما يقال عنها أ

نتيجة إزالة احلواجز  ،وسط حقيقة اقتصادية مفادها أن األسواق الوطنية اندجمت يف السوق العاملية
لنسبة لعوملة اإلنتاج، . اجلمركية وكذا خمتلف العوائق املكانية والثقافية األخرى كذلك هو احلال 

ا اإلن تاجية يف الدول اليت ترى حيث جند أن املؤسسات اجتهت شيئا فشيئا حنو نشر أجزاء من عمليا
فيها اخنفاض تكاليف اإلنتاج وتوفرها على املوارد االقتصادية املالئمة، ما زاد بدوره من حدة 

 1.املنافسة

وقتنا احلايل أنشطتها يف ظل  متارس مجيع املؤسسات االقتصادية يف :اقتصاد املعرفة وثورة املعلومات  .ب 
ستخدام الغزير للمعرفة العلمية والعملية يتمثل يف اال ،توصلت إليه البشرية تكنولوجي كبرير تطو 

                                                             
1- Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, op.cit, p.p.14, 15 
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 ،تصال احلديثة والسريعةاد أكثر فأكثر على وسائل االعتمواال ،تفاع مستوى رأس املال الفكريوار 
ت واملعلومات إلكرتونيا بذلك . إلضافة إىل التوسع يف استخدام تكنولوجيات ختزين ونقل البيا

دا سريعا ألثر املعرفة عامة واجلزائري بصفة خاصة يشهد ا لعاملي بصفةميكننا القول أن االقتصاد ا زد
عت ،واملعلومات على العملية اإلنتاجية بارها وعلى النمو االقتصادي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ة ومواكبة هذه التطورات املفروضة عليها .تشكل ركيزة تنموية جد هامة  واليت ،فاجلزائر جمربة على جما
ا  ا واستغالهلا وتوظيفها إىل حتقيق حتوالت هيكلية هامة وكبرية يف بنية مؤسسا سيؤدي إتقا

دة إنتاجية املوارد االقتصادية املتوفرة  ،االقتصادية وهيكلية االقتصاد احمللي ككل، حبيث ستؤدي لز
ا رفع قيمة الصادرات زة هامة قائمة على ووضع ركي ،وإكساب اإلنتاج احمللي قدرات تنافسية من شأ

دة نسبة التغل ا أن تساهم يف ز  1.غل يف األسواق اخلارجيةاملعرفة وثورة املعلومات من شأ

ت أنشطة البحث والتطوير والتطورات التكنولوجية .ج  د أمهية اجلودة واالبتكارية،  بسبب :حتد ازد
 تشمل جمموعة واسعة اليت ،أصبحت املؤسسات االقتصادية حاليا متارس أنشطة البحث والتطوير

ودقيقة من املهام اهلادفة إىل ابتكار منتجات وخدمات تشبع حاجة أو رغبة لدى املستهلكني يف 
الذي توصلت إليه طارئ على وسائل وتقنيات اإلنتاج، ر التطور التكنولوجي الحيث أث. السوق

 .بشكل ال ميكن تصوره على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،البشرية منذ الثورة الصناعية األوىل
ت إىل قصر دورة حياة توصلت إليها خمتلف العلوم قد أد إذ جند أن التطبيقات العلمية احلديثة اليت

بذلك فإن أغلب املؤسسات أصبحت  .واليت أصبحت ال تتجاوز يف الغالب السنة الواحدة ،املنتجات
ديد دائم صدره إمكانية توصل منافسيها إىل ابتكار منتجات جديدة تتميز جبودة م ،تعيش وسط 

ا ما قد يؤثر عليها وبشدة  لك أن التطور التكنولوجي الذي مسضف إىل ذ .أفضل من منتجا
دة كمية اإلنتاج وحتسني جودته ، والذي أدوسائل اإلنتاج وختفيض التكاليف اإلنتاجية، قد ى إىل ز

خذ متغريات حميطها التكنولوجي بعني االعتبار وحتمله حممل اجلد  ض بعض املؤسسات اليتعر  ال 
 2.ي مباشرة إىل احتمال زواهلاإىل التقادم التكنولوجي، الذي يؤد

                                                             
أطروحة ) 2012، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر( دراسة حالة اجلزائر: دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوكعامر بشري،  -1

  40.دكتوراه، غري منشورة، ص
2- Vipin Gupta, Kamala Gollakota, R.Srinivasan, Business policy and strategic management: concepts and 
applications (USA : Eastern economy edition, 2007) second edition, p.146 
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ت وسائل اإلعالم واالتصال وشبكة جية اليت مسبسبب التطورات التكنولو  :االلكرتونية التجارة  .د 
ستعماهلا، اإلنرتنيت واال ظهرت وازدادت أمهية التجارة اإللكرتونية وأصبح من الضروري هتمام املتزايد 

يؤهلها للولوج إىل شبكة اإلنرتنيت  اإلكرتوني اعلى إدارة املؤسسة الصغرية واملتوسطة أن متتلك موقع
ئن، سواء على املستوى احمللي أو على املستوى الدويل خالل فرتة زمنية  واستقطاب أكرب عدد من الز

 من بواسطتها تتمكن ،فعالة تسويقية وأداة بيع قناة ذلك سيمكنها من إنشاءحيث أن . قصرية
 من حمدود غري عدد إجراء ميكن يثحب ،التكلفةتدين مستوى  يف املتمثلة اإلجيابيات من االستفادة

ئن مع االتصاالت  االلكرتوين الربيدالرسائل اإللكرتونية أو  عرب ،مكان أي يف واملرتقبني احلاليني الز
ت لك لتوفري املوقع زائري ختص قائمة إنشاء إمكانيةو   واليت، التسويق حبوث إلجراء ضروريةال البيا

إلدارة  يحتتالتجارة اإللكرتونية  إن .زائرينلا رغباتيعكس حاجيات و  تسويقي زيجميكن حتويلها مل
م  ،تصال مباشرة مع عمالئهاة واملتوسطة إمكانية فتح قنوات ااملؤسسة الصغري  ملعرفة تساؤال

م حول املنتجات واخلدمات املقدمة دىن  ،واستفسارا ومن مث املسامهة يف رفع مستوى رضاهم 
م طوال(مستوى للتكلفة خالل فرتات زمنية غري حمدودة  وهذا األمر  .)السنةالشهر و و  األسبوع أ

لتطوير من جتربة األفكار بطبيعة احلال من شأنه أن ميكن القائمني على أنشطة التسويق والبحث وا
مبختلف  ،اجلديدة، مع إمكانية تعديلها بسالسة وعلى عدد متنوع من املستهلكني احملليني واألجنبيني

م التعل كان تواجدهم جغرافيا وما يرتتب نتقال ملدون تكبد عناء اال ،يميةشرائحهم وأعمارهم ومستو
 1.عنه من تكاليف إضافية

ت البيئيةكنتيجة  :تلوث البيئة  .ه  اليت تعترب املؤسسات االقتصادية بصفة  ،حتمية للعديد من اإلضرا
عامة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة سببا رئيسيا فيها، كالتلوث البيئي واألمطار احلمضية ودمار طبقة 

ت الك املفرط للطاقة، كلها أمور أداألوزون وارتفاع درجة حرارة الكوكب األرضي بسبب االسته
واعتبارا من أن السبب الرئيسي يكمن يف  .واحلكومات لضرورة التدخل لوضع حد لذلك دولل

السيما  ،فإن خمتلف احلكومات يف معظم الدول أصبحت متيل إىل فرض وإرغام املؤسسات ،املؤسسة
إلجراءات ، لضرورة التقيالصناعية منها ا البيئةد  وذلك أثناء ممارستها  ،اليت ختدم يف حد ذا

                                                             
ت ظل يف الصغرية املشروعات وفشل جناح عوامل ،ندير عليانعبد الرمحان،  عنرت بن -1 هيل املعاصرة التحد ، ملتقى دويل حول متطلبات 

ت مشال إفريقيا، جامعة حسيبة  2006أفريل  18و 17املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية يومي  حتت إشراف خمرب العوملة واقتصاد
لشلف، اجلزائر، ص   674، 673.ص.بن بوعلي 
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وتبعا هلذا فإن املؤسسات تنظر هلذه التغريات كتهديدات جيب جتنبها وحتاشيها . تها اإلنتاجيةألنشط
ت البيئية تلك لتستفيد منها بدال من مقاومتها، أي أن تتخذ هي األخرى إجراءات تتناسب و  التحد

  1.املفروضة عليها

I-3-2-  تعاين املؤسسات الصغرية  :اجلزائراملشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
  :من الكثري من املشاكل اليت ميكننا ذكرها يف النقاط التالية ة اجلزائريةواملتوسط

أكرب عائق يف وجه  سنوات طويلةيف اجلزائر منذ شكل العقار الصناعي ي :مشكلة العقار الصناعي  .أ 
لنسبة  .بصفة عامة املستثمريناملؤسسات الصغرية واملتوسطة ويف وجه  فكنتيجة للنقص الواضح 

ووجود  ،ستغالله أو ملكيتهتمثلة يف تعقد مراحل منح تراخيص ااإلدارية امل لبريوقراطيةجند أن ا ،للعقار
املفروضة لشرائه، مجيعها عوامل األسعار ارتفاع و  له صوص القانونية واملنشورات املنظمةالعديد من الن

واليت تتم بطريقة غري رشيدة  ،هواستغالل هتسيري د من تعقيدات تعيق أكثر فأكثر إدارة املؤسسة وتزي
ت  .وغري عقالنية حيث جند أن أغلب املناطق الصناعية ومناطق النشاطات املمتدة عرب مجيع وال

طبيعة نظام التسيري تشهد مشاكل بسبب  ،)طقة نشاطمن 449منطقة صناعية و 72يل حوا(الوطن 
ت،حملليني ونقص إمكانيات ري اوعدم استقرار املس ،املطبق ت والدوائر والوال األمر  بعض البلد

لعقاري  .الذي ينعكس ويؤدي إىل سوء تسيريها وبصفة عامة ميكننا تلخيص أهم املشاكل املرتبطة 
  :الصناعي يف النقاط التالية

 لالستثمار املخصص العقار منح مدة ولط. 
 الطلبات من لعدد احلاالت من كثري يف مربر بدون الرفض. 
 إشكالية يطرح الوضع وهذا ،متهائمال عدم أو انعدامها أو ملبايناو  األراضي أسعار ارتفاع 

 امللكية عقود تفرض وجود اليت ،البنوك مع تعاملها يف ملتوسطةاو  الصغرية للمؤسسات كبرية
  .القروض ملنح

املؤسسات الصغرية  عاين منهاكل اليت تا أهم املش من بني :مشكلة احلصول على التمويل الالزم  .ب 
وذلك بسبب عدم توفر االقتصاد  ،ئتمانواال التمويلاجلزائر هي مشكلة احلصول على واملتوسطة يف 

كنتيجة ف .حتياجات املالية الالزمةالية متطورة وقادرة على تلبية االالوطين على منظومة بنكية وم

                                                             
1- Gerry Johnson et autres, Stratégique (la France : Pearson Education, 2008) 8ème édition, p.63 
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ا احملدودة ت الضرورية للحصول على خصوصا ما تعلق منها بغياب الضما ،حلجمها وإمكانيا
لنسبة لاحلالتمويل كما هو حتظى بنفس التمويل املناسب، جندها ال  بسبب ف .لمؤسسات الكبريةال 

 جند أن الكثري من ،درجة املخاطرة العالية فيما خيص عملية إقراض املؤسسة الصغرية واملتوسطة
ا ويلهاعن مت متتنعالتمويل املختصة يف ؤسسات امل سواء ألغراض التكوين الرأمسايل أو ، حتياجا

من تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة جند أن أغلب كما . التوسع أو ملواجهة نفقات االستغالل
ا على   مشكلة كربى ومعقدة للغاية اليهحيث ميثل احلصول ع، عمالت الصعبة الريتوفعدم قدر

حتياطيات والرامية للتحكم واحلفاظ على ا ،يةية اليت تتبناها احلكومة اجلزائر النقد ةسياسال بسبب
اللجوء  األمر الذي يؤدي مبالكها، الذين يعتربون مستثمرين حمدودي القدرات التمويلية، إىل .الصرف

خمتلف من  ستريادعمليات االلتمويل  ،عمالت الصعبةإليه من ال حيتاجونما  لتوفريإىل السوق املوازي 
وقطع  الضرورية ملمارسة وأداء العمليات اإلنتاجية ،األولية والتوريداتواملواد واملعدات  ستثماراتاال

حيد األمر الذي من شأنه أن  .نياألجنبي املؤسسات واألشخاص الغيار وتسديد مصاريف خدمات
ا اإلنتاجية ا على استغالل طاقا ا على املنافسة ومن منوها  ،من قدر تكيفها مع على و وقدر

 1.متغريات السوق

هيل وتدريب اليد العاملة والكفاءات اإلدارية .ج   البشري لعنصربسبب األمهية البالغة ل :مشكلة 
عتباره القائم على العملية اإلنتاجية واملمارس للتخطيط والتنظيم  ،داخل املؤسسة الصغرية واملتوسطة

ا وأجزائها، فإن مشكلة  وضعف  املاهرة العمالةاليد  نقصوالقيادة والرقابة عند مجيع مستو
هيلها يعتربان ت  ولعل أهم  .املؤسسات ا النوع منهذ واجههاي اليت املعوقات أهمبني  من مستو

 ،االقتصادية احلكومية املؤسسات يف شتغالاال األفراد تفضيلل سبب هلذا املشكل يف اجلزائر يعود
 الضوابط انعدام عن الضف ،االجتماعي والضمان التقاعد وامتيازات واحلوافز العالية األجور بسبب

وضعف  ،آلخر اقتصادي قطاع من أو خرىأل مؤسسة من العامل انتقال عملية من حتد اليتالتنظيمية 
االت الفنية واإلنتاجية ضف هلذا فإن أغلب املؤسسات . أو قلة مراكز التكوين املتطورة يف خمتلف ا

ا وسيطرة مالكها على اإلدارة ،الصغرية واملتوسطة ا وقلة إمكانيا جندها تفتقر  ،وبسبب حداثة نشأ
لكفاءة واخلربة املرتفعتني يف جمال التسيري، وما يتطلبه من ضرورة التمتع  إلطارات إدارية تتمتع 

                                                             
  66، 65. ص.خللف، مرجع سابق، ص -1
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رات التقنية أو ريية واملهارات اإلنسانية واملهاظاملتمثلة يف املهارات التن ،مبجموعة من املهارات التسيريية
 1.الفنية

ستعمال والتحكم يف التكنولوجيا  .د  تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  :املشاكل املرتبطة 
تج عن ضعف  ملؤسسات الكبرية، وهو أمر  الغالب على وسائل وأدوات إنتاج أقل تطورا مقارنة 

ا املالية وصعوبة احلصول تبعا لذلك على التكنولوجيا امل إلضافة لعدم متكنها من إتباع إمكا تطورة، 
األساليب والتقنيات اإلنتاجية احلديثة وضعف سياسة الصيانة اليت تنتهجها، األمر الذي قد حيد من 

ا على منافسة املؤسسات الكبرية يف األسواق اليت تنشط ضمنها  2.قدر

اإلجراءات اإلدارية من بني أبرز يعترب مشكل الروتني وثقل  :املشاكل النامجة عن بريوقراطية اإلدارة  .ه 
فكنتيجة حملدودية إمكانيات هذا النوع من  .املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ا التمويلية ا، وهو األمر  ،املؤسسات وضعف قدرا فهي حباجة ماسة لدعم أجهزة الدولة لنشاطا
فبالرغم من اجلهود املعتربة . الذي يتطلب ضرورة االستجابة السريعة يف إمتام اإلجراءات اإلدارية الالزمة

وقيامها  ،ستثمار وإنشاء املؤسساتا للقوانني واملراسيم املشجعة لالمن خالل سنه ،للحكومة اجلزائرية
 "ANSEJ"كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   ،ديد من األجهزة الداعمة للمؤسساتخبلق الع

مشكل ثقل اإلدارة وبريوقراطيتها اهلاجس الوحيد ، يبقى "ANDI"ستثمار والوكالة الوطنية لتطوير اال
حصاءات الرمسية املتوفرة، جند فحسب اإل. تطور مؤسسات هذا القطاعوالرئيسي الذي يعيق سرعة 

وذلك حسب طبيعة جمال  ،سنوات 03أشهر و 06ني مدة إنشاء مؤسسة يف اجلزائر يرتاوح بأن 
لدول الرائدة اقتصاد على مستوى العامل ففي أملانيا ترتاوح  .نشاطها، وهي فرتة طويلة نسبيا مقارنة 

ويف إسبانيا بني أسبوع  ،أسابيع 07و 04ويف الربازيل بني  ،أسبوع 24تلك الفرتة ما بني يوم واحد و
 3.أسابيع 04ويف السويد بني أسبوعني و ،أسبوع 28واحد و

وهو  ،يعد التسويق مبثابة املؤشر اهلام احملدد لتنافسية أي مؤسسة اقتصادية :مشكلة تسويق اإلنتاج  .و 
غري أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية تعيش  .بذلك يشكل احللقة األهم لتطورها ومنوها

الو  ت يف هذا ا سلع لم لل أمهها وجود تدفق هائل وغري منظلع ،تواجه العديد من املشاكل والصعو
                                                             

جامعة بن يوسف بن خدة، : اجلزائر( دراسة حالة اجلزائر: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصاديةحكيم شبوطي،  -1
  25، 24.ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2008

  63.ذير، مرجع سابق، صبن ن -2
  273، 272.ص.عبد الالوي، مرجع سابق، ص -3
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ة املنافسة اليت تواجهها، يزيد من حد مما ،)خصوصا من الصني(جنبية منخفضة السعر األلخدمات لو 
ووسائل وأدوات وعدم وجود نظام وطين ثري للمعلومات عن أسواق خمتلف املواد األولية والتوريدات 

وعن أهم القوانني والقرارات واملراسيم اليت ختص قطاع األعمال  ،اإلنتاج املتطورة وظروف املنافسة
خصوصا اجلديدة منها، وارتفاع تكاليف القيام بدراسات السوق بسبب صعوبة احلصول على 

لبيع مبفردهم دون قيام أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،ضف إىل كل ذلك. املعلومات احلديثة
حماولة التوجه للموزعني الرمسيني من ذوي اخلربة يف جمال األسواق وطرق البيع، وغياب اليد العاملة 

وغياب أيضا ثقافة إقامة  ،املاهرة كنتيجة لغياب مراكز التكوين املتخصصة يف جمال البيع والتسويق
ملنتجات واخلدمات   1.ني الوطين والدويلكاملعارض ذات الطابع  ،فضاءات تعريفية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
هيل املؤسسات الصغرية أنفال نسيب،  -1 جامعة : اجلزائر( واملتوسطةدور اجلوانب املالية واالقتصادية إلتفاقية الشراكة الألوروجزائرية يف 

  242، 241.ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015دمحم خيضر بسكرة، 
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II - العديد من املفكرين أنه يوجد عاملني أساسيني ميكنهما التأثري  ىير  :وامليزة التنافسية التكاليف دارةإ
ح املؤسسة وحتديد مدى استحواذها على ميزة تنافسية، هذين العاملني مها القيمة االستعمالية  يف معدالت أر

ا املنتجات إلضافة لدمات املقدمة للمستهلكنيواخل اليت تتميز  أي أنه كلما كانت معدالت  .تكاليفهما، 
ح املؤسسة أعلى من املتوسط السائد داخل الصناعة اليت تنتمي إليها كلما دل ذلك على متتعها مبيزة   ،أر

دة. تنافسية انتجات وخدمات املؤسسة القيمة االستعمالية اليت يوليها املستهلكون مل فبز ، كما أنه  ترتفع مبيعا
قل   ،كلما كانت املؤسسة قادرة على ختفيض تكاليفها ا ومتكنت من بيعها  كلما اخنفضت قيمة تكلفة منتجا

ا التنافسية السعرية معدل العائد على رأس املال املستثمر مرتفع مع  كان  كما أنه كلما  .األسعار وارتفعت قدر
 .كلما دل ذلك على استحواذ املؤسسة على مزا تنافسية راسخة  ،ات املقبلةإمكانية احملافظة عليه خالل السنو 

إثبات  امن بني أبرز الباحثني الذي حاولو  "Michael Porter" "مايكل بورتر"يعد املفكر األمريكي حيث 
 وتعظيمها ،تعتربان اإلسرتاتيجيتان األساسيتان اللتان تقودان املؤسسة خللق القيمة التمييز والتكلفة املنخفضة أن

أن ختفيض معدالت هيكل التكلفة يقود  تبعا لذلكحيث يرى . والوصول لتحقيق املزا التنافسية املطلوبة
ن قيام املستهلكني نتيجة إلمكانية ختفيض أسعار املنتجات وما يتبعه م ،املؤسسة بطريقة مباشرة خللق القيمة

األسس العامة واألساليب الدقيقة املتبعة مناقشة وفهم ضرورة ل قود، غري أن ذلك يمبنحها املزيد من االهتمام
  .وحتقيق اإلنتاجية املتفوقةحتقيق ميزة التكلفة األقل يف 

املوارد االقتصادية اليت  كاليف يف حماولة الوصول لالستخدام األمثل جلميعالت دارةيتمثل اهلدف الرئيسي إل     
لتايل تهاواحلد من الضياع الذي قد تتعرض له طاق ،تتوفر عليها املؤسسة إمكانية توجيه األنشطة  اإلنتاجية، و

ملواصفات اليت تضمن حمددة تقود إىل ةتوليفوفقا لاملمارسة  حتقيق وتعظيم رضا  إنتاج املنتجات واخلدمات 
ملنافسني بطريقة أفضل ،ةوداجلسعر ومستوى لفيما يتعلق  ، خصوصااملستهلك  ،ا مع ذلكيمتاش. مقارنة 
لدراسة والتحليل لألفكار واملواضيع الثالثة التالية يفسنحاول    :هذه النقطة التطرق 

  امليزة التنافسيةماهية. 

 اإلسرتاتيجيات التنافسية.  
 آليات وأساليب خلق املزا التنافسية. 
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II -1 -  وأنواعها وعالقتها  ،سنحاول يف هذه النقطة التطرق ملفهوم امليزة التنافسية :التنافسيةماهية امليزة
  .املسامهة يف بناء كل نوع من أنواع امليزة التنافسيةهداف إدارة التكاليف، وخمتلف العوامل 

II -1 -1- دارة التكاليف مفهوم امليزة التنافسية مكانة جد هامة لتنافسية حيتل مفهوم امليزة ا :وعالقتها 
ا العنصر الرئيسي املفسر لألسس النظرية والتطبيقية  يف جمايل اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة األعمال، بسبب كو

حأعلى اليت تضمن للمؤسسة حتقيق   "Michael Porter" "مايكل بورتر" ويعترب األمريكي. معدالت األر
وما يتبعها من خمتلف  ن الفكري، بطرحة لعوامل وقوى املنافسةمن أبرز املفكرين املسامهني يف إثراء هذا امليدا

  .اإلسرتاتيجيات التنافسية

ا قدرة املؤسسة على إنتاج املنتجات وتقدمي اخلدمات املناسبة، املتوافقة مع       تعرف امليزة التنافسية على أ
ل ا. متني ويف الوقت احملددسعر واجلودة الالئرغبات املستهلكني و القدرة على حتقيق ما يرغب به  أي أ

ئن قي املؤسسات املنافسة ،الز ستوى مل يزة التنافسية للمؤسسة عند الوصولتتحقق امل 1.بشكل أفضل من 
ح مرتفعتني نتاجية وأر ا تستحوذ على ميزة تنافسية دائمة . منخفض للتكاليف، وحتتفظ  كما ميكن القول أ

انطالقا من قيام املؤسسة امليزة التنافسية  تتجسد 2.احلالة لفرتة زمنية طويلةإذا استطاعت احملافظة على تلك 
ملنافسني ، وتقود لتوصل ألساليب جديدة، تستخدم املوارد االقتصادية املتوفرة بكيفية متميزة وفريدة مقارنة 

التنافسية تعين التفوق  بذلك نستنتج أن امليزة 3.إلنتاج منتجات مبتكرة وأعلى قيمة من وجهة نظر املستهلكني
ا ا منتجا ملنافسني، كنتيجة حتمية خلاصية التكلفة املنخفضة اليت تتمتع  لسبق مقارنة  ا،  والتميز  وخدما

ا ا املرتفعة أو اخلصائص الوظيفية املبتكرة اليت تتصف  أو االستجابة السريعة لرغبات املستهلكني  ،أو جود
  .ميزة التكلفة األقل وميزة التمييز: ة نوعني رئيسيني مهاوامليزة التنافسي. يف السوق

لظروف العامة اليت      ميزت بيئة  يرى العديد من الباحثني أن إدارة التكاليف مصطلح ارتبط ظهوره 
دف لتحقيق النجاح التنافسي للمؤسسة خالل األمد البعيد، على عكس . األعمال يف الوقت احلايل إذ 

ة التكاليف وخمتلف التقارير املالية واإلدارية اليت تركز على جتسيد جمموعة من األهداف أنظمة وطرق حماسب

                                                             
جلزائر: حنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعيةعبد الرمحـن بن عنرت،  -1  دراسة حالة الصناعات التحويلية 
  148.توراه، غري منشورة، صأطروحة دك) 2004جامعة اجلزائر، : اجلزائر(
دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد : دراسة أثر إدارة اجلودة الشاملة على األداء احلايل للمؤسسات اإلقتصاديةيوسف بومدين،  -2

  93.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2006جامعة اجلزائر، : اجلزائر( ISOللمصربات احلاصل على شهادة اجلودة العاملية 
3- Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, op.cit, p.48 
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جيب أن يدفع اإلدارة للرتكيز على مجيع املقاييس املالية اهلادفة لقياس فالنجاح التنافسي  .القصرية األجل
إلضافة للمقاييس غري املالية كاالبتكار والتجديد  ح،  ت األر والتطوير واجلودة واالهتمام برغبات مستو

ملؤسسة خالل  .املستهلكني وحماولة جتسيدها يف أقصر مدة زمنية ممكنة فبسبب تعاظم أمهية إدارة التكاليف 
اليت ة املؤسسة على اختاذ القرارات ملساعد ،األمد البعيد، أصبح يطلق عليها اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكلفة

ئتضمن  ن أخذا بعني االعتبار حتقيق أقل مستوى للتكاليف، بشكل جيعل املؤسسة حتقق إشباع رغبات الز
ح وتستحوذ على ت األر ألسواق اليت تنشط أعلى مستو   .ضمنها ميزة تنافسية 

II -1 -2- شارلز هل"يرى كل من  :لعوامل املسامهة يف بناء امليزة التنافسيةا" "Charles Hill" 
أن استحواذ املؤسسة على مزا تنافسية يتم من خالل أربعة عوامل  "Gareth Jones" "جاريث جونز"و

ا ،أساسية ا على حتقيق التكلفة األقل أو متييز منتجا هذه العوامل ميكننا توضيحها يف  .تتحكم يف قدر
 ).33(قم الشكل ر 

 

  .أسس بناء امليزة التنافسية للمؤسسة): 33(الشكل رقم 

  

    

    

  

  

  

  

 196.هل، جونز، مرجع سابق، ص :املصدر

 اجلودة املتميزة

 التجديد

الكفاءة املتميزة 
 واملرتفعة

رد الفعل السريع 
ئن  واملتميز جتاه الز

  ميزة التكلفة األقل-

ميزة التمييز-  
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مها ميزة  ،بوضوح أن هناك نوعان رئيسيان للميزة التنافسية نالحظ ،)33(ل رقم كما هو مبني يف الشك      
حيث تشري ميزة التكلفة األقل لتحقيق املؤسسة املستحوذة عليها للمستوى األقل  .التكلفة األقل وميزة التمييز

اكنتيجة   ،من تكلفة وحدات اإلنتاج داخل الصناعة اليت تنتمي إليها أما  .للكفاءة املرتفعة اليت تتمتع 
ت املؤسسة خلصائص وجمموعة كبرية من الوظائف األولية فتعين تضمن منتجات وخدما ،لنسبة مليزة التمييز

بذلك ميكننا القول أن األسس . مع رغبات املستهلك وتفتقد إليها املؤسسات املنافسة ةنسجمامل ،والثانية
العامة لبناء املزا التنافسية عبارة عن أربعة عوامل تساهم يف خلق امليزتني التنافسيتني املذكورتني، إذ تعترب 

وهي حتسب بقسمة قيمة املخرجات من السلع  ،فاءة املتميزة مبثابة األساس والركيزة مليزة التكلفة األقلالك
فكلما ازدادت   .واخلدمات املتحصل عليها على قيمة املدخالت من عمل وتنظيم وموارد طبيعية ورأس مال

ملؤسسةكمية أو قيمة املنتجات املتحصل عليها من استخدام نفس القدر من املوارد  كلما دل   ،االقتصادية 
لنسبة للجودة املتميزة. ذلك على كفاءة إدارة املؤسسة والعكس صحيح فتعين قدرة منتجات وخدمات  ،أما 

ثريا مزدوجا على  املؤسسة على أداء الوظائف األولية والثانوية اليت صممت إلجنازها، حيث تؤثر جودة املنتج 
إلضافة جلعل بتوفري إنتا  ،املزا التنافسية ج عايل اجلودة يؤدي إىل ارتفاع القيمة اإلستعمالية واألسعار، 

لكفاءة العالية والتكاليف املنخفضة لوحدة املنتج بسبب حسن استغالل العمال للزمن وما  ،املؤسسة تتمتع 
دة إنتاجيتهم واخنفاض الوحدات املعيبة دة ما يقود يف كلتا احلال، األمر الذي يتبع كل ذلك ز تني إىل ز

ح الكلية لنسبة للتجديد. األر بتكار والتوصل ملنتجات أو خدمات ملؤسسة على االفيعين مدى قدرة ا ،أما 
أو أساليب إنتاجية وتنظيمية وإدارية وتكنولوجية جديدة مل يسبق التوصل إليها واكتشافها، إذ يؤدي ذلك 

لتايل ،إلمكانية ختفيض تكاليف املنتجات ومتييزها او د ح وز كما أن رد الفعل .  االستمرار يف حتقيق األر
ئن يعين قدرة املؤسسة على أداء مهامها املتمثلة يف خلق أكرب قدر  ،املتميز والسريع جتاه حاجات ورغبات الز

من القيمة للمستهلكني ويف أقصر زمن ممكن، وهو أمر مرتبط بسرعتها يف الكشف عن حاجات ورغبات 
وذلك يف أقصر مدة زمنية  ،العمل على ابتكار خصائص معينة تتضمنها املنتجات واخلدماتاملستهلكني و 

ملنافسني ويف هذا . ممكنة، األمر الذي من شأنه أن يضمن حتقيق ميزة التمييز وفرض األسعار األعلى مقارنة 
رو  "Charles Horngren" "شارلز هوروجنرن" الصدد يرى كل من  "Srikant Datar"" سريكانت دا

 ،ومن أجل جناح عملية تطويرها للمنتجات واخلدمات ،أن املؤسسة "Madhav Rajan""  ماداف راجانو 
واليت ميكننا ذكرها ضمن مخسة جمموعات  ،جيب أن متارس سلسلة متكاملة من األنشطة املتعددة الوظائف

  ).34(م رئيسية يوضحها لنا الشكل رق
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ملؤسسة األنشطة املسامهة يف): 34(الشكل رقم    .خلق القيمة 

  

  

  

management emphasisCost accounting: a Charles Horngren and others,  The source: 

(USA : Pearson Education, 2012) 14th Edition, p.06 

 

بتكار وتطوير املنتجات واخلدمات من قسم دراسة ا ق عمليةتنطل ،)34(ل رقم كما هو موضح يف الشك     
دف حماولة وصف حاجات ورغبات  جرائه ألحباث معمقة لألسواق  سلوك املستهلك وحتليل السوق، 

بعدها  .إلضافة لتقدير مستوى الطلب على املنتجات واخلدمات املعنية ،املستهلكني جتاه منتجات املؤسسة
أين يتم إجراء  ،البحث والتطويرأو ما يعرف بقسم  ،يتم مترير وصف تلك احلاجات والرغبات للمخرب

ا جعل املنتجات واخلدمات اليت من شأ ،ختبارات العلمية والتطبيقية للتوصل إىل جمموعة من الوظائفاال
يقوم قسم اإلنتاج بتصنيعه  ،تصميم معني ليتم احلصول على. متوافقة متاما مع حاجات ورغبات املستهلكني

والقيام بتسعري املنتجات  ،بعد ذلك يتم البدء يف محالت اإلشهار والرتويج. تبعا ملستوى الطلب املقدر سابقا
نشطة خدمات  .سية للمؤسسة والبيع الفعلي لإلنتاجتنافبشكل يضمن احلفاظ على القدرة ال لتختتم العملية 

ئن بعد عملية الشراء من أجل رفع قيمة املؤسسة من وجهة نظر املستهلكني ،ما بعد البيع   .بتقدمي الدعم للز

لكفاءة املرتفعة واجلودة املتفوقة والتجد      يد املستمر، تتأثر تكلفة املنتجات واخلدمات بصورة أكثر وضوحا 
  ).35(حيث ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل رقم  .ساهم يف بناء ميزة التكلفة األقلوهي عوامل ت

  

  

  

أنشطة دراسة 
سلوك 

املستهلك 
  وحتليل السوق

أنشطة البحث 
وتطوير 

  املنتجات 

أنشطة التصنيع 

  واإلنتاج

أنشطة تسويق 
وبيع املنتجات 

  واخلدمات 

أنشطة خدمات 

  ما بعد البيع
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  .ثري الكفاءة واجلودة والتجديد يف تكلفة منتجات املؤسسة): 35(الشكل رقم 
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  .خفضة للمنتجات فقطلكفاءة املرتفعة يف حتقيق التكلفة املنتساهم ا ،)35(رقم كما هو مبني يف الشكل       
بينما  .لتايل األسعار األعلى للمنتجاتو  ،للمستهلكني يف حتقيق ميزة التمييزستجابة السريعة كما تساهم اال

بسبب دورمها  ،تساهم كل من اجلودة املتفوقة والتجديد املستمر يف حتقيق ميزة التكلفة األقل وميزة التمييز
  .املزدوج يف ختفيض التكاليف وتدعيم خصائص املنتجات بقيمة متفوقة

 الكفاءة املرتفعة

 التجديد املستمر اجلودة املتفوقة

االستجابة السريعة 
 للمستهلك

التكلفة املنخفضة 

 لوحدة املنتج

 سعار األعلىاأل

 لوحدة املنتج
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يسيني قاما بعرض مصدر وجذور امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، حيث قام االجتاه يوجد اجتاهني رئ     
لرتكيز على اهليكل العام للصناعة اليت تنتمي هلا املؤسسة، بينما ركز االجتاه الثاين على املوارد  األول 

ا   1:وذلك كاآليت ،واإلمكانيات اليت تتمتع 

يرى رواد هذا االجتاه أن هيكل الصناعة اليت تنتمي  :"Strategizing"االجتاه األول املعروف بـ   أ 
أي أن ظروفها اخلارجية العامة  لتمتعها مبيزة تنافسية من عدمها، إليها املؤسسة هو احملدد الرئيسي

ويف هذا الشأن جند منوذج . ووضعيتها التنافسية مها احملددين الرئيسيني لنوع امليزة التنافسية املكتسبة
"PESTEL"  ومنوذج عوامل املنافسة اخلمسة لــ"Porter" اللذان يقدمان شرح وحتليل مفصلني ،

ديدات على نشاط املؤسسة وتبعا . لقوى املنافسة والعوامل العامة اليت ميكن أن تشكل فرص أو 
: متكن من االستحواذ على ميزة تنافسية هي ،ثالثة اسرتاتيجيات تنافسية "Porter"لذلك قدم 

 .إسرتاتيجية التكلفة األقل، إسرتاتيجية التمييز وإسرتاتيجية الرتكيز

 حسب هذا االجتاه، تتحقق امليزة التنافسية نتيجة :"Economizing"املعروف بـ االجتاه الثاين   ب 
س املؤسسة جمموعة من األنشطة اهلادفة ر حيث متا .االستغالل الرشيد للموارد االقتصادية املتاحة

لتحويل املدخالت ملخرجات تتناسب مع رغبات املستهلكني، أخذا بعني االعتبار مستوى تكاليف 
بذلك فإن املوارد والقدرات اخلاصة والكفاءات املتميزة املتوفرة هي احملدد . وجودة املنتجات واخلدمات

 .)37(و )36(رقم  نيضيح ذلك يف الشكلننا تو وميك. الستحواذ على ميزة تنافسيةلالرئيسي 

املؤسسة على ميزة تنافسية  أن استحواذ" ي سرتيكالندچأيه "و" آرثر أيه تومسون"يرى كل من      
تصنف ضمن أربعة جمموعات أساسية ميكننا توضيحهما من  ،ن مصادر داخلية كثرية ومتنوعةينبع م

  ).36(قم خالل الشكل ر 
  
  
  
  
  

                                                             
1- Octave Jokung Nguéna et autres, Introduction au management de la valeur (la France: Dunod, 
2001) p.p.23, 24 
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  .التنافسية يزةاملوتعبئتها خللق حشد مصادر املؤسسة ): 36(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرون : لبنان( املفاهيم واحلاالت العملية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةي سرتيكالند، چآرثر أيه تومسون، أيه  :املصدر مكتبة لبنان 
  127.ص الطبعة األوىل،) 2006لتعاون مع شركة ماكجروهل، 

  
حيث تلعب  .امليزة التنافسيةختتلف مصادر خلق تتنوع و  ،)36(رقم  كما هو مبني يف الشكل      

ملؤسسة لغة يف ختفيض التكاليف ،مبصادرها املتنوعة ،املوارد االقتصادية املتوفرة  كاملهارات أو   ،أمهية 
واألساليب العلمية  ،واملعرفة التكنولوجية املرتفعة يف جمال اإلنتاج ،اخلربات يف جمال التجارة اإللكرتونية

الوحدات املعيبة واخلربات املكتسبة يف جمال  ، والتخلص مناملتبعة يف جمال إدارة جودة املنتجات
جلملة واإلعالن والرتويج، واألصول املادية واملعنوية الفريدة اململوكة من قبل  خدمة العمالء والبيع 

أو  ،تخدم يف أداء عمليات التصنيعستواليت قد تتخذ شكل معدات وآالت تكنولوجية  ،املؤسسة
أو شبكات كمبيوتر حديثة وأنظمة معلومات فعالة وسريعة  ،قنوات توزيع عاملية منخفضة التكلفة

وموظفني يتمتعون  ،قدرات عمل عالية وذات خربةب شكل املوارد البشرية املتميزةكما قد تتخذ   .األداء
ال اإلداري، والشراكة امل كما أن مجيع اإلمكانيات التنافسية اليت . تينة مع املوردينمبهارات كثرية يف ا

ا املؤسسة  والتحكم أكثر يف سعر البيع متاشيا ومستوى  ،تقييم وضعها يف السوق يفساعدها تتتميز 
ا املرتاكمة يف جماهلا اإلنتاجي وتنشأ بعد  ،التكاليف الذي حققته، وهي يف أغلب احلاالت نتيجة خلرب

 مبصادرها املتنوعةمجيع املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها املؤسسة 

 اإلمكانيات التنافسية

 اإلمكانيات والقدرات اجلوهرية واملتميزة

األصول اإلسرتاتيجية 
 واإلجنازات احملققة يف السوق

  ميزة 

 تنافسية
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وتؤدي الرتفاع قدرة املؤسسة على الوقوف يف وجه أي منافسة سعرية  ،ق واملسبق هلاالتخطيط الدقي
  .أو ابتكارية أو على أساس اجلودة وخدمات ما بعد البيع اليت ميكن أن تتعرض هلا

  .التنافسيةجذور امليزة ): 37(الشكل رقم 
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الفعلية للميزة التنافسية، اليت تنشأ انطالقا من املوارد االقتصادية  اجلذور )37(لنا الشكل رقم  يلخص
خذ العديـد مـن األشـكال، كـاملواد مبختلـف أشـكاهلا واآلالت واملعـدات مبـا تتضـمنه مـن  املتوفرة واليت 

ــا املؤسســة عــن . تكنولوجيــا وأســاليب اإلنتــاج املعتمــدة ضــف إىل ذلــك القــدرات اخلاصــة الــيت تنفــرد 
املؤسسات املنافسـة، كاليـد العاملـة املـاهرة وبـراءات االخـرتاع وأسـاليب التنظـيم والتنسـيق بـني  غريها من

 ،يعتــربان مبثابــة كفــاءات متميــزة) املــوارد والقــدرات اخلاصــة(ومهــا يف احلقيقــة . أجــزاء اهليكــل التنظيمــي
جابة ســريعة تتجسـد علـى شــكل كفـاءة عاليـة أو جــودة مرتفعـة أو مســتوى متميـز مـن التجديــد أو اسـت

ئن وهـي عوامــل تـؤدي مباشــرة إىل حتقيـق ميــزة التكلفـة املنخفضــة أو ميـزة التمييــز، اللـذين يعتــربان . للـز
ســــتعمالية يمــــة التكلفــــة أو بتعظــــيم القيمــــة اإلبتخفــــيض ق ،مبثابــــة مؤشــــرين يــــدالن علــــى خلــــق القيمــــة

ح األعلى   .للمنتجات، ما يساهم يف حتقيق األر

II -2 -  لناحية  :التنافسيةاإلسرتاتيجيات سنحاول يف هذه النقطة حتليل مفهوم اإلسرتاتيجية وعالقتها 
  . التشغيلية للمؤسسة، مع حتديد خمتلف اإلسرتاتيجيات التنافسية

 املوارد

 القدرات اخلاصة

الكــفــــــاءات 
 املتــــميـــــزة

  :التميز يف

 الكفاءة.  
 اجلودة. 
 التجديد. 
  االستجابة

السريعة 
ئن  للز

 التكلفة املنخفضة

 التمييز

ح  خلق القيمة أر
 مرتفعة
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II -2 -1- ال العسكري :عريف اإلسرتاتيجيةت أي فن إدارة اجليش  ،ارتبط الظهور األول لإلسرتاتيجية 
حيث تزامن  .ستخبارات املعلوماتيةتعتمد على اخلطط واملناورات واال ربية اليتفوز يف املعارك احللوحتقيق ا

وتسابقها حنو كسب  ،استعماهلا يف جمال إدارة األعمال بظهور وبروز املنافسة بني املؤسسات االقتصادية
دة ويف هذا الشأن قام  1.املستهلكني يف السوق واالستحواذ على أكرب حصة من املبيعات اليت ستجعلها يف الر

على أساس  ،تحديد مفهوم اإلسرتاتيجيةم ب1987 سنة "Henry Mintzberg" "هنري منتزبرغ"فكر امل
ا تشمل ما أطلق عليه  تصور مستقبلي ،"Pattern" منوذج ،"Position"، متوقع "Plan"خطة : "5P" أ

"Perspective"،  مناورة"Ploy". تتضمن جمموعة  ،حيث يعترب أن إسرتاتيجية املؤسسة عبارة عن خطة
ا تقود  من اإلجراءات املفصلة واحملددة بدقة من أجل بلوغ وحتقيق مجلة من األهداف  املستقبلية، كما أ

ا املطروحة يف السوق ،املؤسسة للتموقع بكيفية صحيحة يف وجه منافسيها ا وخدما وهي  .من خالل منتجا
 عيينهابت ،اليت ستخلق بواسطتها القيمةللطريقة انطالقا من حتديدها  ،منوذج يشمل كل نواحي املؤسسة أيضا

كما تعترب مبثابة التصور   .مع ظروف ومعطيات حميطها اخلارجي لألنشطة الواجب ممارستها وكيفية تعاملها
ا املؤسسة اجب التعامل معها من أجل ضمان وحتديد الطريقة الو  ،املستقبلي للظروف اخلارجية اليت ستمر 

ح والتفوق على املنافسنيحتقي تعد أيضا مبثابة املناورة اليت جتريها املؤسسة من أجل  ،وبناء على ذلك .ق األر
يتم مبوجبها  ،أن اإلسرتاتيجية عبارة عن رؤية تصورية "عوض دمحم"يرى كذلك  2.متويه املنافسني والتغلب عليهم

وضمان حتقيق االنسجام مع احمليط اخلارجي بناء على التناغم السليم بني خمتلف األجزاء التغلب على املنافسني 
مؤيد "يعرف أيضا  3.واملسامهة يف احلصول على خمتلف املنتجات واخلدمات ،الداخلية املشكلة للمؤسسة

بناء على املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها املؤسسة  ،ا عملية حتديد األهداف الطويلة األمد "سعيد سامل
ا احمليط اخلارجي اشتقاق منها جمموعة من اخلطط عند كل العمل على و  ،والظروف والعوامل اليت يتميز 

االت املنتجة للقيمة ت وا ا مفهوم منفصل  ،متاشيا مع التعريفني السابقني لإلسرتاتيجية 4.املستو نالحظ أ
ملستقبل البعيد بناء على حتديد الوضع املرجو بلوغه يف ، حيث تتخطيط مبختلف أشكالهعن ال رتبط أساسا 

ح جلانب املايل بتحقيق أقصى معدالت األر ت خصوصا ما تعلق منها  ويف هذا الشأن  .العديد من املستو

                                                             
1- Mohamed Zouaoui, Samia Zouaoui Karoui, le management: processus de gestion et fonction de 
l’entreprise, préface: Youssef Alouane (la Tunisie: édition C.L.E, 1999) p.64   
2- Henry Mintzberg, The strategy concept: five Ps for strategy, California management review, USA, Vol 
30 (01), p.11 

  12، 11، 10.ص.ص) 1999الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، : مصر( واألسس العلميةاألصول : اإلدارة اإلسرتاتيجيةعوض دمحم،  -3
  18، 17.ص.ص) 2005دار وائل للنشر، : األردن( أساسيات اإلدارة اإلسرتاتيجيةمؤيد سعيد سامل،  -4
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 ،ملؤسسة العليا لوضعها املستقبلية اأن اإلسرتاتيجية عبارة عن تصور إدار  "جون زميرمان"و "بنيامني ترجيو"يرى 
ا ا ت واألهداف املرتبطة    1.اليت يرجى بلوغهاو نطالقا من الغا

II -2 -2- يرى :اإلسرتاتيجيات التنافسية وعالقتها خبلق امليزة التنافسية "Porter"  أن هناك مخسة
مكان حيث اعتمد يف فصلها عن بعضها على  .اإلدارة العليا للمؤسسة إتباعها إسرتاتيجيات تنافسية متباينة 

أي السوق احملددة  ،اليت تتفرع للقطاع الواسع من املشرتين والقطاع الضيق من املشرتين ،السوق املستهدفة
ئن معنيني ونوعية امليزة التنافسية املراد حتقيقها كل رقم والش .واليت تتنوع مليزة التكلفة األقل وميزة التمييز ،لز

  .ذلك وضح لناي) 38(

  

لسوق املستهدفموعالقته والتميز والتفرد إسرتاتيجية التكلفة املنخفضة): 38(الشكل رقم    .ا 

  

  

  

  

  

  

  

 

  161.صمرجع سابق،  تومسون، سرتيكالند، :املصدر

  
                                                             

الدار الدولية للنشر : مصر(دمحم احلديدي  :إبراهيم علي الربلسي، مراجعة: ، تعريبإسرتاتيجية اإلدارة العليابنيامني ترجيو، جون زميرمان،  -1
  18، 17.ص.الطبعة الثانية، ص) 1998والتوزيع، 

تكلفة منخفضة بشكل عام 
ضمن إطار إسرتاتيجية 

دة  للر

إسرتاتيجية عريضة وواسعة 
التميز واالختالف من أجل 

 والتفرد

إسرتاتيجية مرتكزة حول على 
التكلفة األقل للمنتجات يف 

 السوق

إسرتاتيجية مرتكزة على 
اإلختالف والتميز يف 

 املنتجات املقدمة للمستهلك

إسرتاتيجية التكلفة 

 املنخفضة

 التميز والتفرد قلاألتكلفة ال

القطاع الواسع من 
 املشرتين

من القطاع الضيق 
سوق (املشرتين 

ئن معنيني  )حمددة لز

نوع امليزة التنافسية املراد حتقيقها من طرف إدارة املؤسسة 

السوق 

 املستهدفة

 امليزة التنافسية املراد حتقيقها
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مكان املؤسسة نالحظ أن ،)38(ل رقم كما هو مبني يف الشك      ه توجد مخسة إسرتاتيجيات تنافسية 
دة من خالل التكلفة املنخفضة تبنيها،  بتقدمي  ،)إسرتاتيجية مورد التكلفة املنخفضة(أوهلا إسرتاتيجية الر

وهنا جند أن اإلدارة جمربة على اإلنتاج بكميات   .منتجات وخدمات لقطاع واسع من املستهلكني يف السوق
جلودة و  ،كبرية لضمان تغطية كل األسواق ا  أما اإلسرتاتيجية  .بتني والسعر األقلالنوعية املناسبتوفري منتجا

سعار منخفضة   ،)إسرتاتيجية مركزة أو ذات اسم شائع يف السوق(الثانية فتتمثل يف تقدمي منتجات وخدمات 
تعمل املؤسسة على إنتاج قيمة معينة تشبع ، حبيث من املستهلكنيوحمدد ومعروف وهي موجهة لقطاع ضيق 

مل مرغبا سعار أقل مقارنة  قي املستهلكني ال ميكن انافسني، و ستهدافهم بنفس اإلسرتاتيجية غري أن 
م جتاه املؤسسة فيما خيص اإلنتاج املقدم للفئة األخرى اإلسرتاتيجية الثالثة تتمثل يف . بسبب اختالف رغبا

ن تكلفة يتمثل اهلدف األساسي للمؤسسة اليت تتبعها يف حتقيق تكلفة أقل م ،إسرتاتيجية مورد أفضل تكلفة
لضرورة التكلفة األقل بصورة مطلقة داخل  ئنها قيمة جيدة أو ممتازة، وليس  املنافسني ويف نفس الوقت متنح ز
دة يف التكلفة املنخفضة عندما تصبح املؤسسة املعنية املورد األساسي األول والوحيد  الصناعة، إذ تتحقق الر

غري أن ذلك ال يعين التأثري على خصائص . لني للصناعة املعنيةللتكلفة املنخفضة مقارنة بكل املنافسني املشك
املنتج أو الوظائف اليت يؤديها ومستوى جودته، بل تقدمي نفس املنتج أو حىت مبميزات أحسن وبتكلفة أقل 

قي املؤسسات تقليده لضمان  ،انطالقا من التحكم يف عناصرها . ستمراريتهاإوبشكل يصعب على 
ئة كبرية من من خالل جودته املرتفعة وتوجيهه لف ،بعة تتمثل يف متييز اإلنتاج والتفرد بهاإلسرتاتيجية الرا

أما اإلسرتاتيجية التنافسية اخلامسة واألخرية فتتمثل يف متييز اإلنتاج وتوجيهه لفئة حمددة  .املستهلكني يف السوق
ئن   1.وضيقة من الز

II -2 -3 - جلوانب التشغيلية ميكننا القول أن اإلسرتاتيجية مفهوم واسع  :للمؤسسة عالقة اإلسرتاتيجية 
ا تصور  وشامل لكافة األنشطة واألجزاء املشكلة للمحيط الداخلي واحمليط اخلارجي للمؤسسة، وذلك بكو

بناء على املوارد ومجيع اإلمكانيات املتوفرة  ،املؤسسة يف املستقبل البعيد لإلدارة العليا ملا ستكون عليه ذهين
بتحديد نوع وعدد  ،حة وكيفية ختصيصها هلا حنو حتقيق األهداف الطويلة واملتوسطة والقصرية األجلواملتا

ا ونوعيتها ت مدروسة بدقة لتكلفتها وجود حيث يرتبط بذلك  .املنتجات واخلدمات اليت ستنتج وفقا ملستو

                                                             
لتعاون مع شركة : لبنان( املفاهيم واحلاالت العملية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةي سرتيكالند، چأيه  آرثر أيه تومسون، -1 شرون  مكتبة لبنان 

  160.الطبعة األوىل، ص) 2006ماكجروهل، 
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ألخرى والعديد من املتغريات  ومعدالت النمو من فرتة زمنية ،عائد السنوي على األموال املستثمرةنسبة ال
إلجابة الصرحية والواضحة عن األسئلة التالية. التشغيلية األخرى   :ويتم ذلك 

ت واألهداف املوضوعة من قبل إدارة املؤسسة واليت تطمح يف حتقيقها مستقبال؟  .أ   ما هي خمتلف الغا

 للمستهلكني؟ما هي خمتلف املنتجات واخلدمات اليت ستنتجها املؤسسة وتقدمها   .ب 

ما هي خمتلف األسواق اليت ستقوم املؤسسة بتلبية الطلب املتوفر فيها على املنتجات واخلدمات اليت  .ج 
 ستنتجها وتقدمها؟

إذ يتم البدء يف تصميم اإلسرتاتيجية بتحليل مفصل جلميع عناصر احمليط اخلارجي بشقيه، احمليط التنافسي 
تمثلة يف اخلطر من احتمال دخول منافسني جدد وقوة املفاوضة وامل ،بدراسة وفهم القوى اليت يتشكل منها

واملنتجات البديلة ودرجة املنافسة السائدة بني املؤسسات املشكلة  ،لدى املوردين وقوة املفاوضة لدى املشرتين
 "Michael Porter" "يكل بورترام"كما قام الباحث   ،للصناعة املعنية لضمان التموقع التنافسي الصحيح

مبا يشتمل عليه  ،إلضافة لتحليل احمليط االقتصادي العام .ديده يف منوذج العوامل اخلمسة الذي اقرتاحهبتح
حتليل شامل  "PESTEL"حيث يتضمن منوذج  .إخل...من متغريات اقتصادية وسياسية وتكنولوجية وبيئية

ل وضع تصور مستقبلي ومفصل ملختلف الفرص والتهديدات اليت يتكون منها، ليتم بناء على ذلك حتلي
ا وأهدافها، أي حتديد النوا اإلسرتاتيجية واملنتجات واخلدمات اليت سيتم تصنيعها  للمؤسسة بتحديد غا

 .واألسواق اليت سيتم فيها تسويقها

ملستوى التشغيلي واإلدارة الوسطى والدنيا       ،خذ مصمم اإلسرتاتيجية بعني االعتبار عالقة اإلدارة العليا 
وهنا تتأتى ضرورة  .الهبربطها بطريقة ممارسة األنشطة والعمليات التشغيلية عن طريق التخطيط مبختلف أشك

. لضمان الوصول لفهم أكثر مشوال لكال املصطلحني ،حتديد للفروق املوجودة بني اإلسرتاتيجية والتخطيط
جلانبترتبط اإلسرتاتيجي حية تطبيقها كثريا  ن خالل استعانة مصممها ومنفذيها م ،التشغيلي ة من 

عتباره األداة األكثر فعالية لضمان جتس حيث يعد التخطيط الطويل واملتوسط  .يدها الفعليلتخطيط 
والذي ينصب  ،والقصري األجل مبثابة األداء الرئيسية املساعدة على التحليل والتصميم الدقيقني لإلسرتاتيجية

ا  ،وامل اخلارجية والداخلية املؤثرة عليها واملتحكمة فيهاعلى كل املتغريات التشغيلية والع مبحاولة التنبؤ 
ت واملعلومات املساعدة على اختاذ القرارات بنيامني "قام كل من  وهنا .وبقيمها مستقبال وتوفري كافة البيا
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وفقا ملا يوضحه لنا  ،بصياغة العالقة املوجودة بني املستويني االسرتاتيجي والتشغيلي "جون زميرمان"و "ترجيو
  ).08(رقم  اجلدول

 

لتخطيط واجلانب التشغيلي): 08(اجلدول رقم   .اإلسرتاتيجية وعالقتها 

                             
  ماذا         

  كيف

  اإلسرتاتيجية

  غري واضحة  واضحة

  التخطيط

العمليات (

  )التشغيلية

  فعال
حققت املؤسسة النجاح يف املاضي 

  .حتققه يف املستقبلوسوف 

حققت املؤسسة النجاح يف املاضي، أما 
لنسبة لتحقيقه مستقبال فهو مرتبط 

  .بظروف حميطها اخلارجي

  غري فعال
حققت املؤسسة النجاح سابقا، إال أن 
ظروف املنافسة يف املستقبل ستقلص 

  .فرص حتقيق النجاح

حققت املؤسسة الفشل يف املاضي 
بذلك متجهة وستحققه مستقبال، وهي 

  .حنو اإلفالس والزوال
  دمحم احلديدي : إبراهيم علي الربلسي، مراجعة: ، تعريبإسرتاتيجية اإلدارة العليابنيامني ترجيو، جون زميرمان،  :املصدر

  22.الطبعة الثانية، ص) 1998الدار الدولية للنشر والتوزيع، : مصر(

  

م أن اإلســرتاتيجية  ،)08(كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم       ملنتجــات  تــرتبطنســتنتج ونالحــظ بوضــوح 
ئن واألســواق الــيت ستنشــط ضــمنها تتمثــل يف  ،وهــي تركــز علــى ثالثــة جوانــب أساســية .واخلــدمات املقدمــة للــز

إلضـافة لحتليل احملـيط التنافسـي وحتليـل احملـيط االقتصـادي العـام وحتليـل احملـيط الـداخلي لمـوارد واإلمكانيـات ، 
يــتم التوصــل لنــوع اإلســرتاتيجية املمكــن  ،وتبعــا لــذلك .املاديــة والتكنولوجيــة والبشــرية الــيت تتــوفر عليهــا املؤسســة

وميكـن التعبـري  ،إتباعها بناء على مجيع اإلمكانيـات الداخليـة والفـرض التنافسـية الـيت يتيحهـا هلـا احملـيط اخلـارجي
توالرســ) النــوا اإلســرتاتيجية(عنهــا يف شــكل الرؤيــة  ليــتم بعــدها البــدء بــربط اإلســرتاتيجية مبختلــف  .الة والغــا

موعـة مـن األهـداف الطويلــة األجـل  ،اجلوانـب التشـغيلية ت   ،)ســنوات 05أكثـر مـن (مـن خـالل جتزئــة الغـا
مــن خــالل  ،)مــن يــوم واحــد إىل ســنة(وأهــداف قصــرية األجــل  ،)ســنوات 05مــن ســنة إىل (واملتوســطة األجــل 
لتخطي ملتغريات ذات  ،ط الطويل واملتوسط والقصري األجلاالستعانة  الذي ينصب اهتمامه على حماولة التنبؤ 
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ـــة والتمويليـــة  ،الطـــابع التشـــغيلي ـــيت تشـــمل كـــل اجلوانـــب اإلنتاجي موعـــة مـــن اخلطـــط ال والتعامـــل معهـــا وفقـــا 
توجد أربعة حاالت  ،شغيليوبناء على ظروف اإلدارة العليا واملستوى الت ،إذن ومتاشيا مع كل ذلك. والتسويقية

لوضـوح بســبب  .كـن أن تكـون عليهـا وضـعية املؤسسـةمي ففـي حالـة مـا إذا كانـت اإلسـرتاتيجية املعتمـدة تتميـز 
والظـــروف االقتصـــادية والسياســـية والثقافيــــة  ،قيـــام مصـــممها بتحليـــل مفصـــل ودقيـــق لقــــوى املنافســـة املوجـــودة

ـــة والقانونيـــ ـــة والبيئي ة الســـائدة، والوصـــول لتحديـــد املســـتوى األدىن للتكـــاليف واجلـــودة واالجتماعيـــة والتكنولوجي
لكفاءة والفعالية  إلضافة للمجال الصناعي املناسب، ومتيز العمليات التشغيلية  واإلبتكارية الواجب جتسيدها 

ــ ،املـرتفعتني ا وتـتحكم جيــدا يف تكاليفهـا وجود ـا وخــدما ا، فـإن املؤسســة علـى درايــة بنـوع وخصــائص منتجا
ــة تتمثــل يف متيــز العمليــات . وهــي بــذلك تكــون قــد حققــت النجــاح يف املاضــي وســتحققه مســتقبال احلالــة الثاني

لفعاليـــة واإلســـرتاتيجية بعـــدم الوضـــوح، واملؤسســـة بـــذلك تكـــون قـــد حققـــت النجـــاح يف  التشـــغيلية والتخطـــيط 
احلالـة الثالثـة . وأحـوال قـوى املنافسـةأمـا حتقيقهـا لـه مسـتقبال فهـو أمـر مـرتبط بظـروف احملـيط اخلـارجي  ،املاضـي

لوضوح أما العمليات التشغيلية والتخطيط فيتميزان بعدم الكفاءة والفعالية، أي عدم  ،تتميز اإلسرتاتيجية فيها 
الـتحكم يف التكــاليف واجلـودة، واملؤسســة تبعــا لـذلك تكــون قــد حققـت النجــاح يف املاضــي بسـبب عــدم وجــود 

رابعــة احلالــة ال. منافسـة مرتفعــة مــن قبـل املؤسســات األخــرى، أمـا مســتقبال فــإن جناحهـا مــرتبط بظــروف املنافسـة
واألخرية تتجلى بكون اإلسرتاتيجية غري واضحة ومتيـز العمليـات التشـغيلية بكفـاءة وفعاليـة منخفضـتني، وتكـون 

  .املؤسسة قد حققت الفشل يف املاضي وستحققه يف املستقبل

ديـد قـام الع ،ومن أجل حتليل سليم للحلقة الرابطة بني اإلسرتاتيجية وختفيض التكاليف ،متاشيا مع ما ذكر     
سـتخدام مصــطلح التحليـل اإلســرتاتيجي للتكـاليف نــه االسـتخدام اإلســرتاتيجي  .مـن البــاحثني  حيــث يعـرف 

لتكــاليف  ،بعــد حتليــل ودراســة كــل األنشــطة والعمليــات املمارســة أو تلــك الــيت ســتمارس ،للمعلومــات املتعلقــة 
فسـعر املنـتج ميثـل احملـدد  .ر التكـاليفن بـروز للعديـد مـن عناصـواملوارد اليت ستسـتعمل ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـ

ة مـن املشـرتين يف األسـواق، لـذلك فبإمكـان املؤسسـات املنافسـة أن عينـاسي لعمليـات الشـراء عنـد فئـات ماألس
ا الفائقـة علـى الـتحكم يف تكاليفـه  ،متارس ضغوطا كبرية بتخفيضها املستمر لسعر بيع منتج معـني بسـبب قـدرا

ملؤسســة يــدفعها إىل التســيري الــدقيق للتكــوهــو األمــر الــذي ي ،وتـدنيتها اليف املرتبطــة شــكل حتــد وخطــرا ملمـا 
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وحماولـــة رفـــع إنتاجيـــة األفـــراد بتـــأهيلهم وحتفيـــزهم علـــى  ،والشـــراء والتخـــزين والتســـويق والصـــيانة نشـــطة اإلنتـــاج
  1.العمل

II -3 - حاولنا من قبل حصر مجيع العوامل املسامهة يف بناء املزا  :آليات وأساليب خلق املزا التنافسية
املرتفعة واجلودة املتفوقة والتجديد املستمر كفاءة لالتنافسية، وتوصلنا الرتباط ميزة التكلفة األقل وميزة التمييز 

ت ختلف اآللياغري أن معاجلتنا الشاملة هلذا املوضوع تفرض علينا التطرق مل. واالستجابة السريعة للمستهلكني
جلانب التشغيلي ل    .لمؤسسة واملتعلقة بتلك العوامل األربعةاملرتبطة 

II -3 -1- مبثابة  يعد الذي، لتحكم يف التكاليف تتعلق ميزة التكلفة املنخفضة :ميزة التكلفة املنخفضة
األمر الذي يفرض علينا  .وحتقيق كفاءة العمليات التشغيليةالوسيلة األكثر داللة على فعالية عملية التخطيط 

  .والعوامل املتحكمة فيهومبادئه وركائزه األساسية  ،لتخفيض التكاليفحتديد مفهوم دقيق 

ثل للموارد يدل على االستغالل األمنه كننا النظر لتخفيض التكاليف مي :ختفيض التكاليف فهومم  .أ 
ل األنشطة الغري مضيفة للقيمة بكيفية لمؤسسة، أي التخلي التام والكلي عن كاالقتصادية املتاحة ل
ألنشطة واملهام وخمتلف  ،مواقع اهلدر واإلسراف تؤدي للتخلص من وتقليص مجيع التكاليف املتعلقة 

أن  "حامت كرمي كاظم"حيث يرى  .بطريقة مستمرة ودائمة املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلكني
   :أبرزها ،هناك الكثري من العوامل اليت قد تتسبب يف ارتفاع تكاليف املنتجات واخلدمات

 ت واملعلومات اهلامة اليت ختص متطلبات السوق والتكاليف احملققة من  ،غياب أو قلة البيا
 .قبل املنافسني

 ات واملعايري من خالل تصاميم املنتجات واخلدم ،املبالغة يف ممارسة أنشطة البحث والتطوير
 .الغري مدروسة اليت ختص عمليات تصنيعها

 االخنفاض يف املستوى التكنولوجي لوسائل اإلنتاج واألجهزة املستخدمة من قبل املؤسسة، 
 .وعدم مواكبتها للتطورات احلاصلة يف جماهلا الصناعي

                                                             
، 88.ص.، صالطبعة األوىل) 2010دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة تكاليف اجلودة إسرتاتيجيااملسعودي، حيدر علي  -1

89  
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 تكاليف، عدم االعتماد على األنظمة واألساليب احلديثة املتعارف عليها يف جمال إدارة ال
ألنشطة واملوارد  األمر الذي قد يؤدي لغياب اآلليات اليت تسمح بتدفق املعلومات املرتبطة 

 .االقتصادية

  غياب التنسيق الدقيق ما بني خمتلف اجلهات اإلدارية املسئولة عن اختاذ القرارات اهلامة
 1.املتعلقة بتكاليف املنتجات واخلدمات

  وعدم الرتكيز يف حساب وحتميل  ،فعليةالالرتكيز على التكاليف املعيارية وإمهال التكاليف
 .التكاليف غري املباشرة على الطرق احلديثة

  ضعف مستوى التنسيق بني مجيع األنشطة واملهام املمارسة داخل املؤسسة، األمر الذي
 ،دى متخذي القرارات املهمةيؤدي لغياب املعلومات الدقيقة وعدم توفرها بطريقة آنية ل

 .وتكرار اخلطوات واملهام الالزمة إلنتاج املنتجات واخلدمات ومبواصفات حمددة

 عدم التحكم يف تكاليف ختزين املواد واملنتجات. 

يرتبط بنوع اإلسرتاتيجية اليت تتبعها مفهوم أن ختفيض التكاليف  "نبيل مرسي خليل"يرى أيضا      
إلضافة لذلك عدى البعد التشغيلي وجانب األنشطة والعمليات ليشمل املؤسسة، أي أن ذلك يت

أبرزها إمكانية رفع قدرة  ،حيث يرتتب على تدنيتها العديد من النقاط اإلجيابية .اجلانب اإلسرتاتيجي
كنتيجة حتمية لتدنية   ،املؤسسة على املنافسة السعرية وحتسني وضعيتها يف األسواق اليت تنشط ضمنها

وما ينجم عنه من حتسني رضا املستهلكني  ،لواحدة من اإلنتاج وإمكانية ختفيض أسعار البيعتكلفة ا
لضبط ميكننا التفرقة ما بني ختفيض 2.جتاه منتجات وخدمات املؤسسة التكاليف والرقابة على  وهنا 

ما يهدفان لفرض رقابة صارمة على عناصر التكاليف والوصول  .التكاليف حيث يشرتكان يف كو
للكفاءة والفعالية يف استعمال املوارد املتوفرة لدى املؤسسة االقتصادية، بينما خيتلفان يف طريقة حتقيق 

ها بكون ختفيض التكاليف تعين حماولة الوصول ملستوى أقل للتكاليف مقارنة مبستوا ،ذلك اهلدف
لتكاليف املعيارية املراد جتسيدها، أما الرقابة على التكاليف فيقصد منها السعي لتحقيق  السابق أو 

  3.أي السعي للتطابق بني التكاليف الفعلية واملعيارية ،مستوى التكاليف احملدد أثناء مرحلة التخطيط
                                                             

، مرجع سابق، دراسة تطبيقية يف معمل مسنت النجف األشرف: ور هندسة القيمة يف ختفيض التكاليف وتطوير املنتجاتد، كاظم  -1
  123.ص

  108.ص) 1996الدار اجلامعية، : مصر( امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل،  -2
  158.ص) 1999اإلشعاع الفين، مكتبة ومطبعة : مصر( التكاليف يف جمال التخطيط والرقابةعبد احلي مرعي،  -3
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ا جمموعة من اخلصائص نحهميميثل صغر حجم املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة عامال      
وإمكانية تلبية  ،اليت جتعلها تتمتع بنوع من املرونة واالستجابة املرتفعة حلاجيات املستهلكني ،اإلجيابية

قي املؤسسات الكبريةالطلب الذي ال تم به  ا اإلسرتاتيجية تتطلب إمكانيات  .  لذلك فإن حتركا
ا على التحكم يف التك لتايل قدر كما تتطلب يف نفس الوقت   .اليف وأسعار البيعوموارد أقل و

بذلك ميكننا تعريف  .إتباعها لإلسرتاتيجية الصحيحة بناء على نتائج حتليلها الدقيق حمليطها اخلارجي
قل سعر يف السوق ا تقوم على تقدمي املؤسسة ملنتجات وخدمات  بناء  ،إسرتاتيجية التكلفة األقل 

ا يف التحكم غري أن ذلك يفرض عليها البحث عن  .اردها االقتصادية املتاحةبكل مو  على قدر
حبيث يتعذر على املنافسني التمكن منها  ،مصادر وأساليب ختفيض تكلفة املنتجات واخلدمات

درة أو فريدة للتحكم وترشيد عناصر التكلفة دون  وتقليدها، أي حتمية البحث عن إمكانيات 
قي اجلوانب  االتأثري على اجلودة و   1.املرتبطة 

أن مصطلح ختفيض التكاليف يدل على حتقيق ختفيضات حقيقية ودائمة  "برامهية إبراهيم"يرى      
ا أو مالئمتها لالستخدام الالزم ،لنسبة لوحدة اإلنتاج حيث تنطلق  .دون التأثري يف مستوى جود

ا والتكاليف املرتبطة بباقي مراحل  ،هذه العملية من مرحلة تصميم املنتج لتدنية التكاليف املرتبطة 
بذلك فهو يدل على االنتقال من املستوى احلايل للتكاليف إىل مستوى آخر أقل . اإلنتاج والتسويق

لقها، مثل خلمنه، إذ يتطلب ذلك ضرورة تغيري ظروف حساب التكاليف واألسباب اليت تؤدي 
 ،وى مرتفع من التكنولوجيا أو االعتماد على أساليب إنتاجية أحدثاستعمال آالت تتوفر على مست

أو تدريب وحتفيز  ،أو تبين طريقة فنية أو تنظيمية جديدة أو مواد أولية جديدة وذات تكلفة أقل
  2.العمال بكيفية جتعل معدالت إنتاجيتهم وأدائهم أعلى

                                                             
  317.بتس، يل، مرجع سابق، ص -1
دراسة حالة مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته : تدنية التكاليف كأسلوب هام لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةإبراهيم برامهية،  -2

، 2011، 05، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، العدد ECDEلشلف 
  106، 105.ص.ص
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يفرض على املؤسسة جمموعة من  أن تبين إسرتاتيجية التكلفة األقل "بن سديرة عمر"يرى      
ا الرائدة من حيث التكاليف داخل  ،املتطلبات ا للحكم عليها  اليت يتحتم توفريها أو التمتع 

  1:الصناعة املنتمية هلا، هذه املتطلبات هي
  ألنشطة املمارسة إلنتاج نفس تتحقق ميزة التكلفة األقل جراء اخنفاض التكاليف املرتبطة 

حيث يتحقق ذلك  .يمة اإلستعمالية مقارنة بباقي املؤسسات املنافسةالقدر من الق
لطرق واألساليب املستخدمة يف دراسة وحتليل األنشطة كيفية إنتاج القيمة اليت و  ،الستعانة 

ها يف الفصل الثاينسبق وأ  .ن ذكر
  ملؤسسات قل األسعار مقارنة  االقتصادية األخرى االلتزام التام للمؤسسة بتقدمي منتجات 

ال الصناعيل نتميةامل  .مع احلفاظ على مستوى مقبول للجودة ،نفس ا
 ز ان حتفيوالتحكم فيها لضم ،إتباع أحسن الطرق اإلدارية يف جمال تسيري املوارد البشرية

 .أعلى معدالت اإلنتاجية والرضا الوظيفي تحقيقاألفراد وتدريبهم ل
 ر انطالقا من وضع  ،التعلم واخلربة يف إنتاج وتسويق املنتجات تقوم هذه اإلسرتاتيجية على آ

حية املوارد املادية  وإتباع أسس حمددة يصعب على املنافسني تقليدها، سواء من 
 .والتكنولوجية اليت تتوفر عليها أو من حيث مواردها البشرية املتميزة من حيث أدائها

 ا حتقيق االستغالل الفعال للطاقة اإلنتاجية ضرورة إتباع أفضل الطرق التنظيمية اليت من شأ
 .والتخلص من مجيع أسباب الضياع واهلدر يف املوارد االقتصادية املتوفرة ،ملؤسسة

  ت أو األجزاء املرتفعة التكلفة يف التوجه حنو إبرام عقود مع املوردين اخلارجني لبعض املكو
  .تنافسيةالا غري لضمان التخلص من أنشطته ،إطار املقاولة من الباطن

ميكننا القول أن  ،متاشيا مع ما ذكر وبناء على آراء العديد من املفكرين يف جمال إدارة التكاليف     
ملؤسسة  ،ختفيض التكاليف مصطلح يدل على االستخدام املنظم والرشيد لكل املعارف املتوفرة 

نيات وأساليب إنتاجية ومستوى وإمكانية االستفادة من تلك املوجودة خارجها مبا تتضمنه من تق
ألنشطة املمارسة واملوارد  دف تقليص التكاليف املرتبطة  تكنولوجي لوسائل وأدوات اإلنتاج، 

برفع معدالت األداء االقتصادي وحتسني إنتاجية األفراد، أخذا بعني االعتبار  ،االقتصادية املستغلة

                                                             
دراسة ميدانية يف : اتيجي كمدخل لبناء املزا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةالتحليل اإلسرت بن سديرة، عمر  -1

  159، 158.ص.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2013، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( املؤسسات احمللية بسطيف
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ت اجلودة واخلصائص الوظيفية للمنتجات ئنوالس ،مستو حيث . رعة املطلوبة لتلبية رغبات الز
لرفع معدالت الكفاءة  ،يتضمن ذلك جمموعة واسعة من اإلجراءات الشاملة جلميع وظائف املؤسسة

ملستوى السابق . أو احلايل والفعالية والوصول تبعا لذلك ملستوى أقل من تكاليف املنتجات مقارنة 
اه حتقيق أكرب قدر ممكن من القيمة اإلستعمالية اليت ل املوارد املتاحة جتحيث يتم ذلك بتوجيه ك

وبشكل يقود إىل ختفيض قيمة التكلفة، برتشيد أداء مجيع  ،تتضمنها منتجات وخدمات املؤسسة
إخل وحتسني التنسيق بينها، بناء ...كأنشطة التخزين واإلنتاج والتسويق  ،األنشطة والعمليات التشغيلية

 ،للمؤسسة اليت تقودها إلنتاج املنتجات وتقدمي اخلدمات املناسبة على وضوح الرؤية اإلسرتاتيجية
 ،أي وبصورة أوضح .الصناعة اليت تنشط وتنتمي إليها بشكل جيعلها تتموقع بطريقة صحيحة ضمنو 

 .التمكن من إدارة كل املوارد واألنشطة بكيفية تتحقق معها التكلفة املنخفضة واجلودة املرتفعة لإلنتاج

اختلف الباحثون كثريا يف توصلهم ملختلف الطرق واملداخل املسامهة يف  :التكاليفآليات ختفيض   .ب 
حتقيق التكلفة املنخفضة، حيث يركز البعض على ضرورة الوصول للرشادة االقتصادية واحلد من 

كاليف، بينما يرى البعض اآلخر اإلسراف يف مجيع موارد املؤسسة االقتصادية لضمان ختفيض الت
لعديد من التقنيات واألساليب العلمية يف جمال إدارة التكاليفضرورة االلتب اليت تضمن األداء  ،زام 

بينما  .املتميز لكل األنشطة وحل املشاكل اليت تصادفها وحتول دون ممارستها مبعدالت إنتاجية مرتفعة
دم حتميل لضمان ع ،يرى البعض اآلخر ضرورة الرتكيز على التخصيص الدقيق للتكاليف غري املباشرة

 .املنتجات واخلدمات بعناصر تكاليف مل تتسبب يف حدوثها أو تسببت يف حدوث نسبة قليلة منها
دف لتحديد كل العوامل اإلسرتاتيجية  ،غري أن الطرح األكثر مصداقية يتضمن نظرة شاملة

ا التأثري على قيمة تكلفة اإلنتاج بتدنيتها مكا كننا ذكرها ومناقشتها العوامل مي تلك .والتشغيلية اليت 
 :يف اآليت

 ت احلجم فإن تكلفة  ،كما هو متعارف عليه يف علم إدارة اإلنتاج والعمليات  :اقتصاد
أي  .الوحدة من اإلنتاج تتناسب عكسيا مع حجم اإلنتاج يف حالة االستثمارات الضخمة

 ،أنه كلما ازداد حجم اإلنتاج من منتج معني ستنخفض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة منه
لتايل االخنفاض التدرجيي  ،بسبب توزيع التكاليف الثابتة على حجم أكرب من اإلنتاج و

فق بذلك فإنه كلما ازداد حجم املصنع كلما را .لنصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة
 .ضح لنا ذلكيو ) 39(والشكل رقم  ض يف تكاليف اإلنتاج،ذلك اخنفا
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ت احلجم): 39(الشكل رقم    .منحىن اقتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  244.هل، جونز، مرجع سابق، ص :املصدر

 
اإلنتاج بكميات كبرية مع حتمل  نالحظ أن ،)39(رقم كما هو مبني يف الشكل       

املؤسسة ملستوى مرتفع من التكاليف الثابتة يؤدي إىل التخفيض التدرجيي لتكلفة الوحدة، 
فإن تكلفة  ، "2ب"إىل املستوى " 2أ"حيث لو أن ارتفاع حجم اإلنتاج يكون من املستوى 

لضرورة من املستوى  وهو أمر ال يتحقق إال  ".1ب"إىل املستوى " 1أ"الوحدة ستنخفض 
 .يف حالة وجود طلب مرتفع جدا على املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة للمستهلكني

 مما ال شك فيه أن أهم جزء متسبب يف حدوث التكلفة  :اإلدارة الفعالة للموارد البشرية
ملؤسسة ،هو إنتاجية العامل لتايل فكلما ازدادت فعالية  .من خالل طريقة أدائه ملهامه  و

ت جودته وحتسنت نوعيته حيث . إدارة األفراد كلما اخنفضت تكلفة اإلنتاج وازدادت مستو
أبرزها تدريب  ،تشتمل على جمموعة واسعة وكبرية من األنشطة جند أن إدارة املوارد البشرية

ورفع فيه، برتغيبهم وحتفيزهم  ،لوظفني على أحدث الطرق ألداء العموتنمية العمال وامل

تكلفة وحدة 
 اإلنتاج

 1أ أ

 1ب ب

 حجم اإلنتاج 2أ 2ب



 ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة التكاليف إدارةيف  اهلندسة إعادة مسامهة......................................... الفصل الثالث  
 

 
~204~ 

 

م وإتباع أحسن األساليب يف االستقطاب وختطيط القوى العاملة والتخطيط الدقيق  ،معنو
 .إخل..لألجور واحلوافز املالية

 بسبب  ،تؤدي اخلربة والتعلم إىل حتقيق وفرات كبرية يف تكاليف املنتجات :التعلم واخلربة
دة كميتهحسني نوعية اإلتعلم العمال على أفضل الطرق لت سيتبع  أي أن العامل. نتاج وز

تبعا أحسن الطرق لرفع إنتاجيته يف ظل ظروف التدريب والتحفيز املالئمني له وتنخفض 
كما أن إدارة املؤسسة تتعلم مع مرور الزمن الطرق املثلى   .تكاليف الوحدة من اإلنتاجلذلك 

إلضافة أللتسيري مجيع املوارد املتاحة االت فضل الطرق ،  واألساليب اإلنتاجية يف مجيع ا
ا وفعاليتها وميكننا توضيح أثر التعلم واخلربة على تكلفة  .اليت تنشط فيها لتتحسن كفاء

 ).40(م الوحدة من اإلنتاج من خالل الشكل رق
  

ت احلجم وأثر اخلرب املقارنة ب): 40(الشكل رقم    .ة والتعلمني أثر اقتصاد

      

  

  

  

  

  

  

  

  245.هل، جونز، مرجع سابق، ص :املصدر
 

تكلفة وحدة 
 اإلنتاج

 حجم اإلنتاج

 أ

 ب

  جــ
 أثر التعلم واخلربة

ت احلجم  أثر اقتصاد
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ت احلجم يقود لتخفيض أن  ،)40(كل رقم نالحظ مما هو مبني يف الش      أثر اقتصاد
ر التعلم واخلربة املبينة يف الشكل األخري، أما أث "ب"إىل النقطة  "أ"تكلفة الوحدة من النقطة 

عبد العزيز "حيث يرى . "جـ"إىل النقطة  "ب"ض تكلفة الوحدة من النقطة فيؤدي إىل ختفي
أو ممارسة أساليب إنتاجية  ة،أن اخلربة املرتاكمة يف إنتاج منتجات معين "صاحل بن حبتور

بسبب جمموعة  ،%30إىل % 20ني ح بحمددة تؤدي لتخفيض تكلفة الوحدة بنسبة ترتاو 
  :إدراجها ضمن ستة جمموعات هي من العوامل ميكننا

فضل ما تتوفر عليه األساليب التكنولوجية-  ،أثر التعلم واخلربة جيعل إدارة املؤسسة تستغل 
لتايل ضرورة االستناد ملعطيات رمسية للطلب .حالل اآلالت حمل العمل اليدوي كي   ،و

ت احلجم اليت سبق مناقشتها  .تتمكن يف آن واحد من االستفادة من مزا اقتصاد
لتايل  ،التحسني الفائق الذي حتدثه اخلربة يف األساليب اإلنتاجية وطريقة ممارستها- و

لتخلي عن  ،املسامهة يف تعظيم القيمة االستعمالية وختفيض قيمة التكلفة للمنتجات
 .ة للقيمة وحتسني أداء األنشطة األخرى املضيفة للقيمةاألنشطة الغري مضيف

م- ربامج التدريب والتأهيل اليت ل نتيجة ،الرفع من مستوى إنتاجية العمال وحتسني خمرجا
ملؤسسة إلضافة للمهارات املكتسبة بسبب أدائهم للعمل   .ميرون عليها، 

 ،ير بتحسني تصميم املنتجاتتؤدي اخلربة يف معظم األحيان لقيام وظيفة البحث والتطو -
لذلك متيل أغلب املؤسسات حملاولة حتقيق  .نتيجة الرتباطه بطبيعة النظام التحويلي املعتمد

الذي يتأتى بسبب التعلم  ،التوافق واالنسجام بني تصميم املنتج وتصميم نظام التحويل
 .واخلربة اللذان تكتسبهما

 .ية الالزمة للحصول عليهاالقيام بتنميط املنتجات والعمليات اإلنتاج-
ت املنتج بتحسينها أو ختفيض تكاليفها- من خالل  ،إمكانية الوصول لتنمية بعض مكو

لتعاقد معهم يف إطار املقاولة من الباطن   1.إمكانية التوجه ملؤسسات أخرى والقيام 

 تستفيد املؤسسات حاليا من مستوى التطور التكنولوجي اهلائل الذي  :تكنولوجيا اإلنتاج
دة كمية ونوعية  ،توصلت إليه خمتلف العلوم يف جانبها التطبيقي من خالل إمكانية ز

                                                             
الطبعة الثانية، ) 2007دار املسرية للطباعة والنشر، : األردن( إدارة جديدة يف عامل متغري: اإلدارة اإلسرتاتيجية بن حبتور،عبد العزيز صاحل  -1

  261.ص
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لتايل حتسني معدالت إنتاجية العمال وختفيض التكاليف وتوفري خصائص جديدة  اإلنتاج، و
 .سني خصائص وظائفه املختلفة اليت يؤديها للمستهلكمتكن من متييزه وحت ،ومبتكرة لإلنتاج

 خصوصا إذا مت إشراك املسئول عن  ،يساهم تصميم املنتج يف تدنية التكاليف :تصميم املنتج
قي األنشطة اليت تؤثر على تكلفة املنتج خالل عمليات التحويل  تصميم نظام التحويل و

ن األنشطة عؤدي للتخلي يحيث  .تصميمالفعلي للمواد ونقل املنتج لألسواق يف عمليات ال
واختزال املراحل والتخلص من الكثري من املشاكل الالحقة اليت من  ،واملهام الغري ضرورية

ا تضخيم تكلفة املنتج ؤدي أيضا إىل حتسني مستوى جودته والوظائف اليت كما ي. شأ
 . ملية التصميمبسبب إدماج رجال التسويق وحبوث السوق وسلوك املستهلك يف ع ،يؤديها

 فإن اعتماد املؤسسة على أسلوب هندسة  ين،كما سبق ذكره يف الفصل الثا  :هندسة القيمة
القيمة يقود املؤسسة لتحديد مجيع املراحل الالزمة إلنتاج القيمة خالل مرحلة التصميم، وهو 

 ،األمر الذي من شأنه حتديد األنشطة الضرورية فقط للحصول على املنتج أو اخلدمة
 1.وتبسيطها وتنميطها وحتقيق ختفيضات هامة يف التكلفة

 تساهم أنشطة البحث والتطوير يف ختطي املؤسسة  :تفعيل أنشطة البحث والتطوير
للضغوط اليت تفرضها املنافسة السعرية، حيث تؤدي البتكار طرق وأساليب جديدة متارس 

وهنا تشري الكثري من . سويقجزء أو كل املهام املشكلة لعمليات التصنيع والت امن خالهل
الدراسات لوجود تناسب طردي بني حجم اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير وبني 

ح احملققة كذلك جند أن هلذا النوع من املهام املمارسة أثر . معدالت النمو يف املبيعات واألر
قي  يف تدنية بعض عناصر التكاليف، بسبب اإلمكانيات اليت يوفرها للقائمني على

دا فضل الطرق والتحكم تبعا لذلك يف التكاليف النامجة األنشطة احملركة للتكاليف،  ئها 
 2.عنها

                                                             
دراسة حالة مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته : تدنية التكاليف كأسلوب هام لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةبرامهية إبراهيم،  -1

 ،2011، 05جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، العدد  اإلجتماعية واإلنسانية،جملة األكادميية للدراسات ، ECDEلشلف 
  107، 106، 105.ص.ص

إطار مقرتح إلدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور إسرتاتيجي لدعم القدرة التنافسية ألعضاء سلسلة سامل العمور،  ،سامل عمرية -2
  115.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015السويس،  جامعة قناة: مصر( دراسة تطبيقية: التوريد
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 تعد الكفاءة من أهم صفات املؤسسات االقتصادية املستحوذة على ميزة  :اإلنتاج بكفاءة
وهي حمصلة قسمة قيمة املخرجات على قيمة املدخالت املستعملة يف إنتاج  التكلفة األقل،
فكلما قلت قيمة املدخالت املستخدمة يف احلصول على نفس املخرجات،  .منتجات معينة

أو زادت قيمة املخرجات املتحصل عليها من نفس املدخالت، كلما دل ذلك على متيز 
ميكننا القول أن لإلنتاج بكفاءة العديد  وحتديدوبصورة أكثر دقة  1.املؤسسة بكفاءة عالية

 :من املصادر أمهها

التعلم واخلربة املكتسبتني يف ممارسة العمليات اإلنتاجية واللتان تقودان لتحقيق ختفيضات -
  .معتربة يف قيمة تكلفة املنتجات واخلدمات

نشطة اإلنتاجية، من حتسني األساليب اإلنتاجية واملعدات التقنية املستخدمة يف أداء كل األ-
  .خالل االستحواذ على التقنيات واحلديثة املتضمنة لتكنولوجيا متطورة

م اإلنتاجية واعتماد نظام فعال للتحفيز- نتاجية األفراد بتأهيلهم للرفع من كفاء   .االهتمام 
ت احلجم، خصوصا إذا كان الطلب على اإلنتاج مبرونة من خالل تبين - مفاهيم اقتصاد

  .ت وخدمات املؤسسة مرتفعامنتجا
حتقيق الكفاءة يف إدارة املواد لضمان ، JITدد تبين مبادئ نظام اإلنتاج يف الوقت احمل-

 .والتخلص من تكاليف التخزين

 تسمح اهلياكل التنظيمية احلديثة املتمركزة حول فريق العمل  :تطوير اهليكل التنظيمي
إلضافة لضمان انسياب أفقي للمعلومات اهلامة  لتخلي التام عن األنشطة غري الضرورية، 
املتعلقة خبصائص املنتجات واخلدمات، األمر الذي يؤدي لتحقيق الرشادة يف استغالل املوارد 

ت إبتكارية اإلنتاجاالقتصادية املتوفرة، بتخفيض الت  .كاليف وحتسني اجلودة ومستو

على تركز أغلب املؤسسات االقتصادية الناجحة  :املبادئ واالعتبارات الرئيسية لتخفيض التكاليف .ج 
خذ جمموعة من ا بعني االعتبار تفاد لعدم  ملبادئمداخل ختفيض التكاليف املختلفة، حيث تقوم 

 حيث ،هذه العملية اهلامة ذات البعدين االسرتاتيجي والتشغيليجوة من وراء ملر حتقيق األهداف ا
  :ما يليكميكننا ذكرها  

                                                             
  197.صهل، جونز، مرجع سابق،  -1
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 االت واألنشطة اليت دة مستوى  حماولة الرتكيز على العناصر وا ميكن التحكم فيها وز
انطالقا من حتسني أدائها أو التنسيق بني أجزائها بسهولة وسرعة  ،ستغالهلا وختفيضهاا

 .أكرب

 حكم يف جودة اإلنتاج وحتسينه جراء حماولة ختفيض التكاليف، أي أال ينجر عن ضرورة الت
واخلدمات املقدمة يف مستوى جودة ونوعية املنتجات  خنفاضاختفيض التكاليف 

 .للمستهلكني

  أال ترتفع تكاليف عملية التخطيط والتنفيذ لتدنية التكاليف مقارنة مبستوى التخفيض الذي
 .اإلنتاجحتدثه يف تكلفة وحدات 

 املتمخضة عن الدراسة والتخطيط لتخفيض التكاليف ضمن  القرارات جندر ضرورة أن ت
 التخلي عن استثمارات معينة إلنتاجسرتاتيجية العامة للمؤسسة، فال يصح مثال أن يتم اإل

 .السوق جات أو التوقف عن البيع يف جزء معني مننوع حمدد من املنت

 حتفيز أفراد املؤسسة، أي تدريب و ييت لالتكاليف وعم الفصل التام ما بني عملية ختفيض
املعنوية للعمال املادية و حماولة تدنية التكاليف سلبيا على مجيع اإلمكانيات  جيب أال تؤثر

 1.واملوظفني وكل موارد املؤسسة

  جيب أن تركز العمليات اهلادفة لتخفيض التكاليف على حتسني التنسيق بني األنشطة واملهام
لتايل حتقيق االستغالل األمثل للموارد املتوفرة ،املمارسة  ،لضمان اختاذ القرارات الصحيحة و

 .بتوجيهها حنو الفرص املتاحة لتحقيق أعلى هامش ربح من وراء العملية اإلنتاجية

 لتنظيم املتمركز حول العمليات لضمان التخلي عن اخلطوات الغري ضرورية  ضرورة االهتمام 
لتايل التخلص من تكاليف األنشطة واملهام املكررة أو  ،منتجة للقيمةواألنشطة الغري  و

 .الغري ضرورية

 عالم واالتصال ا توفره التكنولوجيات احلديثة لإلاألخذ بعني االعتبار إمكانية االستفادة مم
ت الكفاءة والفعالية على مستو لتايل تسريع ممارسة األنشطة وختفيض  ،ألداء العمل  و

االتكالي  .ف املرتبطة 

                                                             
دراسة ميدانية على : أساليب التحليل اإلسرتاتيجي ودورها يف ختفيض التكاليف يف الشركات الصناعية ،حممود عبد هللا مجعة أبو عنجة -1

  123.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2015جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، : السودان( عينة من الشركات الصناعية بوالية اخلرطوم
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 الستعانة مبختلف األنظمة  ،يف اجلانبني الفين والتنظيمي ،البحث عن أفضل الطرق
وضمان الت اإلنتاجية دعلى معألداء العمل  ،واألساليب احلديثة يف جمال هندسة القيمة

 .خلق أقصى قدر من القيمة

II -3 -2 - ئن من أهم العوامل عترب اجلودة املتميزة والتجديد ت :يزة التمييزم واالستجابة السريعة لرغبات الز
لنسبة للمستهلكني،  املسامهة يف بناء ميزة التمييز، اليت تعين جعل منتجات وخدمات املؤسسة فريدة وقيمة 

حيث يسمح ذلك بفرض أسعار مرتفعة على . واحلفاظ على التميز احملقق كنها من حتقيق استمراريتهابشكل مي
وبصفة عامة، ميكننا  .دة عدد الوحدات املباعة وكسب والء املشرتين للعالمة التجارية للمؤسسةوزاملنتجات، 

  :القول أن متييز اإلنتاج يتم انطالقا من الظروف واحلاالت التالية

  وجود الكثري من األدوات اليت ميكن أن متيز املنتج أو اخلدمة، وإمكانية إدراك املستهلكني للفروق
 .بينها وبني منتجات املؤسسات املنافسةاملوجودة 

 م ملنتجات وخدمات املؤسسة بشكل متنوع، حب ث كلما ازداد يتباين رغبات املستهلكني واستخداما
م، كلما ارتفعت احلرية املتوفرة إلتباع توجهات عديدة لتمييز اإلنتاج  .تباين تفضيال

 دد املؤسسات اليت تتبع نفس توجه متييز اخنفاض درجة املنافسة داخل الصناعة، واليت تعكس قلة ع
 .إنتاجها

  إمكانية ابتكار العديد من و  ،اإلنتاجوأساليب تسارع وترية التطورات التكنولوجية الطارئة على وسائل
 1.املنتجات بكيفية سريعة

من  للتأثري على ثالثة جوانب أساسية حماولة متييز املنتجات واخلدمات يدفع املؤسسةميكننا القول أن      
ا رفع قيمتها اإلستعمالية وفيما يلي . ديد واالستجابة السريعة للمستهلكاجلودة، التج: هذه اجلوانب هي ،شأ

  : تفصيل ذلك

على اعتبار  اكان يتم النظر هل جتاه مصطلح جودة املنتج، إذ املفكريننظرة  تاختلف :اجلودة املتميزة  .أ 
من العيوب وتطابقه التام مع تصميمه املبدئي، األمر الذي انعكس على ظهور طرق  خلو املنتج

عتبارها جمموعة من املزا اليت جتعل املنتج قادرا على تلبية  أيضا االنظر هل متكما . الرقابة على اجلودة

                                                             
  174.تومسون، سرتيكالند، مرجع سابق، ص -1
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مرحليت رغبات املستهلكني، بتضمنه خلصائص وظيفية سبق حتديدها قبل عملية التصنيع، أي أثناء 
عتبارها تنشأ أثناء  .دراسة سلوك املستهلك والسوق والتصميم مرحلة  كما مت النظر إليها أيضا 

اليت مبوجبها تتحول جمموعة من املدخالت ملخرجات  ،أثناء أداء العمليات اإلنتاجيةتصميم املنتج و 
ستهالكه و . مبواصفات معينة ت أدائهكما ينظر هلا بعد شراء الزبون للمنتج وقيامه    .اختبار مستو

موع الكلي الناتج عن دمج خمتلف       ا ا أنشطة التسويق واإلنتاج والصيانة تعرف جودة املنتج 
ا كما تعرف أيضا   1.والبحث والتطوير، وفقا ملنهج إداري معني يقود لتلبية رغبات املستهلكني أ

أي قدرة املنتج على أداء الوظائف األولية  ،مدى مالئمة املنتج لالستعمال الذي صمم من أجله
  :والثانوية اليت أنتج ألجلها، واليت ميكننا حصرها ضمن مخسة أبعاد رئيسية هي

 جودة التصميم. 
 جودة املطابقة للمواصفات. 
 حة املنتج  .مدى إ
 سالمة احلصول على املنتج. 
 2.صالحية أداء املنتج يف جمال االستخدام  

للمؤسسة خاصيتني إجيابيتني، يتمثالن يف إمكانية فرض أسعار عالية للمنتجات، اجلودة املتميزة  متنح
ورفع درجة كفاءة األنشطة اإلنتاجية املمارسة بسبب إجراءات السالمة املطبقة على األنشطة واليت 

ال أن حتقيق اجلودة املتميزة حيث يرى الكثري من الباحثني  .ختفض التكاليف النامجة عنها يف هذا ا
  :سيؤدي إىل النتائج التالية

  حتسني اجلودة سيؤدي إىل ختفيض التكاليف، بسبب عدم تكرار خطوات األنشطة
والعمليات والوقوع يف أخطاء أقل، واستغالل أحسن لعنصر الزمن وختفيض معدالت 

 .التأخري
 حتسني إنتاجية العمال وتطوير أساليب ممارسة العمل. 

                                                             
  15.ص) 2005دار اليازوري للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة اجلودة الشاملةدمحم عبد الوهاب العزاوي،  -1
دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم العايل للشرق  -آفاقه ومعوقاته: يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةتطبيق نظام اجلودة صليحة رقاد،  -2

  12.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2014، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( اجلزائري
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 ثر  االستحواذ على حصص سوقية أعلى مع ا دون  إمكانية رفع املؤسسة ألسعار منتجا
ا والتوسع  .مستقبال يف نشاطها رقم مبيعا

 ح املؤسسة وإمكانية التوسع األفقي والعمودي يف جمال نشاطها   1.رفع أر

يعد التجديد من بني أبرز العوامل املسامهة يف بناء ميزة التمييز، حيث جيعل املؤسسة  :التجديد  .ب 
ا اإلنتاجية متفردة مقارنة بباقي املؤسسانطالقا من  ا أو عمليا ات املنافسة هلا، كنتيجة تطوير منتجا

املرتفعة من وجهة نظر العمالء، وما ينتج عن ذلك من إمكانية فرض أسعار أعلى  للقيمة املنتجة
ح نه إذ . وحتقيق أقصى معدالت األر  أي أسلوب إنتاجي أو هيكل تنظيمي أويعرف التجديد 

ملؤسسة أو منتجات وخدمات جديدة، يتم استخدامها واالعتماد عليها للرفع من  تقنيات معتمدة 
حها ت أر البتكار وهنا 2،مستو  .واإلبداع نرى أن للتجديد عالقة كبرية 

تواجه املؤسسة خالل الوقت احلايل تغريات مستمرة يف  :االستجابة السريعة لرغبات املستهلك .ج 
، من حيث املواصفات الوظيفية للمنتج واخلدمات املرتبطة به ووقت احلصول عليه أذواق املستهلكني

ئن جيب أن يتم من . من أجل استهالكه لذلك فإن تناول عامل االستجابة السريعة لرغبات الز
فاملؤسسة االقتصادية مل تعد جمربة على االهتمام  .لوقت والتسليممنظور كلي، ليشمل كال من املرونة وا

فقط، بل أصبحت جمربة على األخذ بعني االعتبار االستجابة السريعة والتجديد   لتكلفة واجلودة
لتموقع التنافسي  عتباره عامال حامسا يسمح هلا  يكسبها ميزة تنافسية و لرغبات املستهلك، 

 3:اآليتوهنا ميكننا التفصيل يف خمتلف األبعاد اليت تشتمل عليها ك. ألسواق اليت تشتغل ضمنها

 وتعين مدى قدرة املؤسسة على تطوير وتغيري نوع املنتجات واخلدمات املقدمة  :املرونة
م، أي  م ورغبا ئن وفقا حلاجا ا على تكييف إنتاجها حسب متطلبات  مستوىللز قدر

إليصاء أو الزبونية   ).اإلنتاج حسب الطلب(السوق، وهو ما يعرف لدى رجال التسويق 
  حاجات ورغبات املستهلكنيلتغريات الطارئة على فكلما كانت املؤسسة أكثر استجابة ل

 :األنواع أبرزها وللمرونة العديد من .أكرب رونةكلما متيزت مب

                                                             
  264.مرجع سابق، صهل، جونز،  -1

2- Séverine le loarne, Sylvie blanco, Management de l’innovation (France : Pearson, 2012) 2 ème édition, 
p.p.33, 34 

موعة من الشركات الصناعية: املمارسات األفضل ودورها يف تعزيز امليزة التنافسيةمصطفى دمحم الدرويش،  -3 جامعة : سور( دراسة مقارنة 
  74، 73.ص.صأطروحة دكتوراه، غري منشورة، ) 2013حلب، 
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 حية القدرة على تغيري اآلالت ووسائل  ،املرونة يف العمليات اإلنتاجية من 
 .وأساليب اإلنتاج

  من حيث الوظائف  ،الستجابة لرغبات العمالءمرونة مزيج املنتج اليت ترتبط
 .األولية والثانوية اليت يؤديها

 ابة بسرعة للتغريات الطارئة على حجم مرونة احلجم من خالل إمكانية االستج
 .الطلب

 الوقت أهم أبعاد االستجابة السريعة لرغبات املستهلك، وهو يتضمن الزمن  يعترب :الوقت
وتلبيتها من قبل  ،مع توفره على قدرة شرائية ،الفاصل بني شعور املستهلك حباجة معينة

ويتكون الوقت من ثالثة جوانب أساسية . للسلع واخلدمات اليت تلبيها انتاجه ،املؤسسة
 .يف الوقت احملدد، السرعة يف التطوير التسليم السريع، التسليم: هي

  ئنها :التسليموقت ا لز ا وخدما بعد  وهو الوقت الذي تستغرقه املؤسسة يف تسليم منتجا
نتاجها  :، حيث يتضمن اجلوانب التاليةالقيام 

  ئن وتقليص زمن االنتظار املنتجاتالسرعة يف تسليم  .للز
 لتواريخ احمل ئنقدرة املؤسسة على الوفاء   .ددة لتسليم اإلنتاج وتلبية طلبيات الز
 بتقليص الزمن الفاصل بني تصميم املنتج  ،السرعة يف تطوير وابتكار املنتجات

  .اجلديد وتصنيعه
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III-  ترتبط  :حتقيق أهداف إدارة التكاليفر إعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يف دو
ختلف األساليب ملإلضافة ، ؤسسة بنمط اهليكل التنظيمي املتبىناملشاكل عند املستوى التشغيلي للم أغلب

ت  .يف ممارسة األنشطة اإلنتاجية التنظيمية املعتمد عليها حيث توصلت العديد من الدراسات يف الوال
يف منوذج قوى املنافسة يدها بتحد "Porter" "بورتر" املتحدة األمريكية، أن الضغوط التنافسية اليت قام

 ختفيض تكلفة املنتجاتمتكنها من  ،قد دفعت إدارة املؤسسات للبحث عن آليات تنظيمية أجنع اخلمسة
ا،  ضف  .متطلبات املستهلكني حتقيقاكتشاف و  فعالية يف وتوفري آليات جتعلها أكثروالرفع من مستوى جود

ت بني  لذلك، التطورات اهلائلة الطارئة على تكنولوجيا نقل املعلومات، اليت وفرت إمكانية حتسني نقل البيا
ستعمالية اإل اختزلت مراحل وخطوات خلق القيمةاليت ، و الداخلية اوعملياللمؤسسة أجزاء احمليط اخلارجي 

ت  جديدة ن أساليبكل تلك التغريات دفعت إدارة املؤسسات للبحث ع  .للمنتجات تؤدي لتحسني مستو
  .أدائها وإنتاجيتها

مليزة التنافسية،       ا  لة اعلفمجلة من األدوات ابرتكيزها على ترتبط أهداف إدارة التكاليف من حيث مضمو
اارتفاع تكلفة املنتجاتيف القضاء على أسباب  أي تبين اإلسرتاتيجيات  .، دون املساس مبستوى جود

ت ، يف جمال التكاليف ة القصرية والطويلة األجلالتشغيلية الفعال واخلطط لغا األهداف املعتمدة يف و وربطها 
االت هليكل  .خمتلف ا ثرها  غري أن املتصفح ملختلف أساليب إدارة التكاليف، يالحظ وبصورة قطعية 
فاهليكل  .يف الفصلني السابقني ، الذي طرأت عليه العديد من التحوالت كما سبق ذكرهالتنظيمي املعتمد

ت اهلامة املتعلقة بتكلفة  الوظيفي، على سبيل املثال، يفتقد لآلليات اليت تضمن انتقال أفقي سريع وآين للبيا
أسلوب التكلفة األمر الذي حيتم االستعانة مبضمون . املنتجات اليت تريد إدارة املؤسسة تصنيعها مستقبال

اختاذ قرار إنتاج املنتج  ان تنظيمي يوفر معلومات عن التكاليف املستهدفة، قبلاملستهدفة، لضمان إنشاء كي
لكميات احملددة دوات إدارة وللتعمق أكثر يف موضوع مسامهة إعادة اهلندسة يف حتسني أداء أ. املعين و
  :التالية أهداف إدارة التكاليف، سنتطرق للنقاط التكاليف، وأثر ذلك على

  التكاليف يف ظل اهلياكل التنظيمية التقليدية أدوات إدارةاستخدام. 

 وامليزة التنافسية مسامهة إعادة اهلندسة يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف. 

 دوات إدارة التكاليف   .عالقة إعادة اهلندسة 
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III-1 -  سبق وأن تناولنا أبرز  :دوات إدارة التكاليف يف ظل اهلياكل التنظيمية التقليديةأاستخدام
املختلفة يتم يف مبادئها  قغري أن تطبي. أدوات إدارة التكاليف، وشرحنا األسس اليت تقوم عليها وكيفية تبنيها

 ،، األمر الذي يقود ملناقشة اآلليات اليت تتضمنها تلك األدواتملؤسسةظل نوع اهليكل التنظيمي املعتمد 
هلياكل التنظيمية ال   .، مع شرح أبرز اجلوانب السلبية اليت تتخللهاوظيفية التقليديةوعالقتها 

III-1-1- تعــاين املؤسســات االقتصــادية الــيت تتبــىن اهليكــل  :هلياكــل التنظيميــة الوظيفيــة وأبــرز مشــاكلهاا
ونقـل ق التنسـيق املرتبطة بطبيعة بنيتها التنظيمية وطبيعـة آليـات حتقيـ ،التنظيمي الوظيفي من العديد من املشاكل

إلنتاجاملعلومات املتعلق   :حيث ميكننا ذكرها يف اآليت .ة 

جمموعـة  وظـائف تضـميعـة تنظـيم العمـل ضـمن بسـبب طب :ضعف العالقة بني املؤسسة واملسـتهلكني  .أ 
ق اتصــال مباشـر ومســتمر ظيمــي يفتقـد لوجــود آليـات حتقـ، جنـد أن اهليكـل التناألنشـطة املتجانســة مـن

من خالل أفرادها عن  ،أن اهليكل التنظيمي الوظيفي مييل لعزل املؤسسةأي  .بني العمال واملستهلكني
ئن ا  ،الز ـا وخـدما م ومسـتوى رضـاهم عـن منتجا لتنبـؤ برغبـا بسبب عدم توفر املعلومات الكفيلة 

عنــد نقلهــا علــى شــكل تقــارير مــن خــارج  عــدم وقــوع أخطــاءضــمن كمــا ال ت. بطريقــة دقيقــة وســريعة
 .وحىت بني أقسامها ومصاحلها ،املؤسسة إىل داخلها

نتيجـــة لطبيعـــة الوظـــائف واألقســـام  :اهليكـــل التنظيمـــي الـــوظيفي يتضـــمن معوقـــات حتســـني العمليـــة  .ب 
موعـة مهـام عـابرة لألقسـام ،املتخصصة اليت يتألف منها جنـد أن ذلـك يـؤثر  ،وبسبب تضمن العملية 

ــة  .علــى مســتوى القيمــة الــيت تنتجهــا املؤسســة للمســتهلك ألن لكــل قســم حتكــم كلــي يف نتــائج العملي
ــا مســتوى  وهــو األمــر الــذي خيفــضخــالل كــل نشــاط، املنتجــة انطالقــا مــن القيمــة املضــافة  ،وخمرجا

ــا ،القــدرة االبتكاريـــة للمؤسســـة وال حتقـــق أيضـــا االســـتجابة  ،وجيعلهــا ال حتقـــق اجلـــودة املرتفعـــة ملنتجا
 1.السريعة لرغبات املستهلكني

ـــاع الت .ج  إن املتصـــفح للتطـــور التـــارخيي للهياكـــل  :كـــاليف واخنفـــاض القـــدرة التنافســـية للمؤسســـةارتف
ــة الــيت تبنتهــا املؤسســات االقتصــادية منــذ الثــورة الصــناعية ومــا نــتج عنهــا مــن نظــام املصــنع،  ،التنظيمي

الـذي اقـرتح ، "Adam Smith" "آدم مسيـث"يالحظ أن التنظيم الوظيفي للعمـل هـو نتيجـة ألفكـار 
لرغم مـن املـزا الـيت اكتسـبتها هـذه الطريقـة آنـذاك .جتزئة العمل ونظرية التقسيم االجتماعيمفهوم   ،و

                                                             
أمحد عبد دمحم رفاعي،دمحم السيد  رفاعي: تعريب ومراجعة، اإلدارة والتنظيم واإلسرتاتيجية: اجلودة الشاملةمس إيفان، جيمس دين، جي -1

  272-269.ص) 2001دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية(املتعال 
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تت غري صاحلة متاما يف إدارة وتنظـي ا  حيـث جنـدها تتضـمن  .م أنشـطة املؤسسـة يف وقتنـا احلـايلإال أ
ــ ،تكــاليف جــد مرتفعــة ذي جيعــل مصــدرها تضــخم اهليكــل التنظيمــي بســبب توســع األنشــطة، األمــر ال

لتايل تقل قدرة املؤسسة على املنافسة ،مستوى التكاليف الغري مباشرة مرتفع   .و

III-1 -2 - ت املرافقة لتبين  :اهلياكل التنظيمية الوظيفيةيات التحكم يف مشاكل آل لضمان حل الصعو
ا املنخفضة، لتكلفة املرتفعة للمنتجات وجود مت االعتماد  اهليكل التنظيمي الوظيفي، خصوصا ما تعلق منها 

حيث ميكننا . كمحاوالت لتخطي تلك املشاكل  على الكثري من اآلليات أو األدوات اليت طبقت بفعالية
   :مناقشتها يف اآليت

تعترب املنافسة السعرية من أقدم  :تكاليف املنتجاترتفاع عناصر املشاكل املرتبطة فيما خيص   .أ 
ح دة رقم املبيعات واألر ئن، وز وبسبب العديد من املشاكل  .الطرق املستخدمة لكسب الز

لتايل تؤثر سلبيا على  املتسبب فيها اهليكل الوظيفي، واليت تنعكس على تكلفة منتجات املؤسسة و
على العديد من األدوات لتخطي تلك  املؤسسات االقتصادية فقد اعتمدت، ا التنافسيةقدر 

ت  :، أبرزهاالصعو

  ط انشاإلدارة على أساس الأسلوبABM: سلوب على املعلومات اليت األ هذا يستند
، وحماولة إدارة مجيع أنشطة ABCط انشالتكاليف على أساس ال يوفرها نظام حماسبة

ا وفعاليتها التشغيليتني حيث تؤدي طبيعة البنية التنظيمية . العمليات للرفع من كفاء
الوظيفية لتكرار بعض األنشطة وممارسة أنشطة أخرى غري مضيفة للقيمة، األمر الذي حيتم 

ت  عتبارها احملرك األساسي للتكلفة، والقيام مجع البيا ا وتعديلها يف عن األنشطة  دار
ا من املنتجات  نية لتصبح أكثر انسجاما وخلقا للقيمة اليت تتضمنها خمرجا مرحلة 

بذلك جند أن هذه األداة اهلامة من أدوات إدارة التكاليف تساهم وبفعالية يف  1.واخلدمات
نشطة ، بتوفريها للمعلومات عن األالقضاء على سلبيات التنظيم الوظيفي ألنشطة املؤسسة

املنتجة للقيمة، وترتيبها ضمن عمليات تضمن تقليص قيمة التكلفة وتعظيم القيمة 
 .اإلستعمالية للمخرجات

                                                             
حنو حتسني  )ABC(&)ABM(لتكامل نظامي التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة االجتاهات اإلسرتاتيجية سليمان البشتاوي،  -1

لد ) العلوم اإلنسانية(، جملة جامعة النجاح لألحباث وتطوير أداء اخلدمات املصرفية وخفض تكلفتها   2014، )8( 28ا
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  دة قيمة املنتجات  :هندسة القيمةأسلوب يؤدي تطبيق أفكار أسلوب هندسة القيمة إىل ز
ئن، من خالل إحداث تعديالت جوهرية متس وظائفها األولية  واخلدمات املقدمة للز

غري أن إحداث تغيريات متس تصميم املنتج قد تؤدي إىل ارتفاع تكاليف إنتاجه،  .والثانوية
لذلك فإن االستعانة مببادئ حتليل القيمة من شأنه إزالة كل األنشطة واملوارد اليت ال تضيف 

ملؤسسة إىل. قيمة إعداد تصاميم خمتلفة  حيث يلجأ القائمون على هندسة قيمة املنتجات 
ت أداء خمتلفة، ليتم اختيار التصميم املناسب واألقل كلفة  1.تؤدي نفس الوظائف مبستو

طبيعة التنظيم الوظيفي ألنشطة تنبع املشاكل اليت يعاجلها أسلوب هندسة القيمة من 
ا على تعظيم القيمة املنتجة للعميل يعة فبسبب طب. املؤسسة، واليت ينعكس على ضعف قدر

قسام متعددة، جند  االتصاالت الرمسية اليت تتم بني األقسام، وكنتيجة الرتباط القيمة املنتجة 
لتنسيق حمكم بني مجيع املراكز اليت تؤثر على قيمة أن القائمني على تصميم املنتجات حباجة 

 .تتضمنه مبادئ ومراحل هذا األسلوبهذا التنسيق  تكلفتها وقيمتها اإلستعمالية،

 لقصور الذي يكتنف أنظمة حماسبة التكاليف املعتمدة نتيجة ل :التكلفة املستهدفةوب أسل
تعتمد فقط على ، واليت بسبب عدم دراستها ألسعار البيع السائدة يف السوق ملؤسسة،

يف ارتفاع سعر البيع  سببتحتديد التكلفة وإضافة هامش الربح املناسب، األمر الذي قد ي
سعار املنتجات املنافسة لذلك فإن أسلوب التكلفة املستهدفة جاء ليحدث نوع . مقارنة 

ددة، لضمان عدم جتاوز من التوازن أثناء مرحلة التخطيط إلنتاج منتج معني ومبواصفات حم
لية ألسعار السائدة يف السوق، وحماولة الضغط على عناصر التكاليف الداخسعر البيع ل

ح لرجوع لطبيعة التنظيم الوظيفي 2.وتقليصها من أجل تعظيم املبيعات واألر ، جنده يفتقر و
ملنتجات،  تضمن انسياب سلس ومستمر للمعلومات اهلامةآلليات عابرة لألقسام،  املتعلقة 

ئ األمر الذي حيتم االستعانة مبباد. سواء احلالية أو تلك اليت ترغب إدارة املؤسسة إنتاجها

                                                             
ض البكري، برزين شيخ دمحم،  -1 ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، ختفيض التكاليفهندسة القيمة وإعادة هندسة العمليات ودورمها يف ر

لد    241.، ص2011، 61، اإلصدار 17جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، ا
) ABC(والتكلفة وفقا للنشاط ) TC(التكامل بني أسلويب التكلفة املستهدفة خالد دمحم أمحد عبد هللا، فتح الرمحن احلسن منصور،  -2

ء كأدوات إلدارة ، جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عمادة البحث التكلفة اإلسرتاتيجية لتحديد تكلفة إنتاج الكهر
  223.ص، 2015، 16العلمي، العدد 



 ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة التكاليف إدارةيف  اهلندسة إعادة مسامهة......................................... الفصل الثالث  
 

 
~217~ 

 

أسلوب التكلفة املستهدفة، من أجل إنتاج منتجات بتكلفة مدروسة ومستوى مناسب 
ا  .للجودة والوظائف اليت تتميز 

 يعترب مضمون هذه النظرية مبثابة الثورة الفعلية اليت تضمن رفع الطاقة اإلنتاجية  :نظرية القيود
للمؤسسة، وضمان حتقيق االستغالل األمثل واألقصى للموارد االقتصادية بكيفية تؤدي 

فهي مدخل لتعظيم الرحبية، مبعاجلة االختناقات املسجلة  .لتقليص تكلفة الوحدة من اإلنتاج
إن املتفحص  1.ألداء النظام اإلنتاجي مبا يتضمنه من مراكز إنتاج وآالتوالتحسني املستمر 

جمال تسيري القيود والتخلص منها، يالحظ ملضمون هذه النظرية اليت أحدثت ثورة فعلية يف 
أن مصدر اإلشكالية اليت تعاجلها هو غياب التنسيق احملكم بني قسم دراسة  وبصفة قطعية

حيث يؤدي ذلك لوقوع اختناقات ومعاجلتها بعد . اإلنتاجاملستهلك وقسم التصميم وقسم 
لتايل فإن مصدرها الرئيسي هو طبيعة التنظيم الوظيفي ألنشطة املؤسسة، وعدم  حدوثها، و

 . وجود تنسيق دقيق بني أقسامه املختلفة

  اإلنتاج يف الوقت احملدد أسلوبJIT:   كما سبق ذكره يف الفصل الثاين، يرتبط أسلوب
حيث يتم اعتبار املوردين   مبجموعة من الركائز واألسس، JIT اإلنتاج يف الوقت احملدد

. كشركاء بتخفيض عددهم وإبرام عقود طويلة األجل معهم واعتماد نظام الدفعات الصغرية
أشكاله، األمر الذي  التخلص من املخزون مبختلفكل ذلك يتم هلدف رئيسي يتمثل يف 

ملنتجات من ميكن هذا األسلوب الفعال يف القضاء إن  2.تقليص التكاليف النهائية املرتبطة 
ملؤسسةيلاعلى املشاكل املتعلقة بتك يستند أساسا على توفري معلومات من  ،ف التخزين 

ملوردين(خارج املؤسسة  ا (ومن داخل املؤسسة ) ترتبط أساسا  ألقسام اليت تتأثر  تتعلق 
حيث يتطلب جناحه ضرورة توفري معلومات دقيقة . )عمليت ختزين املواد وتصنيع املنتجات

وصول لالستغالل األمثل لنظام ، كي يتم الوتوفري بيئة تنظيمية مالئمة ومكملة لعمله وعةومتن
وهو ما يفتقد له منط التنظيم الوظيفي، بسبب . ناملصنع والتخلص من مجيع أشكال املخزو 

 .املتخصصةالفصل املوجود بني األقسام 

                                                             
1- Ronald Hilton, Management Accounting (USA: Irwin McGraw Hill, 1999) 04th Edition, p.244 

ومتطلبات تطبيقه يف الشركات الصناعية املسامهة يف  Just-In Time (JIT)نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد طالل سليمان جريرة،  -2
لد دراسة ميدانية: األردن ، 2013، 01، العدد 40، جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، عمادة البحث العلمي وضمان اجلودة، ا

  90.ص
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خنفاض جودة املنتجات  .ب  كما سبق ذكره، يرافق تبين اهليكل التنظيمي الوظيفي   :املشاكل املرتبطة 
جلودة املنخفضة للمنتجاتمشاكل عديدة لعل أبرزها  لذلك تعتمد أغلب املؤسسات . تلك املتعلقة 
، مبوجبه يعاد لتدارك هذا اخللل اجلوهري ة على نظام إدارة اجلودة الشاملةالصناعية الصغرية واملتوسط

القيام بتمييز العمالء الداخليني، و ، وتعديلها حيث يتم الرتكيز على العمليات. تصميم اجلودة تنظيميا
ت و التوصل هليكل تنظيمي مبين على الفرق املدارة ذاتيا عوض األقسام الوظيفية، و  تقليل عدد املستو

هلياكل و االعتماد على جلان القيادة، و اهلرمية،  امليل للهياكل التنظيمية الصغرية واملتوسطة اليت تعرف 
جلودة اليت رافقت تبين إذن فنموذج إدارة اجلودة الشاملة استخدم لتخطي املشاكل امل 1.الرشيقة تعلقة 

أو بصورة أوضح ال يتم ربط عمل حيث جنده يفصل العمال عن العمالء،  .اهليكل التنظيمي الوظيفي
م جتاه املنتجات واخلدمات املقدمة ئن واحتياجا إلضافة النفصال أقسام  .أفراد املؤسسة برضا الز

لعملية ككل مر الذي يؤثر سلبيا على القيمة املنتجة ، األاهليكل الوظيفي وعدم حتكمهم 
 .للمستهلكني

متيل املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة لتلبية رغبات  :لقدرة على االبتكاراملشاكل املتعلقة  .ج 
ا دف لتطوير خصائص منتجا نشطة البحث والتطوير اليت  ئن، بقيامها   غري أن ذلك يتطلب. الز

 إذ. حتقيق تناغم وانسجام دائمني بني أنشطة التسويق، وأنشطة البحث والتطوير، وأنشطة التصنيع
تشري الكثري من الدراسات أن أغلب املشاكل اليت حتول دون جناح عملية ابتكار املنتجات اجلديدة 

لبنية الداخلية ط اجلانب األول يتعلق بعوامل املنافسة، واجلانب الثاين يرتب: ترتبط جبانبني رئيسيني
حيث يتطلب ذلك وجود تنسيق آين دائم، تتضمنه عملية تصميم . للمؤسسةالوظيفية التنظيمية 
ويقود حلل مجيع املشاكل اليت هلا عالقة برغبات املستهلكني وطريقة التصنيع والتسويق  ،املنتجات

إلنتاج والبيع وشراء الزبون وخدمات ما بعد البيع أثناء مرحلة التصميم، أي قبل البدء يف عمليات ا
لتايل على  ،للمنتج ا وتؤثر على تكلفته ومستوى جودته، و وإمكانية اكتشاف عيوب قد يتميز 

 .قيمته اإلستعمالية والتبادلية

تتميز املؤسسات اليت تتبىن اهليكل التنظيمي  :املشاكل املتعلقة بضعف االستجابة للمستهلكني  .د 
تستغرق عملية مناولة العمل بني األقسام  إذ. الحتياجات املستهلكني الوظيفي بطول فرتة استجابتها

لتنظيم األفقي، الذي يتوىل فيه أفراد متعددو التخصصات مهمة  الوظيفية فرتة زمنية أطول مقارنة 
                                                             

   291-272.ص.إيفان، دين، مرجع سابق، ص -1
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ومن أجل القضاء على تلك السلبيات، . التصميم السريع ملنتجات تتوافق مع متطلبات السوق
ألسواق اليت تنشط ضمنها ظهرت أساليب عديدة  ت تتعلق  لتسهيل عملية احلصول على بيا

حيث ميكننا ذكر مسامهة تلك . لعمالء عالقتها وحتسني العمليات الداخلية وحتسني املؤسسة،
لنسبة هلذا اجلانب كاآليت  :األدوات يف معاجلة مشاكل اهليكل الوظيفي 

 فرضت التطورات والتحوالت الطارئة على أجهزة تكنولوجيا املعلومات  :ذكاء األعمال
ت األساسية لذكاء األعمال،  ملكو يف اجلانبني االسرتاتيجي ضرورة استعانة املؤسسة 

والتشغيلي، كربجميات ختطيط موارد املشروع وبرجميات إدارة سلسلة التوريد وبرجميات إدارة 
صورة أكثر وضوحا، ذكاء األعمال أسلوب ميكن املؤسسة وب 1.إخل...العالقات مع العمالء

ت املتوفرة ضمن حميطها اخلارجي، وجيعلها أكثر مرونة يف اكتشاف حاجات  من البيا
 . ورغبات املستهلكني وأكثر سرعة يف التعامل مع العمالء ومجيع املوارد االقتصادية الالزمة

 للتخلص من املشاكل املتعلقة  توازنتستعمل بطاقة األداء امل :بطاقة األداء املتوازن
وهي يف حقيقة األمر مقاييس ذات طابع تقليدي  ستعمال مقاييس األداء املالية فقط،

يتم االعتماد أيضا على ثالثة مقاييس أداء أخرى خللق القيمة،  إذ .قصرية ومتوسطة األجل
إدارة العمليات، إدارة العمالء، إدارة االبتكارات وإدارة العمليات (العمليات الداخلية : هي

التميز التشغيلي، العالقات مع العمالء، املنتجات (، منظور العمالء )التنظيمية واالجتماعية
دارة إتطوير رأس املال البشري، إدارة رأس مال املعلومات و (النمو ومنظور التعلم و ) الرائدة

 2).رأس املال التنظيمي

 العوامل املسامهة يف خلق املزا التنافسية يف الوقت احلايل، ترتبط مجيع  :استدامة املؤسسة
لتكاليف ديدا على أنشطة املؤسسةببعد بيئي يشكل  ، انعكس على ظهور ما يعرف 

لتايل فإن أي عملية لتسيري اجلودة أو . البيئية االبتكار وما يتبعهما من ضرورة التمتع إدارة و
ستدامة  الستجابة السريعة للعمالء، جيب أن يتم من منظور حيرتم البيئة وحيقق ما يعرف 

                                                             
م  ، املؤمتر الدويل حول تكنولوجيا املعلومات الرقميةإطار مقرتح لتطبيق نظام ذكاء األعمال يف التسويقبسيم قائد عبده دمحم،  -1 ، 10، 09أ

  02، 01.ص.، جامعة الزرقاء، األردن، ص2012أكتوبر  11
دراسة مقارنة بني املؤسسات اجلزائرية : يف حتسني األداء اإلسرتاتيجي يف مؤسسات صناعة األدويةدور اليقظة اإلسرتاتيجية  رملي محزة، -2

  82.ص أطروحة دكتوراه، غري منشورة،) 2017، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( واألردنية
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خذ أي أن االستحواذ على ميزة التكل 1.أنشطة املؤسسة فة األقل وميزة التمييز جيب أن 
بعني االعتبار متطلبات التسويق األخضر، وحتافظ معه املؤسسة على البيئة بتكييف أنشطتها 

  .اإلنتاجية مع متطلبات هذه األخرية

III-2 - يتم النظر ملختلف  :وامليزة التنافسية مسامهة إعادة اهلندسة يف حتقيق أهداف إدارة التكاليف
 إلسرتاتيجية املتاحة إلدارة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة املتعلقة بتحقيق التكلفة التنافسيةاخليارات ا

ا خذ بعني االعتبار حالة  ملنتجا وفقا لتحليل سلسلة القيمة، وذلك من منظور التقييم املعياري الذي 
العامة هلذا االجتاه مبدى جودة إدارة سلسلة القيمة مقارنة مبدى جودة إدارة  حيث تتوقف النتيجة .املنافسني

 جوانبترتبط تكاليف منتجات وخدمات املؤسسة بثالثة  ،وبصورة أكثر دقة ومشول .املنافسني لسالسلهم
ن تكاليف عناصر التوريدات اليت يتم شراؤها م :ا هيوتساهم يف التأثري عليه ختص سلسلة قيمتها رئيسية

املوردين، تكاليف األنشطة الداخلية للمؤسسة وعناصر التكاليف املرتبطة بتقدمي املنتجات يف سلسلة قيمة 
خذ بعني االعتبار تعظيم القيمة املنتجة للعمالء أخذا  املؤسسة وهنا نرى أن مشروع إعادة هندسة .الصناعة

ية، أي أنه يبحث عن أحسن توليفة ممكنة لتعظيم واألنشطة الداخل نياملستهلكاملوردين و بعني االعتبار ثالثية 
إبراز أهم أهداف  سنحاول من خالل هذه النقطة .القيمة املنتجة انطالقا من التنظيم املتمركز حول العمليات

الختيارات اإلسرتاتيجية املتحكمة يف إعادة اهلندسة والنتائج املتوقع حتقيقها ، والتطرق ألهم اجلوانب املرتبطة 
  .التكلفة التنافسية ملنتجات وخدمات املؤسسةحتقيق 

III-2 -1 - ختتلف األهداف املراد حتقيقها من تبين إعادة اهلندسة حبسب الوضعية  :أهداف إعادة اهلندسة
ا املؤسسة، وبصفة عامة ميكننا القول أن إعادة اهلندسة كنموذج إداري يرمي لتحقيق  العامة والظروف اليت متر 

  :األهداف العامة واخلاصة، اليت ميكننا ذكرها كاآليتجمموعة متنوعة من 

كنتيجة للتحوالت اليت طرأت على سلوك املستهلكني   :توجيه املؤسسة حنو السوق واملستهلكني  .أ 
بسبب املنافسة، وتوصل املؤسسات االقتصادية لطرق دعاية وإشهار أكثر بساطة يف خلق اتصال 

ر تقنيات البث الفضائي واإلنرتنيت واالتصاالت الالسلكية، تطو مع املستهلكني يف السوق، ب مباشر
جند أن مدخل إعادة اهلندسة يهدف جلعل املؤسسة أكثر قر من املستهلكني، خبلق آليات تتضمنها 

حبيث يتم ضمان نقل مجيع املعلومات الالزمة . العمليات املصممة واملهتمة برغبات املستهلكني
                                                             

 06.مرجع سابق، ص عبابه، بن حجوبة، -1
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إلضافة للقرب من املستهلكني، جنده يهدف أيضا إىل جعل و . وضمان عدم تعرضها للتحريف
 1.املؤسسة أكثر سرعة يف اكتشاف حاجات املستهلكني وتقليص الزمن الضروري للقيام بتلبيتها

يهدف فريق العمل املكلف بتنفيذ مشروع  :التخلي عن األساليب القدمية املتبعة يف أداء العمل  .ب 
ا اإلدارية والتقنية  إعادة اهلندسة للتخلي التام عن طرق أداء العمل احلالية، عند مجيع مستو

لعمليات ة واحدة حيث يتم دمج العديد من األنشطة والوظائف يف عملي. والتشغيلية ليتم تعويضها 
لتكامل، وتتعدى حدود الوحدة اإلدارية الواحدة، لتشمل العديد من الوحدات املعتمد عليها تتمي ز 

 ا القول أن اهلدف الرئيسي من تبينوبصفة عامة، ميكنن. كالسيكي الوظيفييف إطار التنظيم ال
أسلوب العمل اجلديد يتمثل يف حماولة إحداث تغيري جذري يف أداء املؤسسة، بتخفيض التكاليف 
ورفع جودة اإلنتاج وحتسني مستوى التنسيق العام لألنشطة، بكيفية تزيد من سرعة االستجابة لرغبات 

 .املستهلكني

يعترب ختفيض التكاليف من بني أهم األهداف اليت  :قيق ختفيضات هيكلية وضخمة يف التكاليفحت .ج 
حيث أن تبين العمليات والتنظيم األفقي لسري . يسعى القائمون على مشروع إعادة اهلندسة لتحقيقها

ملؤسسة، أي التمكن من  2العمل سيؤدي الختصار اجلهد والوقت الالزمني لالنتهاء من األعمال 
لتايل ضمان الوصول لتحقيق ختفيضات هيكلية  إزالة مجيع األنشطة اليت ال تضيف قيمة للمنتج، و
دة إنتاجية العمل وتقليص املعدالت  تشمل مجيع التكاليف املباشرة والغري املباشرة، ما يعين ز

 3.املستعملة كموجهات للتكاليف غري املباشرة
جلودة املرتف  .د  تعترب اجلودة من أبرز أهداف مدخل إعادة اهلندسة،  :عة وحماولة حتقيقهااالهتمام 

حيث أن إعادة تصميم عمليات املؤسسة سيجعلها أكثر سرعة يف الوصول لرغبات املستهلكني 
جلودة، أثناء القيام بكل  جياد حلول آنية للمشاكل املتعلقة  وتلبيتها، بعد وضع آليات تسمح 

 4.جيةمراحل العملية اإلنتا

                                                             
  12، 11.ص.، شاميب، مرجع سابق، صهامر -1

جامعة السودان : السودان( املتغريات البيئية وأثرها يف إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف منظمات األعمالالوليد عبد هللا محد عثمان،  -2
  92.أطروحة دكتوراه، غري منشورة، ص) 2016للعلوم والتكنولوجيا، 

صر نور الدين،  -3   218.ص) 2006الدار اجلامعية، : مصر( ة وتكنولوجيا املعلوماتجتاهات احلديثة يف احملاسبة اإلدارياالعبد اللطيف 
4- Lyle Spencer, Reengineering human resources (USA: John Wiley and sons, 1993) p.p.30, 31 
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نشطة البحث والتطوير  .ه  يسعى القائمون على إعادة اهلندسة إىل  :الرتكيز على االبتكار واالهتمام 
قي  لبحث والتطوير وتركيز  دة االهتمام  جعل منتجات وخدمات املؤسسة أكثر ابتكارية، بز

ئن بتكاري الذي يوضح العإذ جند أن املدخل اال .األنشطة على هذه الوظيفة اجلد هامة القة بني الز
وتسلسل أنشطة املؤسسة، يقر بضرورة جعل األنشطة اإلنتاجية والتسويقية واملالية وإدارة املوارد البشرية 

وهنا جند  1.متمركزة حول البحث والتطوير، واليت بدورها جيب أن تكون متمركزة حول أنشطة التسويق
أن عملية تصميم املنتج ونظام التحويل تعمل على خلق آليات، لتوفري مجيع املعلومات اهلامة بصورة 

قل التكاليف لضبط و  .آنية أثناء أداء أنشطة البحث والتطوير، البتكار ما يرغب به املستهلك 

ملؤسسة ومنح األفراد مزيدا من الصالحيات واملسئ  .و  تعمل املؤسسات  :ولياتالتخلي عن املركزية 
فبدال من قيام املوظف  .اليت تتبىن إعادة اهلندسة على دمج األنشطة اليت متارسها أفقيا وعمود

للجوء إىل رئيسه الختاذ قرار حمدد خيص عمله، جنده ميتلك مجيع الصالحيات اليت ختول له اختاذ 
الفعلي أصبح مندجما يف عملية اختاذ القرارات  القرارات املناسبة املرتبطة بعمله، وهذا ما يعين أن العمل

حيث جند أن  .املتعلقة به، وهو ما يتناقض مع مبدأ فصل اختاذ القرارات عن املستوى التشغيلي
خري  التخلي عن السلطة انطالقا من الدمج األفقي والعمودي لألنشطة والوظائف، يعين احلد من 

 2.ظيم القيمة اإلستعمالية للمنتجات واخلدماتالعمل وختفيض التكاليف غري املباشرة، وتع

حيث . يتجلى ذلك بتحقيق السرعة يف أداء العمل واألنشطة واملهام :حتقيق قفزات هائلة يف األداء  .ز 
يرى أغلب املفكرين املتخصصني، أن إعادة اهلندسة تؤدي إىل حتقيق حتسينات جذرية جد كبرية يف 

 3.جعلها أكثر تطورا وابتكاريةمعدالت األداء، بتبسيط إجراءات العمل و 

ملؤسسة .ح  كنتيجة لتطور العالقة بني اإلنسان :تفعيل دور التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 
وأجهزة اإلعالم واالتصال احلديثة، جند أن إعادة اهلندسة مدخل قائم أساسا على تفعيل دور 
تكنولوجيا االتصاالت احلديثة داخل املؤسسة، وما ينجر عنها من إجيابيات متمثلة يف تسريع نقل 

                                                             
  53، 52.ص.، صمرجع سابقجنم عبود جنم،  -1
  35، 34.ص.ص مرجع سابق،شاميب، هامر،  -2

3- Sanjay Mohapatra, Business process reengineering: automation decision points in process 
reengineering (USA: Springer, 2013) p.51 
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ا وختفيض التكاليف، وتوفري  املعلومات، وتبسيط إجراءات العمل بكيفية تؤدي إىل رفع قيمة خمرجا
  1.تغذية عكسية آنية ختص مجيع العمليات، وتقليص الزمن واألخطاء املرافقة ألداء العمل

III-2 -2 - أمجع خمتلف املفكرين يف جمال إعادة اهلندسة  : منوذج إعادة اهلندسةأهم النتائج املتوقعة لتبين
اء تبنيها هلذا النموذج، حيث ميكننا ذكرها إلجيابية اليت حتققها املؤسسة جر واعلى النتائج الكبرية واملزا الكثرية 

  :يف اآليت

يتحول اهليكل التنظيمي للمؤسسة من هيكل وظيفي عمودي إىل هيكل تنظيمي أفقي متمركز حول   .أ 
العمليات، أي أن اهليكل التنظيمي تتغري تركيبته من طابع املصاحل واألقسام الوظيفية إىل طابع 
العمليات وفرق العمل، اليت تضم جمموعة من األفراد املتخصصني يف جماالت متعددة تتناسب مع ما 

 2.تتضمنه كل عملية

ا مركبة ومرتبطة ببعضها البعض يف   .ب  ملؤسسة حبيث تصبح املهام املكلفني  تتغري مسئوليات األفراد 
وهو األمر الذي يقود مباشرة إىل . إطار العملية، على عكس ما كانت عليه يف إطار التنظيم الوظيفي

 .دمج العديد من األنشطة واملهام واملناصب، واختزاهلا يف نشاط أو مهمة واحدة
القضاء على سلبيات تقسيم العمل، املتمثلة أساسا يف ضعف عمليات االتصال بني خمتلف الوحدات  .ج 

املعلومات اهلامة املتعلقة  اإلدارية املشكلة للهيكل التنظيمي للمؤسسة، وما ينجم عنها من تعريض
وهو ما يؤدي لتحسني كبري وواضح يف جودة ومستوى . إلنتاج للتحريف عند نقلها من قسم آلخر

 .إبتكارية املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلك

تتغري املسئوليات امللقاة على عاتق املدراء واملسريين، حبيث يصبح دورهم الرئيسي هو توجيه وقيادة   .د 
فريق العمل، وحماولة حتسني مستوى نتائج خمرجات كل عملية، انطالقا من مد يد العون ألفراد أفراد 

الفريق وتنميتهم وتعليمهم، وحماولة بث روح الفريق والعمل اجلماعي يف نفوسهم بدل ممارسة اإلشراف 
 .والرقابة عليهم

                                                             
1- Michael Edward Whitman, Michael Gibson, Factors Affecting the Use of Information Technology in 
Business Process reengineering, Information resources management journal, IRMJ, USA, 1997, VOL 10, 
Issue 03, p.06 

  182.مريديث، شافري، مرجع سابق، ص -2
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لعمل على تعظيم القيمة امل  .ه  ئنها،  نتجة والفائض االستهالكي جعل املؤسسة أكثر تركيزا على ز
للمنتجات واخلدمات املقدمة، واالهتمام بتخفيض التكاليف وحتسني اجلودة، وجعل املؤسسة أكثر 

 .ابتكارية وأكثر سرعة يف تلبية حاجات ورغبات املستهلكني

إدخال تغيريات جذرية يف أداء املؤسسة وأداء أفرادها، بتغيري أساليب وطرق ممارسة العمل وتنظيمه   .و 
 1.وجعله أكثر دقة وسرعة

ا املرتفعتني يف إجناز العمل، بسبب اختصارها ملراحل  تتميز املؤسسات اليت مت إعادة هندستها بسرعتها وكفاء
إلضافة ملنح صالحيات أوسع . وخطوات أداء مجيع األنشطة وابتكار أحسن الطرق ملمارسة العمليات

دة درجة إشراكهم يف عملية اختاذ القرارات اهلامةلألفراد، من خالل فرض الرقابة الذاتية على ع   2.ملهم وز

III-2 -3 - لتكلفة التنافسية كما سبق اإلشارة إليه، جند كل من  :االختيارات اإلسرتاتيجية املرتبطة 
ن أن حتقيق منتجات وخدمات املؤسسة للتكلفة األقل  "سرتسكالندي چأيه "و" آرثر أيه تومسون" اللذان ير

ألجزاء العليا والوسطى والسفلية حيث ميكننا التفصيل يف التكاليف . تهاقيمألنشطتها املشكلة لسلسة  يتأثر 
  :وفقا لآليت املتعلقة بتلك األجزاء

لعناصر والتوريدات اليت يتم شراؤها من   .أ  قد ينشأ العيب التنافسي  :املوردينالتكاليف املرتبطة 
ضمن  للمؤسسة من تكاليف العناصر اليت يتم شراؤها من املوردين، الذين يعتربون طرفا أوليا وأساسيا

ويف هذا اإلطار جند أن اهليكل التنظيمي املتمركز حول العمليات يتوفر على عملية  .سلسلة التصنيع
حلصول على كل ا تم  حلصول على املنتجات  ملوادتوريد املنتج، اليت  والتوريدات الضرورية وتكتمل 

ئن وهي تشتمل على فريق عمل متعدد التخصصات الوظيفية، حبيث  .واخلدمات وتسليمها للز
 :يضمن حتقيق ما يلي

  ضمان التفاوض مع مجيع املوردين املتاحني، واحلصول على معلومات مفصلة ختص سعر
ل ت اجلودة وجودة املواد والتوريدات، و على مستو تايل ضمان شراء أرخص املواد املتوفرة و

 .واملرونة

                                                             
1- Kevin Coleman and others, Reengineering MIS: Aligning information technology and business 
operations (USA: IDEA group publishing, 1996) p.p.14, 15, 16 
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  ت الالزمة، انطالقا من إمكانية إجراء مفاوضات مع املوردين خبصوص تصميم املواد واملكو
ص التوريدات اليت تضمن حتقيق التكلفة املنخفضة أو ئاخبص عملية توريد املنتج معرفة فريق

 .االستجابة السريعة أو التجديداجلودة املرتفعة أو 

  خرى أحسن منها تضمن هلا ختفيض إمكانية إحالل املواد والتوريدات املستخدمة 
التكاليف أو التأثري إجيابيا على جودة املنتجات، بسبب معرفة فريق عملية توريد املنتج ملرحل 

لتايل ا، و البدائل   إمكانية اكتشافالعمليات اإلنتاجية وخمتلف املواصفات التقنية املرتبطة 
 .بسهولة وكفاءة

  ،إمكانية تقدمي بعض االقرتاحات البناءة للموردين خبصوص تعديل طرق توريدهم للمواد
سعار شرائها من قبل املؤسسة ا و لتايل إمكانية ختفيض التكاليف املرتبطة    . و

ألنشطة املمارسة داخل املؤسسة  .ب  اء من توريد كل املوارد االقتصادية بعد االنته :التكاليف املرتبطة 
يت مرحلة مزجها وحتويلها لقيمة إستعمالية على شاكلة منتجات أو خدمات صاحلة  الضرورية، 

يشمل التنظيم املتمركز حول العمليات عملية تصميم وبصورة أكثر وضوحا وتفصيال،  .لالستهالك
بتكار املنتجات والوصول لتصميم هلا يتوافق مع حاجات ، اليت املنتج وتصميم نظام التحويل تم 

إلضافة للتأكد مسبقا  نشطة التصنيع(ورغبات املستهلكني،  من إمكانية ) أي قبل البدء الفعلي 
لتايل ضمان حتقيق أقل التكاليف  لكميات املطلوبة دون مصادفة مشاكل بنظام التحويل، و إنتاجه 

ت اجلودة ئنها وأعلى مستو كما جند أيضا عملية إدارة . وجعل املؤسسة أكثر استجابة لرغبات ز
حلصول على خمتلف املوا تم  لتايل ضمان موارد املؤسسة، اليت  ا، و رد االقتصادية الالزمة وإدار

ا  .ختفيض مجيع عناصر التكاليف املرتبطة 

جلزء اخلاص بتقدمي املنتجات يف سلسل .ج  وهي تلك التكاليف  :ة قيمة الصناعةالتكاليف املتعلقة 
ا مرتبطة مبختلف قنوات  ،اليت تنشأ نتيجة لنقل املنتجات من املؤسسة إىل املستهلكني النهائيني أي أ

بيع العميل، يتم االهتمام ب فمن خالل االعتماد على عملية .املعتمد عليها لتقدمي املنتجات التوزيع
املنتجات  فيهاباع املعلومات عن السوق واختيار األسواق اليت ستجتميع خمتلف و املنتج والدعاية له 

وهنا يتم التحكم يف هذه التكاليف انطالقا من دفع املوزعني لتخفيض . توفري خدمات ما بعد البيعو 
حهم، والتعامل عن قرب معهم للتعرف على فرص ختفيض بعض عناصر التكاليف  هوامش أر

  .يع املباشرة وحبث فرص الربح املشرتكةدخال تعديالت على قنوات التوز 
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ن بضرورة إعادة هندسة سلسلة قيمة املؤسسة وجتديدها، جندمها وضمن نفس السياق لضمان ختفيض  يناد
امستو حيث يتم ذلك من خالل العثور على طرق مبتكرة إلعادة هندسة . ت التكاليف ألدىن مستو

لغاء البعض منها ود ت العمليات واألنشطة،  جمها للحصول على هيكل تنظيمي جديد تتحقق معه مستو
لتحول إىل تكنولوجيا التجارة اإللكرتونية واالعتماد على أساليب البيع  ويتجسد .منخفضة للتكاليف ذلك 

  1.املباشر للمستهلك، واالعتماد على العمليات التكنولوجية البسيطة واألكثر تنظيما ومرونة

III-3 - يرى العديد من اخلرباء :أدوات إدارة التكاليفيف الرفع من كفاءة وفعالية إعادة اهلندسة  دور، 
تمر عند نقطة معينة يصبح أن التحسني املس ،العملياتإعادة اهلندسة وتصميم اجلودة الشاملة و املختصني يف 

فبسبب التحسينات املتكررة الطارئة على األنشطة واملهام املمارسة واملخطط هلا من قبل اإلدارة،  .مستحيال
ا ستصل حلد معني يصعب عنده إدخال  ت أفضل للتكلفة جند أ تعديالت معينة تتحقق معها مستو

عادة . تصميمها من جديد واجلودة، ووفقا لذلك يقرتحون عند ذلك احلد ضرورة ابتكار العمليات، أي القيام 
، عند إدخال تغيريات "Masaaki Imai"" ايميماساكي إ"، حسب مؤسسه يتحقق التحسني املستمر

ومن بني أبرز وأهم الوسائل . استخدام املوارد االقتصادية املتوفرة يفحمددة يف العمليات تؤدي لتحقيق الرشادة 
املستخدمة لرفع كفاءة وفعالية أداء املستوى التشغيلي ، املتاحة لتحقيق ذلك جند أدوات إدارة التكاليف

فإن أي عملية  "Joseph Kelada"" اجوزيف كيالد"وكما يرى  .وحتسني التوجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسة
العتماد على أدوات وأساليب حمددة تقودها  ابتكار للعمليات جيب أن تتبعها عمليات حتسني متتالية، 

فإعادة اهلندسة تستخدم عندما تكون التحسينات  .لتحقيق أهداف إدارة التكاليف املذكورة سابقا ستمرار
إذن فالتكلفة . الالزمة أكرب من التغيريات اخلطوية املستمرة للعمليات املرغوب فيها من قبل إدارة املؤسسة

إلضافة لتحقيق االستجابة السريعة املنخفضة واجلودة املرتفعة ملنتجات املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة  ،
ستخدام مدخل إعادة  مجيعها أهداف ،وجعلها أكثر ابتكارية حلاجات ورغبات املستهلكني يتم حتقيقها 

 .اليت سبق لنا مناقشتهاإدارة التكاليف مجلة من أدوات ضمون اهلندسة، هذه األخرية تستعني مب

ت اإلدارية والتشغيلية، يريات ثورية متس كل املستيركز مدخل إعادة اهلندسة على إحداث تغ      من خالل و
لتقنيات احلديثة لتخزين ونقل املعلومات،  االستعانة بتحقيق التكامل واالنسجام بني تكنولوجيا املكثفة 

فتقنية أنظمة املعلومات اليت تستند لشبكات . املعلومات وعمل األفراد والعمليات الالزمة إلنتاج القيمة

                                                             
  168، 147، 146.تومسون، سرتيكالند، مرجع سابق، ص -1
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لتحول للعمل اإللكرتوين  االتصال الفائقة السرعة واليت تسمح بربط أجهزة اإلعالم اآليل، األمر الذي يسمح
إلضافة إلمكانية تبسيط إجراءات العمل  الذي يوفر السرعة واآلنية يف نقل املعلومات داخل وخارج املؤسسة، 

الذي تعاجله أساليب كذكاء األعمال واستدامة  وق، وهو نفس املضمونوتلبية أكرب لرغبات املستهلكني يف الس
لضرورة   .املؤسسة الستعانة بتقنية املعلومات سيؤدي  إىل التخلي عن األنشطة كما أن تصميم العمليات 

اإلدارة على أساس  أساليب، وهو اإلشكال الذي تعاجله والرتكيز على خلق اجلودة املتفوقة الغري مضيفة للقيمة
بطاقة ، و JITدسة القيمة، والتكلفة املستهدفة، ونظرية القيود، واإلنتاج يف الوقت احملدد هن، و ABMاألنشطة 

فإعادة اهلندسة تتضمن تنظيم متمركز حول العمليات يؤدي إىل إدخال . األداء املتوازن، وإدارة اجلودة الشاملة
وبفعالية يف حتقيق مجيع أهداف حتسينات جذرية على أدوات إدارة التكاليف املختلفة، اليت بدورها تساهم 

  .، حيث سنقوم مبناقشة ذلك يف ما سيليإدارة التكاليف

III-3 -1 - إلدارة على أساس األنشطة أسلوب اABM:  يستمد أسلوب اإلدارة على أساس النشاط
ى من حتليل ودراسة مستمرتني لألنشطة واملهام املمارسة عند املستوى التشغيلي للمؤسسة، والعمل عل مضمونة

وهذه العملية رغم  .إلغاء تلك اليت ال تضيف قيمة معتربة لإلنتاج، والرتكيز على األنشطة ذات القيمة املضافة
ا جندها تستند للمعلومات اهلامة واملفصلة اليت يقدمها يف  نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط، تعقيدا

لتايل يف حتسني املردودية ورفع  ،إدخال حتسينات يف طرق مزج األنشطة خللق القيمة   .الرحبيةو

أن  "Anthony Atkinson"" أنطواين أتكينسون"و "Robert Kaplan"" روبريت كابالن"يرى      
  1:هي استعمال نظام اإلدارة على أساس النشاط يتم انطالقا من التقيد جبملة من اخلطوات

 .املمارسة واملسامهة يف خلق القيمةتشكيل خمطط يتضمن كل األنشطة املكونة للعمليات   .أ 

 .حساب وتقدير التكلفة املرافقة لكل نشاط  .ب 

دراسة إمكانية حتسني أداء العمليات، من خالل التخلي عن املهام الغري منتجة للقيمة، مع حتديد  .ج 
االحتياجات الالزمة لتخفيض تكاليفها وحتسني التنسيق بني األنشطة، لضمان تعظيم القيمة 

 .للمستهلك

لغاء األنشطة واملهام الغري مضيفة للقيمة، والرتكيز على حتسني أداء األنشطة املضيفة للقيمةال  .د   .قيام 

                                                             
  230.اليامور، مرجع سابق، ص -1
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دعم التوجه حنو اإلدارة على أساس النشاط، من خالل تبين واعتماد اخلطط املالية الكفيلة برتسيخ   .ه 
 .مبادئ هذا التوجه

  .مليات التقييم املطلوبةالقيام مبتابعة التحسينات احملققة، والعمل على إجراء ع  .و 

لرجوع ملا يتضمنه مدخل إعادة اهلندسة إلسراع شطة املؤسسة وفقا جلملة من العملياتمن تنظيم كل أ و  ،
عندما تكون التحسينات الالزمة أكرب من العمل وتقليل تكلفته وحتسني جودته، جنده يستخدم  أداء يف

العتماد على  فقوة إعادة اهلندسة تكمن يف إعادة تصميمها للعمليات الالزمة .التغيريات اخلطوية للعمليات
ت،   1:ألداء األنشطة واملهام الضرورة بكيفية تتحقق معها املظاهر التالية التقنيات احلديثة لتخزين ونقل البيا

ل األمثل تقليل املناوالت لضمان التخلص من مجيع األخطاء اليت ميكن أن حتدث، وضمان االستغال  .أ 
لتايل رفع معدالت إنتاجية العمل حلدها األقصى  .للزمن، و

والرتكيز على األنشطة اليت تضيف القيمة للمنتج أو اخلدمة، األمر الذي يسمح طوات إلغاء اخل  .ب 
 .ستغالل الزمن والتخلص من األنشطة الغري مضيفة للقيمة

بسبب انفصال العمليات عن بعضها  التوايلتنفيذ خطوات العمل على التوازي بدل تنفيذها على  .ج 
 .واألنشطة املتكررة البعض، األمر الذي يضمن استغالل الوقت وتقليل القيود

بذلك ميكننا القول أن إعادة اهلندسة نظام شامل يتضمن أفضل الطرق إلدارة األنشطة عند مجيع      
ا فكنتيجة الشتمال كل عملية على فريق متعدد التخصصات الوظيفية، جندها متيل إىل املمارسة  .مستو

 دحيث يتم االعتما .حلصول على أقصى قيمة منتجة ممكنةللمهام بكيفية تضمن ا والتعديل التلقائيني واآلنيني
اس األنشطة، حتليل القيمة، حتليل التكاليف على أس: لتحقيق ذلك على الكثري من األساليب التحليلية أبرزها

إذن فاعتماد التنظيم املتمركز حول  2.أحباث العمليات، بصورة تسمح بتحليل دقيق ألنظمة وخطوات العمل
ت أداء أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة  لرفع من مستو ، انطالقا من متيز ABMالعمليات يسمح 

عتمادها على ثالثة جوانب رئيسية  تضمن هلا الوصول للكفاءة والفعالية يف إدارة أنشطتها إعادة اهلندسة 
  :بصورة آنية هي

                                                             
  334، 333.ص.إيفان، دين، مرجع سابق، ص -1
  57.سبنسر، مرجع سابق، ص -2
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ت وتصميم العمليات مبا تشتمل عليه منيف اديثة لتقنيات احلاالعتماد على ا  .أ  أنشطة  لتعامل مع البيا
 .عدم ممارسة أنشطة غري مضيفة للقيمةتبسيط إجراءات أداء العمل و مهام، األمر الذي يضمن و 

ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة وتبين فرق العمل من شأنه أن إعادة هندسة   .ب  عمل األفراد 
يضمن التعديل املستمر واآلين لطريقة أداء كل عملية، وذلك راجع يف األساس لألفراد متعددي 

 .التخصص املكلفني بكل عملية

ي التام عن وحتليل خطوات العمل سيضمن التخل تصميم العمليات على أساس القيمة املنتجة .ج 
ا املنتجات واخلدمات وتقدم  لتايل الوصول ألفضل طريقة تنتج  األنشطة الغري مضيفة للقيمة، و

  . للعمالء

III-3 -2 - بتحسني تصميم منتجات وخدمات املؤسسة  تم هندسة القيمة :أسلوب هندسة القيمة
تطوير املنتج جلعله أقل كلفة وأحسن من  من أجل ،واإلنتاج ل البحث والتطوير ومراحل التصميمخالل مراح

ية أي أن هذا األسلوب يركز على تكاليف اإلنتاج الغري ضرور  .حية جودته وتوافقه مع رغبات املستهلكني
ت  من خالل دراستها قبل وقوعها، لتايل الوصول ألقل مستوى لتكلفة الوحدة أخذا بعني االعتبار مستو و

لرتكيز على املواصفات الوظيفية  فأنشطة. اجلودة واالبتكارية هندسة القيمة تعمل على حتسني خلق القيمة 
ئن، مع ضمان حتقيق ختفيضات هيكلية معتربة يف عناصر تكاليف اإلنتاج  .الالزمة واملتوافقة مع متطلبات الز

  :وبصورة أكثر دقة، ميكننا حتديد مراحل وخطوات تطبيق أسلوب هندسة القيمة وفقا ملا يلي

تسبق هذه اخلطوة تنفيذ أسلوب هندسة القيمة، وتتضمن اختيار فريق يكلف بتنفيذ وتطبيق  :توجهال  .أ 
: حيث يضم جمموعة من األفراد ذوي ختصصات وظيفية متعددة تتمثل يف. األفكار اليت يتألف منها

العديد من ممثلني عن ممثل عن قسم اإلنتاج، ممثل عن قسم البيع، ممثل عن قسم البحث والتطوير، و 
 . األقسام األخرى اليت ترتبط بنوع النشاط املمارس

يتم خالل هذه اخلطوة اختيار املنتج الذي سيخضع للتحسني، حيث تؤثر على عملية  :اختيار املنتج  .ب 
اصر االختيار العديد من العوامل أبرزها دراسات حبوث السوق املنجزة، التغريات الطارئة على عن

 .رات املنتظرةوالوفالتكاليف، حجم اإلنتاج 

ت واملعلومات .ج  ت واملعلومات اليت  :مجع البيا يقوم كل فرد من فريق هندسة القيمة جبمع البيا
ت ومعلومات . تتناسب مع طبيعة ختصصه، واملندرجة ضمن نطاق عمله حيث يتم احلصول على بيا
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ت ومعلو  ت ومعلومات ختص مواصفات املنتج، بيا ملنتج ختص تكلفة املنتج، بيا مات فنية تتعلق 
ت اليت ميكن أن حيتاج هلا الفريق  .وخمتلف البيا

خالل هذه اخلطوة الرابعة يقوم فريق هندسة القيمة بتحديد الوظائف الرئيسية  :حتديد وظائف املنتج  .د 
والثانوية اليت يؤديها املنتج، واليت جيب أن تكون متوافقة مع حاجات ورغبات املستهلكني اليت 

 .ها دراسات حبوث السوق املنجزةتكشف عن

فكار وطرق جديدة لتنفيذ الوظائف األولية أل من أجل التوصلوذلك  :حماولة إجياد احللول البديلة  .ه 
لعديد من التقنيات كالعصف الذهين وقوائم اخلاص  . والثانوية للمنتج، حيث يتم االستعانة 

ملواصفات املذكورة وذلك من خالل حتديد البدائل املتاحة إل :تطوير احللول البديلة  .و  نتاج املنتج 
دراج وذكر املزا والعيوب لكل بديل  .واحملددة مسبقا، ليتم بعدها اختيار البديل األفضل 

بعدما يتم حتديد البديل األكثر قبوال، يقوم فريق هندسة القيمة مبحاولة  :تطوير البديل املناسب  .ز 
خالل املخططات وتقدير تكاليفه وخمتلف التحاليل الفنية األخرى، من أجل التأكد من تطويره من 

 .صالحيته وإمكانية إجراء بعض التعديالت عليه

يقوم فريق هندسة القيمة بكتابة تقرير يقدم لإلدارة، حيتوي على خمتلف التفاصيل  :تقدمي احللول .ح 
حية تكلفته ومستوى جودته وحجم الطلب عليه ملنتج من   .إخل...املرتبطة 

تتطلب عملية تنفيذ ومتابعة ما مت التوصل إليه توفري مجيع اإلمكانيات املادية والفنية  :التنفيذ واملتابعة  .ط 
  1.مع ضرورة ذكر اإلطار الزمين لكل خطوة الالزمتني،

عملية تصميم املنتج وتصميم نظام : عمليت أعمال رئيسيتني مها يتضمن التنظيم املتمركز حول العمليات     
ميل، حيث يتم من خالهلما تطوير املنتجات اجلديدة وضمان توافق التصميم اجلديد وعملية الع التحويل

ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة للمنتج مع نظام التحويل  ورشة العمل، ورشة التدفق، ورشة (املعتمد 
إلضافة لتجميع خمتلف املعلومات عن رغبات املستهلكني والعمل على جتسيدها يف شكل منتجات )اخلال  ،

فريق ضمن  االشتغاليتم كل ذلك من خالل  .وخدمات متوافقة معها من حيث وظائفها األولية والثانوية
ا عملية تصميم وتصنيع وتسويق  لتخطيط والتنفيذ لكل املراحل واخلطوات اليت ستمر  عمل، يكلف 

على الالمركزية يف اختاذ خمتلف القرارات التشغيلية، وفقا وبصورة أكثر وضوحا، تعتمد إعادة اهلندسة . املنتجات
                                                             

دراسة تطبيقية يف شركة الصناعات : الزبوناستخدام أسلوب هندسة القيمة يف حتديد أبعاد اجلودة وفق تفضيالت كاظم أمحد جواد،   -1
  78، 77، 76.ص.ص، 2009، 74جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، العدد ، اخلفيفة
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ا املعلومات يف تشكيل ودمج األنشطة واملهام، موعة من العمليات الرئيسية والفرعية اليت تستند لتكنولوجي
لتايل ضمان وجود تنسيق آين بني كل املهام املنتجة للقيمة  لتخفيض التكاليف ألدىن  يؤديبشكل و

ا وتعظيم القيمة االستعمالية للمنتجات واخلدمات، انطالقا من تصميمه املنسجم متاما مع رغبات  مستو
سمح برفع أداء أسلوب تدة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة إن إعا .املستهلكني يف السوق

هندسة القيمة، من خالل اشتماهلما لنفس مبادئ التشغيل والتنفيذ ولكن يف بيئتني تنظيميتني خمتلفتني متاما، 
لتايل ضمان الوصول لنتائج أمشل بسبب متيز التنظيم املتمركز حول العمليات عن التنظيم  الوظيفي و

  .خلصائص السالفة الذكر

III-3 -3 - جراء دراسات مفصلة  :أسلوب التكلفة املستهدفة متر عملية حساب التكلفة املستهدفة 
دف معرفة تكلفة كل منتج تود إنتاجه ومبواصفات معينة ، من أجل حتديد الربح املستهدف بناء للسوق، 

لرجوع ملدخل إعاد. وى التكاليفعلى مست ندسة، جند أن العمليات اليت متارسها املؤسسة تتوفر لدى ة اهلو
نشطة جتميع خمتلف  معلومات دقيقة عن أسعار بيع املنتجات واخلدمات، فعملية العميل أفرادها تعىن 

سعار بيع املنتجات  املعلومات عن السوق، األمر الذي من شأنه ضمان احلصول على معلومات تتعلق 
ح . املعنية ت األر كما أن عمليات الدعم تسمح بتحديد هوامش الربح املستهدفة اليت تتناسب مع مستو

ضف لذلك فإن االعتماد على تكنولوجيا . اليت يرغب مالك املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة حتقيقها
 تكلفة اإلنتاج، ة يفياملعلومات وتبين التنظيم املتمركز حول العمليات سيسمحان بتحقيق ختفيضات هيكل

لتايل ستنخفض  قيمة التكلفة املستهدفة، األمر الذي سيضمن رفع القدرات التنافسية ملنتجات وخدمات و
ميكننا القول أن إعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة  .املؤسسة يف األسواق اليت تنشط ضمنها

لسوقتسمح بتبين آليات تنظيمية تؤدي النسياب املعلوما ، عند كل أجزاء هيكلها التنظيمي ت املتعلقة 
ا  إلضافة لتخفيض تكاليف املنتجات وتعظيم كفاءة سلسلة القيمة بسبب املميزات الكثرية اليت تتمتع 

يضمن رفع كفاءة أسلوب التكلفة املستهدفة س، األمر الذي واعتمادها للتنظيم املتمركز حول العمليات
  .هدافهوالوصول لتحقيق مجيع أ
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III-3 -4 - يف نظرية القيود الوسيلة اليت مبوجبها يتم التخلص من " دمحم السيد دمحم"يرى  :نظرية القيود
ا ا والتحكم يف التكاليف واإليرادات املرتبطة  دار حيث توجد تبعا لذلك أربعة خطوات . االختناقات، 

  1:إلدارة املوارد املرتبطة مبراكز القيود هي

  اإلجنــاز مبصــنع املؤسســة انطالقــا مــن املــوارد الــيت تتضــمن مراكــز لالختنـــاق، تتحــدد مســامهة
 .فبمجرد إزالتها يتحقق التحسني املنشود

  القيام بفحص دقيق وشـامل جلميـع اخلطـوط اإلنتاجيـة، واألمـاكن ذات الكميـات الكبـرية مـن
 .املخزون حتت التشغيل واليت متثل مراكز االختناق

  د واخلطــوط اإلنتاجيــة الــيت ال متثــل قيــود بطاقتهــا اإلنتاجيــة املتاحــة، جيــب أال يــتم تشــغيل املــوار
ملخـــزن أي ضــــرورة حتديـــد مســــتوى اإلنتــــاج . وذلـــك تفــــاد لـــرتاكم اإلنتــــاج حتـــت التشــــغيل 

ملراكز ذات الطاقة الفائضة، والذي جيب أن يتقارب م  .ع طاقة مراكز القيوداملناسب 

  لرفــع الطاقــة اإلنتاجيــة ملراكــز القيــود، مــن أجــل ضــمان ضــرورة اختــاذ خمتلــف القــرارات الالزمــة
دة اإلجناز احلايل وإدخال التحسينات املطلوبة   .ز

خلطوات التالية" دمحم الفيومي دمحم"ويرى أيضا    2:أن نظرية القيود تطبق من خالل التقيد 
 التحديد الدقيق واملضبوط للقيد أو موقع االختناقات. 

  زالة القيود املعنية وفقا ملخطط حمدد ومدروسالتوصل للطريقة املثلى  .الكفيلة 

  ضرورة توجيه مجيع األنشطة والعمليات املرتبطة بتنفيذ القيد حنو االستغالل الرشيد للموارد
 .وفقا ملا هو حمدد يف اخلطوة الثانية ،االقتصادية املتوفرة

  ،زالة االختناق املتسبب فيه اقة واالنطالق حنو حتسني الطالتخلص الفعلي من القيد املعين 
 .الستثمارات والعمالاإلنتاجية لكل ا

 والتقيد بنفس اخلطوات يف  ،بعد التخلص من القيد، يتم االنتقال من جديد للخطوة األوىل
 .حالة اكتشاف قيود أخرى

                                                             
 ، مصر،اإلجناز وحتسني التكلفة خفض ألغراض القيود ونظرية بطاملنض التوقيت فلسفة بني التكامل لتحقيق مقرتح إطاردمحم السيد دمحم،  -1

لد 22جملة البحوث التجارية املعاصرة بسوهاج، العدد    99، 98.ص.، ص02، ا
  74، 73.ص.ص) 2012دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، : مصر( احملاسبة اإلسرتاتيجية دمحم الفيومي دمحم، -2
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ؤسسة، يقوم الفريق املكلف بعملية تصميم املنتج ونظام التحويل، املتبناة يف إطار إعادة هندسة امل     
. جلميع خطوات إنتاج كل منتج وفقا لتصميمه واملواد الالزمة خالل كل مرحلة منفصلةبدراسات مفصلة 
تألف منهم يقومون بعقد اجتماعات يومية خبصوص متعددي التخصصات الوظيفية الذين تحيث أن األفراد 

دخال التعديالت املناسبة لكيفية تصنيع املنتجات، إذ يتم ذلك قبل االنتهاء من إعداد التص التخطيط ميم 
لتكلفة واجلودة مستقبال                "جاك مريديث"يرى كل من وهنا  .لتفادي وقوع مشاكل تتعلق 

"Jack Meredith" سكوت شافري"و ""Scott Shafer"  أغلب املشاكل التشغيلية اليت تعاين منها أن
لالختاذ القرارات  آنيا سببها عدم توفر املعلومات اهلامةاملؤسسة، خصوصا تلك املرتبطة بطاقتها اإلنتاجية، 

فعلى سبيل املثال، يتم يف إطار التنظيم الوظيفي التوصل  .املرتبطة بكيفية أداء العمليات التشغيلية مستقبال
لتصميم معني للمنتج بشرط أن يكون ذلك بعد إجراء دراسات مفصلة حلاجات ورغبات املستهلكني، بعدها 

ت الطلب عليهج بالوحدة اإلنتاجية بتصنيع املنت يقوم رئيس وهنا تقع العديد من  .كميات تتناسب مع مستو
عدم أخذ حالة طبيعة أنشطة سلسلة القيمة بعني االعتبار سببها  ،املشاكل أثناء مراحل تصنيع وتسويق املنتج

لورشة  مشاكل  وقوع اختناقات وقيود،(أثناء مرحلة التصميم، ومن بني أبرز املشاكل وقوعا تلك املرتبطة 
). إخل...مشاكل تتعلق خبدمات ما بعد البيع، عدم فعالية التخطيط الداخلي للتسهيالت، تتعلق جبودة اإلنتاج

على إجراء تعديالت يف خصائص تصميم املنتج، بناء يعمل فريق عملية تصميم املنتج ونظام التحويل  حيث
م السابقة جلميع  لذلك تتوفر  .العوامل اليت تؤثر وتتأثر بعمليات إنتاج وتسويق املنتجعلى معرفتهم وخربا

ا  مهلدي تحكم لمعلومات فورية ختص مجيع القيود ومراكز االختناقات املرافقة لكل تصميم، مع إمكانية إدار
ا أثناء مرحلة التخطيطال نيع ووقوع تلك مليات التص، أي قبل البدء الفعلي يف عتام يف مجيع العوامل املرتبطة 

لتايل جند أن إعادة هندسة املؤسسة بتبنيها للتنظيم املتمركز حول العمليات من شأنه إزالة مجيع  .املشاكل و
لتايل حتقيق مجيع أهداف نظرية القيود   .القيود قبل وقوعها، و

III-3 -5 -  أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملددJIT:  يقوم نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد على جمموعة
  :اآليتيف واسعة ومتنوعة من املبادئ، ميكننا ذكرها 

من واجب اإلدارة هنـا االعتمـاد علـى عـدد جـد حمـدود  :ختفيض عدد املوردين وتوطيد العالقة معهم  .أ 
بـرام عقـود طويلـة األجـل معهـم، حيـث أن االعتمـاد علـى نظـام اإلنتـاج يف  الوقـت احملـدد من املوردين 

قـي األجـزاء الداخلـة  خر ملواعيد تسليم املواد األولية و جيعل املؤسسة تتميز حبساسية مرتفعة جتاه أي 
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لذلك كان لزاما عليها االعتماد على عدد حمدود من املوردين، الذين هم . يف تصنيع املنتجات النهائية
 1.ات متكررة خالل فرتات قصريةعلى استعداد لتوريد املؤسسة بكميات منخفضة وعلى دفع

لتخطيط الداخلي للتسهيالت،  :تغيري وحتسني طريقة التنظيم الداخلي للمصنع  .ب  حيث يعرف ذلك 
انطالقا من تطوير خطوط تدفق اإلنتاج حبيث يتم إنشـاء أمـاكن خمصصـة تضـم اآلالت الالزمـة إلنتـاج  

ل منــتج ومتوافــق مــع فلســفة كــل منــتج بصــورة منفصــلة، أي القيــام بتشــكيل مصــنع صــغري خــاص بكــ
 2.املصانع املركزة

إذ يــؤدي ذلـــك إىل ختفــيض كميـــات املــواد املخزنـــة  :شــراء كـــل املــواد والتوريـــدات يف الوقــت احملـــدد .ج 
ويتطلب هذا، كما سبق ذكره، ضرورة إقامة عالقات جيدة وطويلة األمد . والتحكم يف تكلفة التخزين

املواد والتوريدات عند احلاجة إليهـا ووفقـا للكميـات الالزمـة مع املوردين، كي يتم احلصول على خمتلف 
 3.واملواصفات احملددة مسبقا

يعترب ختفـيض كميـة اإلنتـاج حتـت التشـغيل مـن بـني أبـرز املبـادئ  :ختفيض كمية اإلنتاج حتت التشغيل  .د 
يد فكرة فاإلنتاج حسب الطلب وبكميات صغرية وجتس. اليت يقوم عليها نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد

املصنع املركز، كلها عوامل تسمح وتساعد على ختفيض كمية اإلنتاج حتت التشغيل، إىل غاية الوصول 
أبرزها على اإلطالق جتنب مجيع املخاطر  ،للمخزون الصفري الذي تتحقق معه العديد من اإلجيابيات

دارة املخزن، وختفيض تكاليفه إىل أدىن مستوى ممكن  4.املرتبطة 

ملصـنعتفعيل ال  .ه  حيـث يـتم ذلـك للحفـاظ علـى اآلالت وخمتلـف األجهـزة املسـتعملة  :صـيانة الوقائيـة 
ألداء العمليــات اإلنتاجيــة، مــن أجــل تفــادي وقــوع األعطــال الــيت ســتؤدي للتوقــف التــام عــن ممارســة 

 5.العمل بسبب عدم وجود املخزون حتت التشغيل

مــن قيمــة  املؤسســات الصــناعية يف% 55و% 09 بســبب تــراوح قيمــة املخــزون بـني :املخـزون األدىن  .و 
املبــــاين واملعــــدات واملــــواد  يف رأس املــــال املســــتثمر، وجتميــــده للمــــوارد االقتصــــادية ورأس املــــال املســــتثمر

                                                             
، جملة جامعة األنبار وأثره على التكاليف اإلنتاجية يف املنشآت الصناعية )JIT(نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد عادل صاحل مهدي الراوي،  -1

لد 03، العدد 2010للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األنبار، العراق،    338، 337.ص.، ص02، ا
  196.اجلزء األول، ص) 2002الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، : األردن( حماسبة التكاليف الصناعية، نواف فخر، خليل الدليمي -2
  105.ص) 2006دار الفكر اجلامعي، : مصر( إدارة اإلمداد والتوزيعإمساعيل دمحم السيد وآخرون،  -3
  37.صالطبعة األوىل، ) 2007توزيع، دار احلامد للنشر وال: األردن( قضا معاصرة: احملاسبة اإلداريةالتكرييت وآخرون،  إمساعيل حيي -4
  341، 340ص.الراوي، مرجع سابق، ص -5
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ته ـا إىل أدىن مسـتو أي القيـام بتوريـد خمتلـف . املخزنة، أصبحت أغلب اإلدارات تفضل ختفيض خمزو
 .للمخزون الصفري أو األقرب من الصفراملواد عند احلاجة إليها والوصول 

إلنتــــــاج وفقــــــا ألســــــلوب الســــــحب  .ز  " كانبــــــان"يقــــــوم أســــــلوب الســــــحب علــــــى فلســــــفة  :القيــــــام 
"Kanban" الـيت مفادهـا أن اجلـزء مـن املنـتج الـذي متـت معاجلتـه عنـد حمطـة إنتاجيـة حمـددة، أو مـن ،

قبـل العامـل عنـد العمليــة إال يف حالـة كونـه مطلـوب مــن  ،طـرف عامـل معـني يسـحب العمليــة السـابقة
ـا(الالحقة  وكمـا هـو متعـارف ). أخذا بعني االعتبار أن وقت التأخر يكون يف حدود معينة مسـموح 

ــه، فــإن نظــام الــدفع ونظــام الســحب مهــا نظامــان مســتخدمان يف عمليــة اإلنتــاج، فــاألول يتحــرك  علي
لطلبالعمل فيه بسبب اإلنتاج، أما الثاين فيتحرك العمل اإلنتاجي فيه    1.مدفوعا 

ميكننا القول أن كل متاشيا مع ما ذكر وانطالقا من األسس العامة للتنظيم املتمركز حول العمليات،      
عادة اهلندسة JITاملبادئ اليت يقوم عليها أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد  فاالعتماد على االستخدام  .تتأثر 

بتسريع عمليات االتصال وحتسني نوعيتها، األمر يسمح  ياتاملكثف لتكنولوجيا املعلومات يف تصميم العمل
ويؤدي إىل خلق شبكة اتصال افرتاضية تسهل عملية احلصول على  مع املوردينالذي يفعل أكثر فأكثر العمل 

قل ت التوريدات يف أقصر مدة زمنية ممكنة ، خصوصا إذا مت تصميم أنظمة اتصال مشرتكة بينهم يف كلفةو
كما جند أن   .مجيع األطرافإطار حتسني سلسلة قيمة املوردين واملؤسسة، وحماولة دجمها معا لتحقيق أهداف 

من شأنه  ،دمج أنشطة تصميم املنتجات اجلديدة وأنشطة التنظيم الداخلي للمصنع يف عملية أعمال واحدة
ألنظمة  احلل اآلين جلميع املشاكل النامجة عن التخطيط الداخلي للتسهيالت، خصوصا إذا مت االستعانة 

مج (اخلبرية وأنظمة دعم القرارات، اليت تساهم يف التوصل للتوليفة املثلى للتنظيم الداخلي للمصنع  مثل بر
"Craft"  يف حالة ورشة العمل"The job shop".(   دمج إدارة املخزون يف التخطيط الداخلي كما أن

لنسبة لعملية توريد املنتج يساهم وبفعالية يف ختفيض اإلنتاج حتت التشغيل،  للتسهيالت وأخذه بعني االعتبار 
  .وشراء املواد والتوريدات نتيجة ألخذه كمتغري رئيسي يف التخطيط لتنظيم املصنع

III-3 -6 - تعد بطاقة األداء املتوازن أحد كما سبق اإلشارة إليه يف الفصل الثاين،  :بطاقة األداء املتوازن
ظهرت حيث  .سعيا لتنفيذ اإلسرتاتيجية أهم األساليب املستخدمة يف قياس األداء اإلسرتاتيجي للمؤسسة

تتضمن أربعة واليت ، "BSC III"و "BSC II"و "BSC I": ثالثة أجيال من بطاقة األداء املتوازن هي

                                                             
  366، 353، 352.جنم، مرجع سابق، ص -1
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ئنو بعد التعلم والنمو البعد املايل، بعد العمليات الداخلية، : أبعاد هي احيث ميكننا شرح  .بعد الز  مضمو
  :وفقا ملا يلي

يعكس البعد املايل لبطاقة األداء املتوازن قدرة  :"Financial Perspective" البعد املايل  .أ 
وفقا ملقاييس مالية، كمعدل العائد على رأس املال ومنو  يف أنشطتها مستقبال املؤسسة على االستمرار

ح احملققة  وإمكانية ختفيض التكاليف  1،والتدفقات النقديةورحبية املنتجات املبيعات ومستوى األر
دة معدالت االستثمار ورفع الطاقة اإلنتاجية وحتسني معدالت اإلنتاجية ، وذلك بكيفية تؤدي وز
 2.وحتقيق رضا املالك واملسامهني يجية احملدد مسبقالتجسيد األهداف اإلسرتات

من يتم الرتكيز  :"Internal Business Process Perspective" بعد العمليات الداخلية  .ب 
ئن، أي حتويل املدخالت  هذا البعد خالل على العمليات الداخلية واليت مبوجبها يتم إنتاج القيمة للز

م م ورغبا بذلك فإن هذا البعد يعتمد على تصنيع املنتجات  .إىل خمرجات تتناسب مع حاجا
ت اجلودة واالبتكارية قل سعر ووقت استجابة وأعلى مستو  .واخلدمات وعرضها على املستهلك 

لتحسني املستمر للعمليات التشغيلية وابتكار أساليب حديثة ألداء األنشطة  حيث يتحقق ذلك 
 .واملهام املشكلة هلا

يرتبط بعد التعلم والنمو  :"Learning and Growth Perspective" بعد التعلم والنمو .ج 
 أن تصبح مركزا املؤسسةى ، حيث فرضت البيئة العاملية الشديدة التغري علسرتاتيجية املؤسسةإلبشدة 

ملدى الطويل . علميا وعمليا إلنتاج املعرفة وهنا جند أن بعد التعلم والنمو يرتبط ارتباطا وثيقا 
واملتوسط، من خالل الرتاكم املعريف الذي يوفر متطلبات التغيري اإلجيايب حنو أفضل الطرق اليت تنتج 

نية اليت جيب على إدارة املؤسسة بناءها لضمان فهذا البعد حيدد الب .بواسطتها املنتجات واخلدمات
على املدى الطويل، بتبين أحسن الطرق التنظيمية واإلدارية وخمتلف  النمو وحتسني مجيع جوانبها

 .أدوات إدارة التكاليف، حيث يشمل ذلك كل من األفراد والنظم واإلجراءات
ئن  .د  ا جتاه  :"Customer Perspective" بعد الز تعمل املؤسسة على توجيه كل إمكانيا

م م ورغبا نتاجها ملنتجات وخدمات متوافقة متاما مع حاجا ئن،  حيث يشمل هذا . إرضاء الز
ئن، شكاوى : البعد عدة مقاييس هامة أبرزها ئن احلاليني، رضا الز لز احلصة السوقية، االحتفاظ 

                                                             
1- Mohan Nair, Essentials of balanced scorecard (USA : John Wiley & sons, 2004) p.p.20, 21 
2- Georges Langlois et autres, Contrôle de gestion (Algerie : Berti édition, 2008) p.p.351, 352  
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ت، رحبية العمالء، نسبة اكتساب عمالء جدد، نس بة املبيعات إىل تكاليف التسويق، عدد اإلعال
  1.إخل...املبيعات السنوية لكل عميلالعمالء، 

قي اجلوانب املختلفة  يتم إعادة هندسة املؤسسة لغرض رئيسي يتمثل يف إعادة تصميم العمليات التشغيلية و
حيث أن ابتكار العملية يسمح بتحقيق حتسينات جوهرية  القيمة، أكرب قدر من اليت تتفاعل فيما بينها إلنتاج

ئن وتلبية يف اجلانبني التشغيلي واإلداري وكبرية حية السرعة يف أداء العمل أو القرب من الز ، سواء من 
م ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة، اليت متتاز بصغر  ،رغبا أو الكفاءة يف ممارسة النشاط االقتصادي 

لتايل متت ،وقلة التكاليف املرتبطة بتدريب األفراد واالعتماد على موارد التمويل الذايتحجمها  لعديد من و عها 
ومما هو متعارف عليه، فإن أي كفاءة وفعالية يف أداء العمليات التشغيلية . مع ما ذكر اخلصائص املنسجمة

لنسبة لباقي اجل خصوصا يف ظل وجود وانب املالية للمؤسسة، لضرورة سينعكس على حتقيق النجاح والتفوق 
دارة موارد رأس املال املتاحة  .عملية إدارة موارد املؤسسة اليت تعىن 

III-3 -7 - مس إيفانجي"و" اجوزيف كيالد"يرى العديد من املفكرين أمثال  :إدارة اجلودة الشاملة "
ما  أن مدخلي إعادة اهلندسة وإدارة اجلودة الشاملة "جيمس دين"و يكمالن بعضهما البعض، نظرا لكو

حيث ميكننا تلخيص هذا التكامل يف . يستهدفان تصميم عمليات أكثر كفاءة وحتقيق معدالت أداء أعلى
  :نقطتني أساسيتني مها

يعد قرار إدارة املؤسسة بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة اجتاها هاما حنو إعادة هندستها، وهو مرتبط   .أ 
ملؤسسةحبجم التغيري الذي   .ميكن تنفيذه 

ا أسلوب لتحقيق الفعالية التنظيمية  .ب  ، فإن إعادة اهلندسة يف حالة النظر ملدخل إدارة اجلودة الشاملة 
تعد مبثابة إسرتاتيجية لتوفري جمموعة من الظروف املناسبة اليت تسمح لعناصر إدارة اجلودة الشاملة 

  2.داء مهامها بصورة أفضل

مج واحد، أي أن إعادة دة الشاملة ندسة وإدارة اجلو لذلك فإن إعادة اهل ال يتعارضان وإمنا جزآن من بر
اهلندسة عبارة عن مكون رئيسي من أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، كنتيجة الستناد هذا األخري ملبدأ التحسني 

                                                             
 92، 88، 87رملي، مرجع سابق،  -1
  143.قامسي، مرجع سابق، ص -2
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 املستمر أي أن اجلودة هدف وإدارة اجلودة الشاملة وسيلة لتحقيقه ومدخلي التحسني ."Kaizen"املستمر 
  ).41(وميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل رقم  1.للوصول إليها مداخلوإعادة اهلندسة يعتربان 

  

دارة اجلودة ): 41(الشكل رقم   .الشاملةعالقة إعادة اهلندسة والتحسني املستمر 

 

  

  

  

  

  

  

  130.كيالدا، مرجع سابق، ص  :املصدر

  

نيون )41(من خالل الشكل رقم  " كايزن"، نالحظ أن التحسني املستمر، الذي يطلق عليه اليا
"Kaizen"دخال تعديالت تؤدي لتحسني أداء  ، يقوم على حماولة حتقيق حتسينات تدرجيية وصغرية

لتايل ضمان الوصول لنتائج أفضل تتعلق جبودة املنتجات وتكلفتها لنسبة إلعادة اهلندسة .العملية، و  ،أما 
إعادة فنجدها مفهوم ثوري يقوم أساسا على التخلي التام عن العمليات واألنشطة احلالية، من خالل ابتكار و 
لتايل رفع كفاءة وفعالية أدائه يقوم  .تصميم عمليات أعلى من حيث حتقيقها ألهداف إدارة اجلودة الشاملة، و

واإلحصائية، كالرقابة اإلحصائية على اجلودة مدخل إدارة اجلودة الشاملة على مجلة من األساليب اإلدارية 
يف ظل تنظيم عام معني لكل األنشطة  إخل،...وفريق اجلودة الشاملة ونشر وظيفة اجلودة واهلندسة املتزامنة

                                                             
  129.كيالدا، مرجع سابق، ص  -1

 ابتكار العمليات: إعادة اهلندسة

 التحسني املستمر

 التحسني املستمر

 التحسني املستمر
 مكان إحداث االبتكار

  مكان االنطالق إلحداث 

 التحسني املستمر

 ابتكار العمليات: إعادة اهلندسة
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، واليت تقودها إلدخال جمموعة من التحسينات )هو يف الغالب أقرب للتنظيم الوظيفي(واملهام املمارسة 
ا ا تتوقف أن تلك التحسينات املستمرة غري. املستمرة لعمليا بسبب غياب  ،وعند بلوغها لنقطة معينة فإ

لضرورة لتحقيق  احللول الفعالة لتحقيق التحسني، وعندها جيب أن يتم إعادة هندسة املؤسسة واليت ستقود 
لتايل فإن إعادة هندسة امل .اجلودة املتفوقة للمنتجات واخلدمات وحتسني وسيلة حتقيقها ؤسسة ستقود و

  .للوصول لتحقيق أهداف إدارة اجلودة الشاملة بسبب رفع كفاءة وفعالية أداء هذا األسلوب األخري

III-3 -8 - يعترب أسلوب استدامة املؤسسة من األدوات احلديثة املستعملة يف إدارة  :استدامة املؤسسة
ت البيئية 1التكاليف، ومسامها  اليت أصبحت املؤسسة الصناعية طرفا رئيسيا فيها واالجتماعية فكنتيجة للتحد

جلانب االقتصادي والوصول لنموذج شامل حيقق  فاعال يف التأثري عليها، األمر الذي حتم دمج تلك اجلوانب 
يتمحور مفهوم التنمية املستدامة حول مواجهة احتياجات املؤسسة من املوارد االقتصادية  .أهداف كل طرف

أي أن استخدامها يكون ضمن حدود معينة تسمج دون املساس حبق األجيال القادمة فيها، املختلفة 
الستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية من وهنا يرى رواد هذا الطرح أن تقيد املؤسسة . بتجديدها تلقائيا

ا على االستمرار لفرتات زم نية أطول وإمكانية إنتاجها شأنه تقليل التكاليف اإلمجالية للمؤسسة، بسبب قدر
قل قدر من املدخالت   2.وتقليل املخلفات الضارة أو الغري مفيدة ،ألكرب قدر من املخرجات 

إلضافة  ،كما سبق اإلشارة إليه يف الفصل الثاين، يتضمن أسلوب استدامة املؤسسة ثالثة أبعاد رئيسية      
نوية أخرى  موعة من ألبعاد  حيث ميكننا التفصيل فيها ومناقشتها  .اجلوانب اليت تعاجل كل بعدمصنفة وفقا 

  :كاآليت

مرتابطة ومتكاملة يف إطار تفاعلي  رئيسية تشمل التنمية املستدامة ثالثة أبعاد :األبعاد الرئيسية  .أ 
لتكامل والتنظيم والرتشيد االقتصادي للموارد هي  :شامل، يتميز 

 بتة من  :االستدامة البيئية املؤسسة املستدمية بيئيا جيب عليها احملافظة على قاعدة معينة 
، لتجنب االستنزاف املفرط )خصوصا املوارد الطبيعية منها(املوارد االقتصادية اليت تستخدمها 

                                                             
1- Edward Blocher and others, Op.cit, p.14 

  06.مرجع سابق، ص عبابه، بن حجوبة، -2



 ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة التكاليف إدارةيف  اهلندسة إعادة مسامهة......................................... الفصل الثالث  
 

 
~240~ 

 

حيث يشمل ذلك محاية التنوع احليوي واالتزان اجلهوي . للموارد املتجددة وغري املتجددة
   1.ىت األنظمة الطبيعية الغري مصنفة كموارد اقتصاديةوإنتاجية الرتبة، وح

 تتميز املؤسسة املستدمية اجتماعيا بتحقيقها للعدالة يف التوزيع،  :االستدامة االجتماعية
تمعات احمللية،  واحرتامها للتداعيات االجتماعية والثقافية ألنشطتها املمارسة على ا

ت النقابية والتفاوض اجلماعي، واالمتثال للتشريعات العامة واحرتامها،  واالمتثال للحر
لتشغيل والصحة والسالمة املهنية، واملساواة يف األجور بني الرجال  واالهتمام 

 2.إخل...والنساء

 حتقيق املؤسسات االقتصادية ملعدالت  منو مرتفعة، من خالل  وتعين :االستدامة االقتصادية
ا واملسامهة يف  ا وخدما قي املؤسسات تطوير منتجا حتقيق الرتابط والتكامل مع 

أي الرتشيد االقتصادي للموارد املتوفرة على مستوى املؤسسة، حبيث يتم  3.والقطاعات
تمع،  استغالهلا واستهالكها بطريقة عقالنية من أجل حتسني مستوى معيشة أفراد ا

 4.جي املمارسإلضافة لتحقيق أفضل العوائد املادية واملادية من النشاط اإلنتا

املفكرين املتخصصني يف التنمية املستدامة يضيف ألبعادها الرئيسية املذكورة  بعض :األبعاد الثانوية  .ب 
، يتمثل يف البعد التكنولوجي والذي يطلق عليه أيضا البعد اإلداري والتقين نو فهذا  .بعدا آخر 

لتايل  تصالاووسائل  البعد يضمن االنتقال إىل وسائل إنتاج وآالت أفضل من الناحية التكنولوجية، و
الوصول ألنظمة إنتاج أكفئ من الناحية االقتصادية، وأنظف من الناحية البيئية بتقليل االنبعاث 

ت   5.الغازي وتلوث احمليط ومعاجلة أحسن للنفا

                                                             
ت التنمية املستدامةالتحكم يف األداء عبد الرمحن العايب،  -1 جامعة فرحات : اجلزائر( الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتد

  26، 25.ص.صأطروحة دكتوراه، غري منشورة، ) 2011، 01عباس سطيف 
الرملي محزة، عروس نسرين،  -2 ن معايري املبادرة العاملية عتماد على اجليل الرابع مإعداد تقارير االستدامة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ملتقى وطين حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، )Global Reporting Initiative G4(لإلفصاح 
لوادي، اجلزائر،2017ديسمرب  07و 06يومي    06، 05.ص.ص، جامعة الشهيد محة خلضر 

  63.ص) 2007الدار اجلامعية اإلسكندرية، : مصر( مدخل بيئي مقارن: إدارة املشروعات الصغريةعمر، أمين علي  -3
لة اجلزائرية للعوملة والسياسات حالة اجلزائر: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية املستدامةالعابد برينيس شريفة،  -4 ، ا

  175.ص، 2013، 04اجلزائر، العدد  ،03االقتصادية، خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر 
  28.العايب، مرجع سابق، ص -5
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التنمية املستدامة، من خالل حتقيق يعترب أسلوب استدامة املؤسسة مبثابة املوجه ملدخل إعادة اهلندسة جتاه      
خذ خمتلف  .وأخذها بعني االعتبارهداف التنمية البيئية واالجتماعية املستدامة أل هإدخال إذ يتحقق ذلك 

أثناء ممارسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة ألنشطتها اإلنتاجية،  العوامل البيئية واالجتماعية كمتغريات
قي العوامل املسامهة يف خلق ميزة تنافسية مستدامةوما ينتج عنها من تكاليف وإ حيث  .مكانية التأثري على 

يسمح التنظيم األفقي املتمركز حول العمليات ألنشطة املؤسسة بتحقيق انسياب سريع ومتكامل للمعلومات 
ت البيئية واالجتماعومدى توافقها مع خمتل ،اهلامة املتعلقة بطبيعة املهام املمارسة فعملية تصميم . يةف الرها

ت الغري والتوريدات ستبدال املواد األولية  انتسمح وعملية توريد املنتج املنتج وتصميم نظام التحويل واملكو
البدء الفعلي يف متوافقة مع مضمون التنمية املستدامة، والداخلة يف إنتاج املنتجات وتقدمي اخلدمات قبل 

ذه العملية وما  قعمليات التصنيع والتسويق، كنتيجة لفري يضمنه من توفري ملعلومات آنية العمل املكلف 
كما تسمح عملية إدارة موارد املؤسسة   .ختص متطلبات وطبيعة اإلنتاج وعمليات التصنيع والتسويق
املستجيبة ملختلف تطلعات البيئية االجتماعية الستحواذ على وسائل اإلنتاج وأدوات العمل واملوارد البشرية 

واالقتصادية املندرجة يف إطار أسلوب استدامة املؤسسة، وهو األمر الذي يعزز أكثر فأكثر فعالية مدخل إعادة 
  .اهلندسة يف جتسيد مشروع املؤسسة املستدمية

III-3 -9 - ذكاء األعمال من أبرز وأهم أدوات إدارة التكاليف احلديثة، اليت فرضتها يعد  :ذكاء األعمال
اية القرن العشظروف احمليط اخلارج  وهو أسلوب .رين ومطلع القرن احلادي والعشريني للمؤسسة خالل 

 1:يشتمل على أربعة عناصر أساسية هي يهدف لتحسني األداء والبقاء يف صدارة املنافسة، حيث

ت واحلصول عليها  .أ  ت ذات الطابع اإللكرتوين املرتبطة بظروف  :الوصول للبيا وهي تلك البيا
اخلارجي الكلي واحمليط التنافسي للمؤسسة، واليت تستفيد منها اإلدارة الختاذ أهم القرارات احمليط 

إلضافة لألسواق املراد التوسع ضمنها  .املتعلقة بنوع املنتجات واخلدمات وكيفية إنتاجها وتسويقها، 

ت  .ب  ت املتحصل عليها غري قابلة لالستخدام املبا :حتليل البيا شر، وجب حتليلها نتيجة لكون البيا
ضية املناسبة، جلعلها م ناسبة مع تستخدام خمتلف الربجميات املتخصصة واألساليب اإلحصائية والر

ت واألهداف  ملؤسسة، من أجل حتقيق الغا طبيعة القرارات ذات الطابعني التشغيلي واإلسرتاتيجي 
 .املناسبة

                                                             
  292.ص عالش، مرجع سابق، رزيق، -1
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ت .ج  ق واألساليب التقليدية عادة ما تتضمن إن الطر  :ابتكار طرق جديدة لفهم واستيعاب البيا
ت اخلاطئة، والوصول للمعلومات اليت قد تؤدي إىل  مناهج غري سليمة تقود للحصول على البيا

ا لتايل احليلولة دون حتقيق أهداف املؤسسة وغا لذلك جيب العمل . اختاذ قرارات غري صحيحة، و
ت  ساليب أقرب للواقع وعدم ستمرار على ابتكار طرق جديدة لفهم البيا املتوفرة، مث حتليلها 

لنماذج اإلدارية والتقنية املتقادمة  .التمسك 

ا أغلب املؤسسات االقتصادية  :حتسني عمليات اختاذ القرارات  .د  بسبب الظروف التنافسية اليت متر 
الختاذ القرارات خالل وقتنا احلايل، جند أن االعتماد على املعلومات الصحيحة سيقود بصورة مباشرة 

ت  ا أن تضمن االستحواذ على احلصص السوقية الكفيلة بتحقيق مستو الصائبة، اليت من شأ
لتايل إمكانية التوسع مستقبال يف النشاط االقتصادي  ح املرغوب فيها من قبل املالك، و األر

 .املمارس وتوفري فرص النجاح

كما هو متعارف عليه، تشري أغلب املراجع والكتب املتخصصة يف جمال إعادة اهلندسة أن السبب      
ت إلكرتونيا ياحلقيقي وراء ظهورها  تمثل يف الثورة اهلائلة اليت مست أجهزة اإلعالم اآليل ووسائل معاجلة البيا

إمكانية إعادة ابتكار أنشطة فالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وفرت إلدارة املؤسسة  .ونقلها
ال إلغاء تنطلق إعادة اهلندسة من . عتماد على شبكات نقل املعلومات منخفضة التكلفةوعمليات املؤسسة 

ملؤسسة،  على إمتام أنشطتهم بصورة أن كل املوظفني والعمال سيجربون  حيثاألداء الروتيين للعمل الورقي 
جهزة اإلعالم اآليل، اليت تتضمن برجميات حاسوبية مطورة خصيصا لتقدمي خمتلف  الستعانة  إلكرتونية 

قصى سرعة ممكن واإلسرتاتيجية اخلدمات اإلدارية ميكننا القول أن لتكنولوجيا املعلومات  حيث 1.ةوالتشغيلية 
لنسبة ملشروع إعادة اهلندسة مها   2:دورين هامني 

لتخلـي التـام عـن أسـاليب العمـل القدميـة وتبـين منـوذج إعـادة   .أ  دور املمكن من إجراء التغيـري التنظيمـي، 
 .اهلندسة

بتكـار العمليــات للقيمـة،  واملهـام اخلالقـةدور املنفـذ للعمـل، انطالقـا مـن تسـهيل أداء مجيـع األنشـطة   .ب 
  .واملسامهة يف نشر املعلومات املساعدة على اختاذ القرارات الصحيحة

                                                             
  31، 30، 23.ص.سبنسر، مرجع سابق، ص -1
  67.خان، مرجع سابق، ص -2
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مبسامهتها يف خلق قنوات اتصال فعالة  العمليات املمارسة، تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا هاما يف تطوير     
ت واملعلومــات بــني خمتلــف الوحــدات اإلداريــة، ورفــع م ت الرقابــة علــى مجيــع األنشــطة تضــمن نقــل البيــا ســتو

تســهيل حجــم املؤسســة، كنتيجــة الســتخدامها يف كمــا تســاهم أيضــا يف تقلــيص . التشــغيلية وتســهيل ممارســتها
وبصــورة أكثــر وضــوحا، ميكننــا القــول أن . وتبســيط إجــراءات دمــج العمــل، لضــمان أدائــه بكفــاءة وفعاليــة أكــرب

ــتم دمــج األنشــطة واملهــام املشــكل هلــا إعــادة اهلندســة تفــرض إعــادة تصــميم مجيــع الع مليــات املمارســة، حبيــث ي
ــة تــؤدي لتقلــيص عنصــري الــزمن واملكــان الالزمــني ألدائهــا وتســريع وتــرية تنفيــذها  بتكنولوجيــا املعلومــات، بكيفي

  1.وجعلها تستهلك أقل املوارد االقتصادية، وهذا ما سيؤدي إىل تعظيم القيمة املنتجة للعميل
ملؤسسة، كنتيجة حتمية لطبيعة       تساهم إعادة هندسة املؤسسة يف ترسيخ مبادئ اإلدارة اإللكرتونية 

العتماد على أنظمة  لرتكيز على العمليات، واليت بدورها تصمم  التغيريات اليت يفرضها هذا املدخل 
ت إلكرتونيا وأنظمة املعلومات اإلدارية املعلومات املتعارف عليها يف جمال ذكاء األعمال، كأنظمة معاجلة البيا

ملؤسسة وتقريبها من ...وأنظمة جتهيز املكاتب آليا وأنظمة دعم اختاذ القرارات لتايل تسريع العمل  إخل، و
ت ويوفر إمكانية اختيار أكرب عدد من البدائل ويساهم  عناصر حميطها اخلارجي، األمر الذي يسهل نقل البيا

رها املتوقعة بفعالية يف اختاذ لذلك جند أن إعادة هندسة املؤسسة  2.القرارات الصحيحة مع إمكانية حتليل آ
   .يساهم يف تطبيق مبادئ وأسس ومتطلبات ذكاء األعمال ويؤدي لتحقيق أهدافه املختلفة

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Thomas Davenport, Process innovation: reengineering work through information (USA: Harvard 
Business School press, 1993) p.p.37 -40 

ت األعمال، دور نظم املعلومات يف تعزيز ذكاء األعمال لدى املؤسسات االقتصادية احلديثةإبراهيم بن الطيب،  -2 دة القتصاد ، جملة الر
لد  لشلف، اجلزائر، ا   65، 64، 63.ص.ص، 2016، 02جامعة حسيبة بن بوعلي 
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ملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة،  تناولنا يف :خالصة الفصل حيث هذا الفصل خمتلف األفكار املرتبطة 
اخلصائص واملميزات اليت  ، وذكرذا النوع من املؤسسات املتعلقةحاولنا التطرق للعديد من املفاهيم األساسية 

جلزائر يف ظل ال ت واآلفاق اليت يواجهها هذا القطاع  إلضافة للتحد ا،  ظروف العامة واخلاصة اليت تتمتع 
ا االقتصاد اجلزائري حيث توصلنا لتعريف املشرع اجلزائري للمؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة . مير 

.  عدد العمال، رقم األعمال، إمجايل احلصيلة السنوية ومعيار االستقاللية: العتماد على أربعة معايري هامة هي
مليزة التنافسية، حيث توصلناكما تطرقنا أيضا ملوضوع إدارة ا أن إدارة  إىل لتكاليف وحاولنا حتديد عالقته 

لتحكم يف تكاليف دف بصورة أساسية لتحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة خالل األمد البعيد، التكاليف 
ا وابتكاريتها وحتقيق االستجابة السريعة للمستهلكني  يف املنتجات مع احلفاظ على مستوى مرتفع جلود

وتبعا لذلك أصبح يطلق على هذه األنشطة إدارة التكلفة اإلسرتاتيجية، كنتيجة ألمهيتها البالغة يف  .السوق
ال الصناعي اإلمساعدة  ح داخل ا ا ملزا تنافسية متكنها يف تعظيم األر ا وخدما دارة على إكساب منتجا

  .الذي تنشط به

 ةيعانصلا ةسسؤ ملل يظيمل التنيكاهل ريو ط تيف ةمدختسملا لخادملا ثدحأو  زر بأ نم ةسدنهلا ةداعإ ربتعت     
ل جعو  لةعمستملا يالوجنو كتلا قدعم تعدو  اللعمد اعد ةلقب بسبده عقت مدعو  تهاطسبب زيمتي يذلا ،ةري غصلا

 لدخامل ذاه قيبطت نع جتني يالذيات ملالع لو ح زكر متملا ميظنتلا فقار ي ثيح .ةيسفانت ةز يمب عتمتتا اتجمن
 لعوجا دجو ت تو مس سنيحتو  تاجتنملا ةفلكت يف ةرب تعم تاضيفخت قيقحت اهز ر بأ ،اتبياجيإلن ايد معدلا

 جر اخ نم تامو لعملاو  تايبلل يعسر ل و اعف بايسنا نامض عم ،هتابغر  ةيبلت نمو  كلهتسملا نم بر قأ ةسسؤ امل
 لو ح زكر متملا ميظنتلا نأ دجن كلذل ةفاضإلو  .يميظنتلا اهلكيه تو كمو  ءاز جأ نيبو  ةسسؤ ملا لخاد ىلإ
لي ختل ،فيالتكالة ار دإت وادأ لفخمتمل ع ليةعاوف ةءافك عفر ل ةر و ر ضل يدؤ يس ماهملاو  ةطشنأللت يالمعلا
ط يف احملرو وظني سفاملنقة علتامل تياالب عمج ئلساو  لمع نيسحتو ة يمللق فةضياملري ة غطشناألكل ن  ع

 ودالقيع يمج ةلاز إان ضمو  ،لضفأت ار ار ق ذاختا انضمل ينيعنملا ادفر ألا يع مجىلإل لتص عةسر با رهونش جيار اخل
 ا،يهعلة وضفر ملا يةادتصواالقماعية جتالواية يئالبات طلعللتة ابتجاسر ثكأ ةسسؤ ملال وجع اخلارجيةو  ةيلخادلا
 يسفانتالجاح الن اتلبتطا ملقيقحت رثكأ ةسسؤ ملا لعجو  يفالكتلا ةر ادإ فادهأ عيمج قيقحت يف ةمهاسملا يلاتلو 

  .اهيف طشنت يتلا قاو سألا يف
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لشرح :متهيد م، وانطالقا من  تغرياتاملوالتحليل النظريني جلميع  بعد تطرقنا  واألسس واملفاهيم املرتبطة 
ة لطبيعة دراستن لفحص والتمحيص للدراسات واألحباث املشا ختيار عينة من جمتمع ااطالعنا  ، قمنا 

ملناطق ا ،املتمثل يف مجيع املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة البحث والية لصناعية لاملتواجدة مكانيا 
ت وحتليلها. سطيف واختبار  ،كما قمنا بتحديد كل األطر املنهجية واألدوات اإلحصائية املناسبة جلمع البيا

عادة اهلندسة و الفرضيات والوصول للنتائج  ، ومن مث التأكد من ميزة تنافسيةحتقيق امليدانية املناسبة املرتبطة 
ختيار قطاع املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة املتواجدة  .صحة ما مت االتفاق عليه نظر لقد قمنا 

ل مسامهتها الفعالة يف بسطيف كنتيجة لألمهية البالغة اليت حتتلها ضمن إطار االقتصاد الوطين ككل، من خال
  .التنمية مبختلف أشكاهلا رفع معدالت النمو االقتصادي وحتقيق

نا، إذ يعد حتديد اإلطار الفكري واملنهجي العام للدراسة امليدانية أهم جزء مفسر للخلفية العلمية لبحث     
لكمية املعتمد االكيفية و من خالل ذكر الطرق  ،شرح النموذج املعتمد كإطار كلي للدراسة امليدانيةحاولنا 

تباع النما ،كتشاف وحصر الظاهرة املراد حتليلهاال  عليها ختبارها  عارف ذج اإلحصائية املتوالقيام بعدها 
نقاط رئيسية  ةأربعقمنا بوضع خطة هيكلية للدراسة امليدانية تتضمن ومتاشيا مع ذلك،  .عليها يف هذا الشأن

  :هي

  املقاربة الفكرية والبحثية  والذي سنتطرق فيه لتحديد :امليدانية سةاملنهجي للدراالفكري و اإلطار
بدءا  .وشرح األساليب املنهجية املعتمدة يف إجناز الدراسة امليدانية انطالقا من النموذج املتبىن ،املعتمدة

 شرح أداة بتحديد جمتمع الدراسة واختيار العينة املناسبة منه، مث حتديد املنهج املتبع ومنوذج الدراسة، مث
ت بتحديد مراحل إعداد االستبيان وحتكيمه وحماوره ومقياسه، مث حتديد صدق وثبات  مجع البيا

شرح صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثباته، وصوال لتحديد املعاجلة اإلحصائية باالستبيان 
ومعامل االرتباط واختبار  "باخألفا كرون"املستخدمة وسلم القرار بتحديد مقاييس النزعة املركزية ومعامل 

 "Shapiro-Wilk"و "Kolmogorov-Smirnov"املعنوية الكلية واملعنوية اجلزئية واختبار 
 .وحتليل املسار "one sample T test"ملتوسط عينة واحدة  tواختبار 

 ت متغريات الدراسة ت املتحصل علي يفسنقوم  :حتليل بيا ها من هذه النقطة الثانية بتحليل البيا
جم ،املؤسسات حمل الدراسةتوزيع االستبيان على  النسخة رقم  "SPSS" يوذلك بعد إدخاله على بر
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ت مقاييس النزعة املركزية ،24النسخة رقم  "AMOS"و ،22 لكل من  حيث سنقوم بتحليل بيا
 .امليزة التنافسيةإدارة التكاليف و  ادة اهلندسة وأدواتإع

 وحماولة التأكد من توفر شروط تطبيق  ،تحليلنا لعالقة االرتباطذلك بو  :حندارحتليل نتائج منوذج اال
واختبار القدرة  "F-Test"اختبار املعنوية الكلية  :جراء مجلة من االختبارات املتمثلة يف ،النموذج

 .املعنوية اجلزئية لبواقي واختبارعتدالية التوزيع وجتانس اواختبار إالتفسريية للنموذج 

 يف هذه النقطةالتطرق حيث سيتم  :واملالحظات ونتائج الدراسة اقشة الفرضياتختبار ومنا 
ت  للفرضيات اليت سبق ذكرها يف املقدمة العامة للدراسة، من خالل مناقشتها بناء على حتليل البيا

جم ،املتحصل عليها من عينة الدراسة ستخدام بر كما  ."AMOS V24"و "SPSS V22" يو
 .ات املتوصل إليهاالحظالنتائج وامل همالتطرق ألسيتم 
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I- اليت مت التطرق هلا يف  ،من أجل إسقاط اجلوانب النظرية :اإلطار الفكري واملنهجي للدراسة امليدانية
ختيار عي واملتوسطة بسطيف،األوىل على املؤسسات الصناعية الصغرية  الثالثةالفصول  نة من املؤسسات قمنا 
غري أن حتكمنا يف   .والية سطيف يف كل من بلدية سطيف وبلدية العلمةب الصناعيتني تنيطقلى املناملوزعة ع

إبراز املقاربة البحثية من خالل  ،كافة جوانب الدراسة امليدانية يفرض علينا حتديد اإلطار العام الفكري املتبع
  .والنموذج اللذان سيعتمد عليهما

I-1- رق الكيفية والطرق عتمد يف إجناز هذه الدراسة على املزج ما بني الطا :لدراسةاملقاربة الفكرية ل
تعتمد  ،واستنتاجيةيقود لوضع مقاربة افرتاضية و  حاولة إنشاء منوذج وصفي يستند ملنطق استنتاجيمب الكمية،

ستقرائي وبنائي يستند ملنطق ا ختبار، وأيضا إنشاء منوذج حتليلية على االملرتكز اعلى خمتلف الطرق الكمية 
كما أن دراسة احلالة اليت   .ويقود لوضع مقاربة تفسريية ترتكز على االستكشاف وتعتمد على الطرق الكيفية

بقيامه مبالحظة ومعاجلة املتغريات اليت تتألف منها  ،يكون فيها الباحث أكثر قر من املؤسسة حمل الدراسة
امن خالل التفاعل املباشر بينه و  ،اإلشكالية والفرضيات ت واملعلومات املرتبطة   ،بني الظاهرة أو مصدر البيا

حية حدوثهاوهو األسلوب األكثر مصداقية بسبب نتائجه امل غري أن أبرز سلبياته  .ضمونة واملباشرة من 
صعوبة تعميم النتائج املتوصل إليها بسبب اختالف وتباين ظروف احليز املكاين الذي جترى فيه واختالف 

لتقيد إمكانيات املؤ  جبميع إجراءات الطريقة سسات، األمر الذي حتم علينا ضرورة اللجوء ملزج األسلوبني 
مدى إذ سنحاول اكتشاف مضمون إعادة اهلندسة و  .يضا من إجيابيات الطريقة الكيفيةالكمية واالستفادة أ

امليزة امهتهما يف حتقيق التكاليف ومس وأنظمة وأساليب إدارة ،االعتماد على التنظيم املتمركز حول العمليات
ت وإجراء بعض املقابالت مع مسئوليهم ،التنافسية رتنا للمؤسسات عند توزيع االستبيا واملالحظة املباشرة  بز

  ).39(رقم  يف الشكل كل ما ذكرحيث ميكننا تلخيص   ،للظاهرة املدروسة
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  .املقاربة املعتمد يف إجناز الدراسة): 39(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  244.خان، مرجع سابق، ص :املصدر

  

املوضحة يف  إىل املزج بني خمتلف الطرق الكيفية والطرق الكمية دراستنا موضوعلقد جلأ يف معاجلة      
ا الطرق اإلحصائية اليت تبعد الباحث عن مضمون وحمتوى ، كنت)39(م الشكل رق يجة للسلبيات اليت تتميز 

وعدم أخذها بعني االعتبار للخلفيات اليت تنشأ  ،بسبب إمهاهلا للرتابط املوجود بني متغريات الدراسة ،حبثه
إن اعتماد على . وكذا الواقع الذي تستمد منه الظاهرة املدروسة طبيعتهمنها املواضيع املندرجة ضمنها 

من أجل  ،قابلة والتحقيق واالستبيانظة واملة والكمية قائم على استعمال املالحالتكامل بني الطرق الكيفي
ذكورة يف الفصول ومدى مطابقتها للجوانب النظرية امل ،الكشف الصحيح عن الظاهرة مبا تتضمنه من متغريات

جم .األربعة األوىل ضية واإلحصائية اليت يشتمل عليها بر  "SPSS" يليتم بعدها اللجوء لألساليب الر

 يةمالطرق الك الطرق الكيفية

 الوصفي النموذج النموذج التفسريي البنائي

 مقاربة افرتاضية واستنتاجيه مقاربة تفسريية

 إشكالية الدراسة

معاجلة إشكالية الدراسة والتوصل 
 إلثبات صحة أو نفي الفرضيات

االعتماد على 
 االستكشاف

االعتماد على 
 االختبار
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قم ومتاشيا مع ما يتضمنه الشكل ر  .ية بني املتغري املستقل واملتغري التابعإلقرار وجود عالقة سبب، "AMOS"و
الذي يقود قائم على دراسة احلالة  ،بنائيو تفسريي املشتملة لوضع منوذج الحظ أن الطرق الكيفية ن، )39(

ملؤسسات حمل الدراسة امليدانية الكتشاف عناصر الظاهرة خت ،وتشخيصها الصائب  بار والقيام بعدها 
لطرق الكمية امل الستعانة  ا  بناء على نوع العالقات املتوصل ، حصائيةتضمنة ملختلف األساليب اإلمتغريا

  .سلم مبدئيا بصحتها يف الفرضياتإليها وامل

يئتنا لظروف إجراء الدراسة امليدانية       صراعنثالثة ضمن  حبثنا تصنيف متغرياتب قمنا يف سياق إعداد و
لتوجه ملكتب حيث ق .امليزة التنافسيةإدارة التكاليف و  أدواتعادة اهلندسة و إ: يه رئيسية منا يف البداية 

ملديرية الوالئية للصناعة واملناجم لسطيفاإل  .حي تبينت ببلدية سطيفاملتواجد على مستوى  ،حصائيات 
على كل املعطيات  خالهلا احتصلن يومني متباعدين،أجرينا مقابلة مع رئيس املصلحة وذلك على مدار  أين

وعدد املؤسسات  ،املتعلقة بعدد املناطق الصناعية ومناطق النشاطات املتواجدة على مستوى والية سطيف
ابريدها و  ،نشاطهاوجمال ل منطقة ونوع كالصغرية واملتوسطة ب لنقوم  .إللكرتوين ومكان تواجدها جغرافياا عنوا

جراء متحيص دقيق وتصنيف لتلك ت املتحصل عليها بعدها  بناء على طبيعة نشاط تلك املؤسسات  ،البيا
ت الوالية واملنطقتني الصناع تضح ا إذ .يتني أو مناطق النشاطات املوجودةومكان تواجدها حسب خمتلف بلد

والظاهرة ملتالئمة مبدئيا مع موضوع حبثنا لنا جليا بعدها نوع وعدد املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة ا
من حيث اخلصائص العامة إلسقاط متغريات الدراسة واليت قمنا بتلخيصها ضمن املعايري املوضحة  ،املدروسة

  :يف النقاط التالية

التوجيهي  02-17رقم  أن تكون املؤسسة عبارة عن مؤسسة صغرية ومتوسطة حسب نص القانون  .أ 
جلريدة الرمسية للج ،لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهورية اجلزائرية يف عددها الثاين الصادر 

ال الصناعوأن  ،والذي سبق وأن تطرقنا إليه م2017لسنة   .ييكون نشاطها يف ا
ملنافسة الكاملة، أ  .ب   .و أن يكون قريبا منهأن ميتاز هيكل الصناعة الذي تنتمي له املؤسسة املختارة 

انطالقا من وجود خمتلف  ،لوضوحللمؤسسة  االقتصادي والبشري والتكنولوجي متيز اهليكل ضرورة .ج 
ت اإلدارية املس  .يف املوارد االقتصادية املتوفرة ولة عن أداء مجيع األنشطة الضرورية للتحكمئاملستو

رات امليدانية اليت أجريناها جبميع املناطق الصناعية ومناطق  حيث انصب اهتمامنا بناء على الز
ومشوله لكل الوظائف الواجب  ،مال اهليكل التنظيميالنشاطات للمؤسسات املعنية على درجة اكت
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التمويل، وذلك كي واإلنتاج والبحث والتطوير والتسويق و  واحملاسبة كإدارة املوارد البشرية  ،ممارستها
 .التكاليف ةر إداأدوات يتسىن لنا يف مراحل الحقة إمكانية دراسة مستوى إعادة اهلندسة و 

ستهالك، والعمل على تقدمي منتجات ات املؤسسة املوجهة لالنتجيف م على وجود تنوع واضح ز رك  .د 
 .جديدة سعيا لتوسع أفقي وعمودي يف األسواق احمللية واخلارجية

ألسواق الوطنية بصورة تدل على  ،حتقيق املؤسسة لرقم أعمال معتربضرورة   .ه  ا  ووجود منتجا
 .نشاطها االقتصادي داخل الصناعة اليت تنتمي إليها

ستبع  .و  بسبب عدم وجود  ،اد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الطابع احلريف واحلديثة النشأةقمنا 
ا وإمكانية إسقاط املتغريات النظرية عليها واختبارها  .مقومات إلجراء الدراسة امليدانية 

اليت  بةناسووصولنا حلجم العينة امل ،بعد وصولنا لتحديد جمتمع الدراسة وفقا للمعايري واألسس السالفة الذكر
ختيارها بكيفية قصدية  إدارة املوارد ، جلأ قبل توزيع االستبيان إلجراء مقابلة مع مسئول )عينة قصدية(قمنا 

ملؤسسة لرغم  .ةدراسالحول واقع متغريات أكثر حىت تتضح لنا النظرة  ،البشرية ومسئول حماسبة التكاليف  و
إال أننا توصلنا من خالهلا الكتشاف  ،ء مقابالت مع أغلب املسئولنيمن الصعوبة البالغة اليت تلقيناها يف إجرا

األمر  .إدارة التكاليف أدواتلتنظيم املتمركز حول العمليات و لوجود العديد من األسس العلمية والتطبيقية 
ملؤسسات املشكلة للعينكتمال النسيب للظاهرة اليت نريد ااال الذي جعلنا نتأكد من  ة حمل ختبارها ميدانيا 

  :قاد لتوزيع االستبيان على ثالثة مراكز رئيسية بكل مؤسسة هي ماالدراسة، وهو 

ئب املدير  .أ  ملدير العام للمؤسسة أو  نظرا للمعلومات اإلسرتاتيجية اليت  ،مستوى اإلدارة العليا ممثلة 
 .رتاتيجية املتبعةيتوفر عليها وما تتضمنه من طرق أو أساليب حمددة لنوع اهليكل التنظيمي ونوع اإلس

 .مستوى احملاسبة العامة وحماسبة التكاليف  .ب 

لعمال واملو  .ج  عتبارها املسئولة عن تسيري كل اجلوانب املرتبطة   .ظفنيمستوى إدارة املوارد البشرية 

I-2- جبو  ،سعيا لتحقيق أهداف هذه الدراسةو  ،يا مع ما ذكر يف إطار املقاربة الفكريةمتاش :املنهج املتبع 
  1:اعتمد على منهجني أساسيني مها حيث .حتديد املنهج املتبع اعلين

ويعتمد على  ،يستخدم هذا املنهج بكثرة يف العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية :املنهج الوصفي  .أ 
كنتيجة لطبيعة املنهج الوصفي فهو و . املالحظة واإلحصاء مع تفسري الظاهرة خمتلف أنواع املالحظة

                                                             
  06.ص الطبعة الثانية،) 2004دار النمري، : سور( منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةعبود عبد هللا العسكري،  -1
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ظاهرة ال ، نظرا مليله لتفسريالبحث العلمي تالؤما مع البحوث االجتماعية يعد من أبرز مناهج
ا املتنوعة  :وهو يتضمن مرحلتني رئيسيتني مها .واستخالص مسا

 تلخيص ما تتضمن  :تتألف من ثالثة خطوات هي حيث :مرحلة االستكشاف والصياغة
نظرية وامليدانية يف جمال واالستناد ألصحاب اخلربات ال ،األحباث االجتماعية حول الظاهرة

يت آخر خطوة واملتمثلة يف حتليل بعض احلاالت والوضعيات اليت  موضوع الدراسة، وبعدها 
دة فهم واستيعاب الظاهرة مبختلف أبعادها ا ز  .من شأ

 ت واملعلومات اليت مت مجعها :مرحلة التشخيص والوصف بكيفية  ،انطالقا من حتليل البيا
اضح للعالقة املوجودة بني املتغريات اليت يتم البحث عن الروابط بينها، تؤدي لوضع تصور و 

 .لوصول لتفسري علمي دقيق لنوع ودرجة تلك العالقةأي القيام 

وإرجاع  بتفكيكها ،منهج يقوم على دراسة خمتلف اإلشكاليات العلمية وهو :املنهج التحليلي  .ب 
حالة ما إذا كانت اإلشكالية قائمة على عناصر مشتتة يف  أو تركيبها ،األجزاء املشكلة هلا إىل أصوهلا

من  أو تقوميها ليتم التوصل بعدها لنظرية أو قانون أو مبدأ حمدد ،بدراسة طبيعتها وماهيتها ووظائفها
وهنا ميكننا القول أن املنهج التحليلي يرتكز ، خالل مجلة االنتقادات اليت ميكن توجيهها إلشكالية ما

 :الثالثة التاليةعلى أحد العمليات 

 تفسري ب ،وذلك من خالل عرض األعمال العلمية على سبيل التأويل والتعليل :التفسري
موعة من  ،ل إليها من فئة املبحوثنيالنتائج ذات الطابع الكمي املتوص ملختلف وحتويلها 

 .القيم اإلحصائية واملعدالت واملؤشرات الدالة

 والتنظيم املتبعة وطرق وأساليب إدارة التكاليف تقومي وتصحيح أنظمة العمل ب :النقد
ت واألصول  ،املعتمدة الستناد ملا ذكر يف اجلزء النظري الذي يتوفر على خمتلف املقار

 .العلمية اليت مت التوصل إليها يف جمال دراستنا واإلشكالية املعاجلة

 ااستناد ،د العلميأي حماولة التوصل ألفكار ونتائج علمية يف إطار التجدي :ستنتاجالا 
أخذا بعني االعتبار ما متت مالحظته ميدانيا و  ،أو االستنتاج الكلي لالستنتاج اجلزئي
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ت املتفق عليها من قبل الباحثني واليت مت عرضها يف اجلزء النظري من هذه  ،واألفكار والنظر
  1.الدراسة

I-3- املتوفرة على مستوى مديرية الصناعة حسب املعلومات  ،ف جمتمع دراستنايتأل :جمتمع وعينة الدراسة
وسطة الكائنة بوالية سطيف واليت تتوفر على من مجيع املؤسسات الصناعية الصغرية واملت ،واملناجم لسطيف

  2:على النحو التايل ذلكو  ،بلدية العلمةدة +الثانية متواجو  طيفس ببلدية ، األوىلمنطقتني صناعيتني

I-3-1- ة دينيف اجلهة الشرقية اجلنوبية ملاملنطقة الصناعية  هذه تقع :يفاملنطقة الصناعية ببلدية سط
ومن اجلهة الشرقية  ،م ومنطقة النشاطات احلرفية1955أوت  20سطيف، حيدها من اجلهة الشمالية حي 

 تضمحيث  .ومن اجلهة الغربية حي عني السفيهة ،ومن اجلهة اجلنوبية حي مشتة بري مسار ،حي مشتة الكرايش
االت الصناعية التحويلية صناعية صغرية ومتوسطة مؤسسة 125  .تنشط يف خمتلف ا

I-3-2- حيدها من اجلهة الشمالية العلمة دينةيف اجلهة اجلنوبية ملتقع و  :املنطقة الصناعية ببلدية العلمة ،
هة ومن اجل ،بت بوزيدة حي شرقيومن اجلهة ال ،بين مزابحي  اجلنوبيةومن اجلهة  ،سكن سونلغاز 40حي 

اهد بوحفص سعدون الغربية حي  مؤسسة صناعية صغرية ومتوسطة  77تضم حيث  .)قطعة 185+400(ا
االت التحويلية    .تنشط يف خمتلف ا

ختيار ،ع دراستنامتوتبعا  لنسبة لكلتا ،املعايري السابقة الذكر أخذا بعني االعتبار عينة فقد قمنا   وتطبيقها 
عدد املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة املشكلة ) 08(اجلدول رقم  حيث يوضح .تنيالصناعي تنياملنطق

  .لعينة الدراسة حسب كل منطقة

  

  

  

  

  

                                                             
ت البحث يف العلوم الشرعية فريد األنصاري، -1   99-96.ص.ص) 1997منشورات الفرقان، : اململكة املغربية( أجبد

ئق املتحصل عليها من  -2   الصناعة واملناجم لسطيفمكتب اإلحصاءات مبديرية الو
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  .تنيالصناعي تنيطقعينة الدراسة حسب املنتمع و توزيع املؤسسات املشكلة ): 08(اجلدول رقم 

  ثيلنسبة التم  عدد املؤسسات املختارة  عدد املؤسسات الكلية  سم املنطقةا
  %18.03  22 122  املنطقة الصناعية لسطيف
  24.67%  19  77  املنطقة الصناعية للعلمة

موع   20.60%  41  199  ا
العتماد ع :املصدر ئق متحصل عليها من مكتب اإلمن إعداد الباحث و   حصائيات مبديرية الصناعة واملناجم لسطيفلى و

 

لنسبة للمنطقة الصناعة نالحظ أ، )08(مما هو مبني يف اجلدول رقم       ن عدد املؤسسات املختارة 
لنسبة  19و. %17.60بنسبة متثيل تقدر بــ  ،مؤسسة 22لسطيف هي   ،للمنطقة الصناعية للعلمةمؤسسة 

ختيار  .24.67%بنسبة متثيل قدرت بــ  بنسبة متثيل   ،مؤسسة صناعية صغرية ومتوسطة 41أي أننا قمنا 
  .%20.29كلية قدرت بــ 

ت بسبب نقص يف اإلجابة عن  12والتخلي عن  176استبيان، مت اسرتجاع  176قمنا بتوزيع       استبيا
ت الصاحلة إلجراء التحليل قدر عددها بـــ . بعض العبارات لتايل فإن عدد االستبيا  ،استبيان 164و
ت املوزعة على املؤسسات الصناعية ) 09(واجلدول رقم  الصغرية واملتوسطة حسب يبني لنا عدد االستبيا
  .جمال نشاطها
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  .توزيع االستبيان حسب جمال نشاط املؤسسات): 09(اجلدول رقم 

  جمال النشاط
عدد 

ت  االستبيا
  املوزع

عدد 
ت  االستبيا

  املسرتجعة

عدد 
ت  االستبيا
  الغري مكتملة

عدد 
ت  االستبيا

الصاحلة 
  للتحليل

النسبة 
  املؤوية

صناعة وحتويل 
  ستيكالبال

56  56  08  48  85.71%  

ت   %66.67  08  04  12  12  صناعة املشرو
  %100  36  00  36  36  حتويل ومعاجلة املعادن
صناعة وحتويل احلجر 

  ومشتقاته
20  20  00  20  100%  

صناعة املنتجات 
  الكيميائية

08  08  00  08  100%  

صناعة الزجاج 
  ومشتقاته

04  04  00  04  100%  

  %100  12  00  12  12  الصناعات اإللكرتونية
  %100  04  00  04  04  الصناعات امليكانيكية
صناعة وحتويل الورق 

  ومشتقاته
04  04  00  04  100%  

  %100  12  00  12  12  صناعة وحتويل القماش
  %100  08  00  08  08  صناعة املواد الغذائية

موع   %93.18  164  12  176  176  ا
ئق متح :املصدر العتماد على و   صل عليها من مكتب اإلحصائيات مبديرية الصناعة واملناجم لسطيفمن إعداد الباحث و

  

بـــ  االستمارات املوزعة على املؤسسات حسب جمال نشاطها قدرأن عدد ) 09(يبني لنا اجلدول رقم      
كد لنا عدم صالحية . ها مجيعاناعاستمارة، حيث مت اسرتج 176 استمارة منها، بسبب نقص  12بينما 

ت على ا املختلفة اإلجا ـــ . عبارا استمارة، بنسبة  164بذلك فإن عدد االستمارات الصاحلة للتحليل تقدر ب
93.18.%  
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I-4-  الوسيط اهليكلي وقع اختيار إلجناز الدراسة امليدانية على النموذج :دراسةذج المنو    
"Mediation Model" ،إدارة أدوات سة و إعادة اهلند :ات رئيسية هيمتغري ثالثة من  والذي يتألف

اليت ميكننا  ،كلية وجزئية :ةطوكما هو متعارف عليه توجد نوعني من الوسا. تكاليفال أهدف إدارةالتكاليف و 
  ).40(قم الشكل ر شرحهما يف 

  

  .الوساطة الكلية والوساطة اجلزئية): 40(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 
The source: Reuben Baron, David Kenny, The moderator-mediator variable distinction in 

social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations, Journal of 
personality and social psychology, The American Psychological Association Inc, USA, Vol: 51, 

No: 06, 1986, p.1176 
  

بني املتغري املستقل تنشأ الوساطة الكلية الصنفني الرئيسيني للوساطة، حيث ) 40(م يوضح لنا الشكل رق     
الذي يربط املتغري املستقل واملتغري الوسيط، واملسار  1انطالقا من املسار أ الوسيط، واملتغري التابع بوجود املتغري

الذي يربط املتغري املستقل واملتغري التابع،  1ينما يزول املسار جـــب .الذي يربط املتغري الوسيط واملتغري التابع 1ب
بينما جند أن الوساطة اجلزئية تنشأ بني  .أي أن املتغري املستقل ال يؤثر يف املتغري التابع إال بوجود املتغري الوسيط

املتغري املستقل والتابع ال بني  املتغري املستقل واملتغري التابع وبوجود املتغري الوسيط، غري أن العالقة املوجودة
  :تزول، حيث يتم إثبات ذلك عرب اخلطوات التالية

، والتوصل لدالة )امليزة التنافسية( التابع ملتغري) إعادة اهلندسة(التأكد من ارتباط املتغري املستقل   .أ 
ــ  ).40(قم يف الشكل ر  2االحندار بتقدير املسار جـ

 

املتغري 
 لـــــــاملستق

املتغري 
 وسيطال

 الوساطة الكلية

املتغري 
 تابــــــــــــعال

 1ب 1أ

 اجلزئيةالوساطة  

املتغري 
 وسيطال

املتغري 
 لـــــــاملستق

املتغري 
 تابــــــــــــعال

 2أ 2ب

 2جـــ 1جــــ
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، والتوصل )أدوات إدارة التكاليف(ملتغري الوسيط ) إعادة اهلندسة( التأكد من ارتباط املتغري املستقل  .ب 
 ).40(رقم  يف الشكل 2لدالة االحندار بتقدير املسار أ

) امليزة التنافسية(يف حتقيق املتغري التابع ) أدوات إدارة التكاليف(التأكد من مسامهة املتغري الوسيط  .ج 
يف الشكل  2بتقدير املسار ب توصل لتقدير دالة االحندار، وال)إعادة اهلندسة(بتحكم املتغري املستقل 

 ).40(قم ر 

إعادة (يتوسط متاما العالقة بني املتغري املستقل ) أدوات إدارة التكاليف(إثبات أن املتغري الوسيط   .د 
ــ)امليزة التنافسية(واملتغري التابع ) اهلندسة ثري  2، بضرورة أن يكون املسار جـ معدوما، أي يتالشى 

  1.تغري املستقل على املتغري التابع بوجود املتغري الوسيطامل

وهو ما يعين أن منوذجنا هو النموذج الوسيط  ،فإن دراستنا تتضمن متغري مستقل واحد وانطالقا مما ذكر
ميكننا توضيح ذلك و إذ سنعمل على توضيح العالقات املراد تفسريها متاشيا مع الفرضيات املعتمدة،  .البسيط

  ).41(م لشكل رقمن خالل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Reuben Baron, David Kenny, The moderator-mediator variable distinction in social psychological 
research: conceptual, strategic, and statistical considerations, Journal of personality and social 
psychology, The American Psychological Association Inc, USA, Vol: 51, No: 06, 1986, p.p. 1174-1178 
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  .النموذج املقرتح للدراسة): 41(الشكل رقم 

  

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

  

  من إعداد الباحث :املصدر

إعادة 
 اهلندسة

الفين البعد 
  إلعادة اهلندسة

  تنظيميالبعد ال
إلعادة اهلندسة 
  
  البعد البشري

  إلعادة اهلندسة

  املتغّري التابع

Dependent Variable  

لتكنولوجي البعد ا
  إلعادة اهلندسة

  املستقل املتغّري 

Independent 

 Variable  

حتسني أداء 
أدوات إدارة 

  التكاليف

 أسلوب التكلفة املستهدفة

 أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد

 بطاقة األداء املتوازن

 إدارة اجلودة الشاملة

 أسلوب هندسة القيمة

  الوسيط املتغّري 

Mediator Variable  

امليزة حتقيق 
  التنافسية

 ختفيض تكلفة املنتجات

 رفع جودة املنتجات

 حتسني وظائف املنتجات

 حتقيق االستجابة السريعة

 استدامة املؤسسة

 ABMاإلدارة على أساس األنشطة 

 ذكاء األعمال

 نظرية القيود
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اغري املت )41(الشكل رقم  يوضح لنا      ا يف جوانبها استهوالعالقات املراد در  ات الرئيسية للدراسة ومكو
حتسني بني إعادة اهلندسة و  وجود عالقة ارتباط موجبةفالنموذج املقرتح مبين على افرتاضات  .النظرية وامليدانية

إلضافة لوجود عالقة ارتباط موجبة بني أدوات إدارة التكاليف و إدارة التكاليفأدوات أداء  امليزة حتقيق ، 
ملنطقتني الصناعيتنيصغري ملؤسسات الصناعية ال التنافسية ، أين والعلمة سطيفل ة واملتوسطة املتواجدة 

ت إعادة اهلندسة جبميع أبعادهاسنحاول  ت أ حتديد مستو   .وامليزة التنافسية إدارة التكاليفدوات ومستو
املستقل واملتغري  والتابع والوسيط واملتغري الوسيط املستقل د العالقة املوجودة بني املتغريكما سنقوم بتحدي

  :ميكن تقدمي تعريفات هلم كاآليت نوالذي ،والتابع

I-4-1- املتغري املستقل "Independent Variable": حيث قمنا  ،إدارة اهلندسة ويتمثل يف
ملؤسسة البعد الفين والبعد التنظيمي والبعد البشري : واملتمثلة يف ،بتحديد األبعاد الرئيسية لتطبيق هذا املدخل 

  .ولوجيوالبعد التكن

I-4-2- الوسيط  املتغري"Mediator Variable":  قمنا  أينإدارة التكاليف، ويتمثل يف أدوات
 هندسة القيمة، أسلوب أسلوب، ABMأسلوب اإلدارة على أساس األنشطة  :بتحديدها وحصرها يف

، داء املتوازنبطاقة األ، JITأسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد  ،TOC نظرية القيود ،TC التكلفة املستهدفة
 .ذكاء األعمال، ستدامة املؤسسةا، إدارة اجلودة الشاملة

I-4-3- التابع املتغري "Dependent Variable":  املتمثلة يف ختفيض  ،امليزة التنافسيةويتمثل يف
ا وحتسني الوظائف اليت تؤديها وحتقيق االستجابة السريعة لرغبات  تكلفة املنتجات والرفع من جود

ح كني، أي الوصول لتحقيق االستغالل االقتصادي األمثل للموارد املتوفرةاملستهل   .لضمان حتقيق أقصى األر

I-5- ت تاو أد ت على االستبيان :مجع البيا مع بعض اليت أجريناها واملقابلة  مت االعتماد يف مجع البيا
  :وذلك كاآليت ،واملالحظة املسئولني داخل املؤسسات

I-5-1- ملراحل واخلطوات الثالثة التاليةحيث  :االستبيان   :مت تصميمه من خالل التقيد 

ا مع عدد من مسئانطالقا من املقا :راحل إعداد االستبيان وحتكيمهم  .أ  ويل بالت اليت قمنا 
إلضافة ول مكتب اإلحصاءات مبديرية للمقابالت اليت أجريناها مع مسئ املؤسسات حمل الدراسة، 

ت املراد مجعها واملنهج املتبع يف إعداد الدراسة، الصناعة واملناجم لسطيف ، ومتاشيا مع طبيعة البيا
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وبناء على اطالعنا على الدراسات العلمية القريبة من موضوعنا واالستشارات اليت أجريناها مع عدد 
صوف ملركز اجلامعي عبد احلفيظ بوال ية والتجارية وعلوم التسيرياالقتصادالعلوم من األساتذة مبعهد 

ينا أن 01مليلة وكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة سطيف  األداة األكثر ، ار
استبيان كمرحلة أولية من أجل إذ قمنا بتصميم  .انيمع ما تتضمنه هذه الدراسة هي االستبتالؤما 

جراء التعديالت الال ت، وقمنا  م أكثر مع طبيعة متغريات زمة عليه ليتالءاستخدامه يف مجع البيا
انطالقا من املفاهيم واألفكار املتوفرة يف خمتلف املراجع املعتمد عليها والدراسات السابقة  ،الدراسة
إدارة و  إعادة اهلندسة ليتم بعدها توزيعه على جمموعة من األساتذة احملكمني واملتخصصني يف .املنجزة

 ،لة من املالحظات اهلامة اليت مت أخذها بعني االعتباروالذين قدموا لنا مج ،التكاليف وعلم املنهجية
بح االستبيان ليص ،واالعتماد عليها يف حذف وإضافة األفكار واحملاور والعبارات واجلمل املناسبة

 .جاهزا للتوزيع على العينة حمل الدراسة

مسة وفقا خلرتبة مخمتلف متغريات دراستنا و  نع عربةعبارة م 125تضمن االستبيان  :حماور االستبيان  .ب 
 :كاآليتميكننا ذكرها   ،أساسية حماور

 ت الشخصية واملهنية العامة: احملور األول يتضمن هذا احملور األول جمموعة من  :البيا
ت الشخصية واملهنية املتمثل  .العمر، اجلنس، الوظيفة، اخلربة واملستوى التعليمي: يف ةالبيا

 يتضمن  :ى تطبيق وتبين املؤسسة ملبادئ إعادة اهلندسةالعبارات املرتبطة مبد: احملور الثاين
 :هذا احملور األول أربعة حماور فرعية كاآليت

 عبارات معرب عنه بسبع :البعد الفين إلعادة اهلندسة. 

 عبارات بعمعرب عنه بس :البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة. 

 عبارات معرب عنه بسبع :البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة. 

 عبارات معرب عنه بسبع :البشري إلعادة اهلندسة البعد. 

  حماور  تسعةيتألف هذا احملور من  :إدارة التكاليف دواتتعلقة العبارات امل: الثالثاحملور
 :فرعية هي

  اإلدارة على أساس األنشطةMAB: معرب عنه بسبعة عبارات. 

 عبارات ةمعرب عنه بسبع :أسلوب هندسة القيمة. 

 عبارات ةمعرب عنه بسبع :ستهدفةأسلوب التكلفة امل. 
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 عبارات ةبسبع امعرب عنه :نظرية القيود. 

 أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد JIT: عبارات ةمعرب عنه بسبع. 

 ةعبار  عشرينب امعرب عنه :بطاقة األداء املتوازن. 

 ة عباراتشر بع امعرب عنه :إدارة اجلودة الشاملة. 

 راتعبا ةمعرب عنها بسبع :استدامة املؤسسة. 

 عبارات ةمعرب عنه بسبع :ذكاء األعمال. 

 مليزة التنافسيةالعبا: رابعاحملور ال من أربعة حماور  يتألف هذا احملور الرابع :رات املتعلقة 
 :فرعية كاآليت

 عبارات مسةخب هذا احملور  عنمت التعبري :ختفيض تكلفة املنتجات. 

 عبارات ةخبمسهذا احملور  مت التعبري عن :رفع جودة املنتجات. 

 عبارات خبمسةهذا احملور  مت التعبري عن :حتسني وظائف املنتجات. 

 هذا احملور خبمسة عبارات مت التعبري عن :حتقيق االستجابة السريعة. 

ت املراد مجعها من طبيعة ومضمون دراستنا انطالقا :مقياس االستبيان .ج  ، فقد قمنا وحتليلها والبيا
 ،انسجاما مع املتغريات املبحوث عنهاسبب كونه األكثر ب "Likert"مقياس ليكرت ختيار 
ة أو رفض املبحوثني للعبارات قفدرجة موا لدقة من حيثبتميزه  عن آراء املبحوثني تعبرياواألكثر 
رقم  ولجلدكما هو مبني   ،ت املبحوثنيعن إجا معربةحيث استعملنا مخسة عبارات  .املقدمة

)10.(  

  

  .اخلماسي "Likert" ليكرت سمقيا): 10(رقم ل اجلدو 

ت   موافق متاما  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق متاما  اإلجا
  05  04  03  02  01  الدرجات

  من إعداد الباحث :املصدر
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ت حمصورة ومرتبة من  ،)10(رقم  ولاجلدكما هو موضح يف       ث ، حي05إىل  01نالحظ أن اإلجا
بذلك فإن األساليب اإلحصائية املستعملة يف ، "Interval Scale"يعترب مقياس ليكرت من النوع الفئوي 

ت هي من النوع البارامرتي  ن يكون توزيع أبشرط ، "Parametric Methods"حتليل ودراسة اإلجا
ت عينة الدراسة توزيعا طبيعيا   .إجا

I-5-2- فسري للظاهرة حمل سعيا للحصول على أكرب قدر من املعلومات املساعدة على فهمنا وت :املقابلة
الدراسة مبا تتضمنه من متغريات، فقد جلا إلجراء مقابالت عديدة ودورية مع مسئويل حماسبة التكاليف 

ت  حمل الدراسة، واملوارد البشرية واإلدارة العليا للمؤسسات لضمان إجياد تفسريات منطقية ودقيقة لإلجا
ا املسامهة يف فهم العالقة املتحصل عليها جراء توزيع االستبيان، وكذا توف ت اليت من شأ ري أكرب قدر من البيا

 .املراد دراستها

I-5-3- نتيجة اعتماد   ،تعد املالحظة من بني أهم األدوات اليت سنستعملها يف إجناز دراستنا :املالحظة
ل وأساليب التنظيم سنتمكن من التقييم املباشر لطرق أداء العم فبواسطتها .عليها االستبيان واملقابلة كل من

فأثناء . املتبعة وطرق أداء األنشطة اإلنتاجية وتسجيل عناصر التكاليف النامجة عنها وما يرتبط بكل ذلك
 ةنا نوعا خاصا من املالحظة اهلادفمارس ،إجرائنا للمقابلة وتوزيعنا لالستبيان على خمتلف املؤسسات الصناعية

ومسامهتهما  ،يم املتمركز حول العمليات وأساليب إدارة التكاليفللتعمق أكثر يف مستوى االعتماد على التنظ
  .حتقيق امليزة التنافسية يف

I-6-  االستبيانوثبات صدق:   

I-6-1- ملتغريات اليت صمم لتقدير يدل صدق االستبيان على مدى قدرته على قياس ا :صدق االستبيان
ملتخصصني يف جمال إعادة اهلندسة وإدارة على جمموعة من ا ،كما سبق ذكره  ،قمنا بعرضه حيث .قيمتها

الني املذكورين وذلك بعد االطالع على خمتلف البحوث والدراسات ،التكاليف كما قمنا   .املتوفرة يف ا
  :واختبار الثبات كاآليت االتساق الداخلي ختباراتاعلى العتماد 

خلي جلميع فقرات قمنا حبساب االتساق الدا :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان  .أ 
لنسبة لعينة الدراسة، انطالقا من حساب قيمة معامالت االرتباط بني كل فقرة و  الدرجة االستبيان 

لنسبة إلعادة اهلندسة تتراوححيث  .الكلية للمحور التابعة له  %58.6بني  معامالت االرتباط 
لنسبة أل، %87.40و ل، %89.9و %60.1بني  إدارة التكاليف دواتو  لميزة التنافسيةنسبة لو

ح أن قيمة معامالت االرتباط موجبة وقوية ودالة عند مستوى اتضذ إ .%87.3و %62.3بني 
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 rاحملسوبة أكرب من قيمة  rيمة وق 0.05، فمستوى الداللة لكل فقرة هي أقل من 0.05 الداللة
ن كل فقرات االستبيان صادقة  ،اجلدولية لتايل ميكننا احلكم   .صممت لقياسه من أجل ماو

من أجل الوصول الختبار صدق االتساق البنائي حملاور  :صدق االتساق البنائي حملاور االستبيان  .ب 
بني  "Correlation Coefficient Pearson" االستبيان، قمنا حبساب معامل االرتباط بريسون

 ).11(ل رقم يف اجلدو  ةالنتائج مبينو كل حمور وأجزائه، 
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  .صدق االتساق البنائي حملاور االستبيان): 11(ل رقم اجلدو 
احملور 

  الرئيسي
  N  مستوى الداللة  معامل االرتباط  احملور الفرعي

إعادة 

  اهلندسة

  164  0.000  0.869  البعد الفين إلعادة اهلندسة

  164  0.000  0.782  البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة

البعد التكنولوجي إلعادة 
  اهلندسة

0.671  0.000  164  

  164  0.000  0.805  البعد البشري إلعادة اهلندسة

أدوات 

إدارة 

  التكاليف

اإلدارة على أساس األنشطة 
ABM  

0.603  0.000  164  

  164  0.000  0.822  أسلوب هندسة القيمة

  164  0.000  0.822  أسلوب التكلفة املستهدفة

  164  0.000  0.816  نظرية القيود

ت احملدد أسلوب اإلنتاج يف الوق
JIT 

0.831  0.000  164  

  164  0.000  0.893  بطاقة األداء املتوازن

  164  0.000  0.839  إدارة اجلودة الشاملة

  164  0.000  0.805  استدامة املؤسسة

  164  0.000  0.878  ذكاء األعمال

امليزة 

  التنافسية

  164  0.000  0.849  ختفيض تكلفة املنتجات

  164  0.000  0.834  رفع جودة املنتجات

  164  0.000  0.791  حتسني وظائف املنتجات

  164  0.000  0.803  حتقيق االستجابة السريعة
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSSمن إعداد الباحث و

  

أن معامالت االرتباط بني معدل كل بعد من أبعاد ) 11(تبني لنا النتائج املوضحة يف اجلدول رقم      
، تراوحت 0.05أقل من  وهو 0.000 عدل الكلي لعبارات االستبيان، عند مستوى الداللةالدراسة مع امل

ت املتحصل عليها من األفراد املبحوثني% 89.30و% 60.30بني  اقيمه األمر الذي جيعلنا  .لنسبة للبيا
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لعينة حمل الدراسة، ونستنتج أن هناك اتساقا بنائيا جيدا ألبعاد وعبارا ها لتايل نتبناها مجيعت االستبيان 
  .لقياس املتغريات اليت صممت ألجلها

I-6-2 - ملقياس ألفا كرونباخجلأ ،من أجل اختبار ثبات االستبيان :ستبيانثبات اال             
"Alpha Cronbach’s"ال أنه إذا زادت قيمته  ، حيث يرى يتم احلكم % 60عن املتخصصون يف هذا ا

ومتاشيا مع ذلك فإن قيم املعامالت احملسوبة ملخصة يف . قياس ما صمم من أجله على قدرة االستبيان على
  ).12(اجلدول رقم 
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  .قيمة معامالت ثبات االستبيان): 12(اجلدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ  احملور الفرعي  احملور الرئيسي

  إعادة اهلندسة

 %81.00  البعد الفين إلعادة اهلندسة

 %70.60  التنظيمي إلعادة اهلندسةالبعد 

 %72.80  البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة

 %71.30  البعد البشري إلعادة اهلندسة

موع  %88.50 ا

  أدوات إدارة التكاليف

 ABM  72.00%اإلدارة على أساس األنشطة 
 %73.30  أسلوب هندسة القيمة

 %72.10  أسلوب التكلفة املستهدفة

 %68.20  يودنظرية الق
 JIT 74.80%أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد 

 %82.50  بطاقة األداء املتوازن

 %71.50  إدارة اجلودة الشاملة
 %71.40  استدامة املؤسسة
 %76.80  ذكاء األعمال

موع  %95.30 ا

  امليزة التنافسية

 %71.20  ختفيض تكلفة املنتجات

 %71.90  جودة املنتجات

 %70.20  املنتجاتوظائف 

 %74.50  االستجابة السريعة

موع  %88.60 ا

موع  %96.30 الكلي ا
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر  SPSSمن إعداد الباحث و

  
قيمة ألفا كرونباخ للبعد الفين إلعادة اهلندسة تقدر بــ نالحظ أن  ،)12(من خالل الشكل رقم      

  %71.30لنسبة للبعد التكنولوجي و% 72.80، وة للبعد التنظيميبلنس% 70.60، و81.00%
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لنسبة حملور إعادة اهلندسة ككل  .لنسبة للبعد البشري ـــ كما قدرت قيمته  لنسبة %. 88.50 ب كما قدرت 
فقد بلغت قيمته  ختفيض تكلفة املنتجاتأما فيما خيص  .%95.30 بـــ حملور أدوات إدارة التكاليف

% 74.50لنسبة لوظائف املنتجات، و% 70.20لنسبة جلودة املنتجات، و% 71.90و ،71.20%
ئن فيما يتعلق أما %. 88.60 امليزة التنافسيةقيمة حمور  بينما بلغت .لنسبة لتحقيق االستجابة السريعة للز

عة وتدل على فإن مجيع معامالت الثبات مرتفبذلك %. 96.30 ، فقد بلغتميع احملاورلقيمة الكلية جل
  .دراسة متغرياتناة االستبيان للتحليل اإلحصائي و صالحي

I-7- عينة الدراسة واسرتجاعنا  بعد توزيعنا لالستبيان على :حصائية املستخدمة وسلم القراراملعاجلات اإل
ت املتضمنةلنسبة معترب  دخال البيا مج  ة، قمنا  التحليالت  وأجرينا ،22النسخة رقم  "SPSS"يف بر

  :الالزمة انطالقا من مجلة من االختبارات اإلحصائية كاآليت

I-7-1- ت املبحوثني حول قيمة حمددة حمسوبة :املتوسطات احلسابية  ،من أجل معرفة درجة متركز إجا
ت، وكنتيجة الستخ ت املساوية لعدد االستبيا دام مقياس انطالقا من قسمة عدد القيم على عدد اإلجا

نا هي تلك املتوسطات احلسابية الدالة على قوة مستوى أي متغري من متغريات دراستإن ف ،ليكرت اخلماسي
. ة احملايدةاملتمثلة يف القيم 03لقيمة ) 10(تبعا للجدول رقم  تهااملتوسط االفرتاضي واملقدرة قيم األكرب من

ويتم احلكم على مستوى ، 0.8هو موافق أو موافق متاما، حيث تقدر قيمة املدى بــ بذلك فإن ما يفوقها 
  ).13(تبعا للقيم املوضحة يف اجلدول رقم  املتوسطات احلسابية للعبارات

  

ت يف مقياس ليكرت  فئات): 13(رقم اجلدول    ."Likert"ومستوى اإلجا

ت   موافق متاما  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق متاما  اإلجا

  الفئات
إىل  1.00من 

1.80  
إىل  1.81من 

2.60  
إىل  2.61من 

3.40  
إىل  3.41من 

4.20  
إىل  4.21من 

5.00  
ت   قوي  قوي  متوسط  ضعيف  ضعيف  مستوى اإلجا

  من إعداد الباحث :املصدر
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ويتم احلكم على ، 02.60و 01.00ا تراوحت قيمته بني حيث يتم احلكم على ضعف املتوسط احملسوب إذ
ا يتم احلكم على قوته إذا كانت قيمته ترتاوح ، بينم03.40و 02.61مستواه املتوسط إذا تراوحت قيمته بني 

  .05.00و 03.41بني 

I-7-2- ت  :االحنرافات املعيارية اعتمد على االحنراف املعياري من أجل احلكم على درجة توافق إجا
راسة حول املتوسط احملسوب واملتعلق بكل عبارة، ومن أجل الوصول لتقدير قيمة املبحوثني املشكلني لعينة الد

  ."One sample T test" ملتوسط عينة واحدة tفقد مت اللجوء الختبار  ،الحنرافات املعيارية احملسوبةا

I-7-3- جلأ ملقياس ألفا كرونباخ من أجل اختبار ثبات االستبيان، حيث اتضح  :ختبار ألفا كرونباخا
 %.  60نباخ أكرب من أن قيم معامل ألفا كرو )  12(جليا من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 

I-7-4- ذا املعامل من أق :معامل االرتباط بريسون الستعانة  جل احلكم على صدق االتساق منا 
درجة إلضافة الستخدامه يف معرفة  ،)11(كما هو مبني يف اجلدول رقم   الداخلي والبنائي لفقرات االستبيان،

ث يتم احلكم على وجود ارتباط قوي بني املتغريين إذا فاقت حي .االرتباط بني املتغريات يف العينة حمل الدراسة
  .فهو ارتباط ضعيف 0.7، وما هو أقل من )موجب أو سالب( 0.7قيمته 

I-7-5- املعنوية الكلية  ختبارا"Test-F": منوذج  من بني أبرز الشروط للتأكد من صالحية تطبيق
، إذ يتم احلكم على وجود معنوية يف النموذج إذا  غريين هو ضرورة وجود معنوية كليةاالحندار املشكل من مت

يقوم الذي  "F-Test"حيث جلأ تبعا لذلك الختبار  .األقل من معاملي االحندار معنوي كان واحد على
  :على افرتاضني رئيسيني مها

 .منوذج االحندار معنوي: H0  .أ 

 .منوذج االحندار غري معنوي: H1  .ب 

I-7-6- تبار املعنوية اجلزئية خا"stTe-T": إلضافة لتحقق شرط املعنوية الكلية يف منوذج االحندار، 
أي تتبع مصدر املعنوية  ية،ومن أجل التأكد من صالحية تطبيقه جيب التأكد أيضا من شرط املعنوية اجلزئ

لنسبة للجزء الثابت واجلزء املتغري من دالة االحن دار  املوجودة وذلك انطالقا من اإلجابة على تساؤلني رئيسيني 
  :كاآليت

 :حيث يوجد افرتاضني رئيسيني مها :لنسبة للجزء الثابت  .أ 

 H0 :معامل االحندار املتمثل يف اجلزء الثابت يف دالة االحندار معدوم. 
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 H1 :معامل االحندار املتمثل يف اجلزء الثابت يف دالة االحندار غري معدوم. 

 :سيني مهاحيث يوجد افرتاضني رئي :لنسبة ملعامل املتغري املستقل  .ب 

 H0 :معامل املتغري املستقل يف دالة االحندار معدوم. 

 H1 :معامل املتغري املستقل يف دالة االحندار غري معدوم. 

واليت تتحقق يف حالة ما إذا كان واحد من معامل  ،إن تطبيق منوذج االحندار يتطلب وجود معنوية جزئية
واليت  ،عا لذلك جيب أن يتضمن منوذج االحندار قدرة تفسرييةوتب .معامل املتغري املستقل غري معدوماالحندار أو 

ا انطالقا من معامل التحديد ومعامل التحديد املصحح                 سنقوم بتحديدها وحسا
"Adjusted R square" ،ثري املتغري املستقل يف املتغري التابع   .والذي يعين درجة 

I-7-7 - مسرنوف-بار كلوجمروفختا "S-le KSamp-1":  من أجل التأكد من صالحية تطبيق مجيع
للجوء الختبار كلوجمروفاالختبارات املعملية  مسرنوف، حيث يتطلب االعتماد على -املذكورة سابقا، قمنا 

  .وهو ما سنقوم بتحديده انطالقا من هذا االختبار ،منوذج االحندار املذكور ضرورة وجود توزيع طبيعي

I-7-1- تبار خاt عينة واحدة  ملتوسط"One sample T test": ختبار يقود اt  ملتوسط عينة
 .واملتمثلة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ،واحدة حلساب وتقدير مدى داللة املعلومات يف النموذج

ت املبحوثني وفقا للسلم اخلماسي لل من  "Likert" كرتيحيث ميكننا من احلكم على درجة إمجاع إجا
ختبار معنوية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية منخالل   خالل قيم االحنراف املعياري، إذ يتم ذلك 

  .هذا االختبار

II - ت  يلحتل ت متغريات الدراسةيبمستو ت متغريات طيف هذه النق سنقوم :ا ة بدراسة وحتليل بيا
قمنا  ،وموضوع إدارة التكاليفموضوع إعادة اهلندسة فباالعتماد على األدبيات النظرية املتوفرة يف  .الدراسة

سبق التسليم مبدئيا بصحة حماور رئيسية إلجراء الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات اليت  أربعةبتخصيص 
ا ت الشخصية واملهنية العامة .مضمو ت  ،حيث خصصنا احملور األول للبيا واليت حاولنا من خالله مجع البيا
ملاملرتبطة  إلعادة أما احملور الثاين فقد خصصناه  .ؤسسة واخلربة واملستوى التعليميلعمر واجلنس والوظيفة 
  .للميزة التنافسيةور الرابع واحملالتكاليف  ألدوات إدارةواحملور الثالث  اهلندسة

II -1 - ت الشخصية واملهنية العامة ختيار انتهائنا من إعداد االستبيان و بعد  :حتليل حمور البيا قيامنا 
مدير : وتوزيعه، حبيث وجه ألربعة مسئولني إداريني داخل كل مؤسسة املؤسسات حمل الدراسة امليدانية
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ئب مدير املؤسسة،  بعد و  .رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبةو رئيس مصلحة إدارة املوارد البشرية املؤسسة، 
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة مع  إجا

ت الشخصية واملهنية العامة، مت التوصل للعدد والنسب واملبينة   ).14(يف اجلدول رقم  لبيا

  

 .خصائص أفراد جمتمع الدراسة): 14(اجلدول رقم 

  النسبة  العدد  اخلصائص

  عمرال
  % 27.40  45  سنة 30أقل من 

  % 32.30  53  نةس 40سنة إىل  30من 
  % 40.20  66  سنة 40أكرب من 

  اجلنس
  % 90.85  149  ذكر
  % 09.15  15  أنثى

  الوظيفة

  % 28.00  46  رئيس مصلحة إدارة املوارد البشرية
  % 29.90  49  رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبة

  % 22.00  36  ئب مدير املؤسسة
  % 20.10  33  مدير املؤسسة

  اخلربة
  % 28.00  46  نواتس 05أقل من 

  % 48.80  80  سنوات 10إىل  05من 
  % 23.3  38  سنوات 10أكثر من 

املستوى 
  التعليمي

  % 67.70  111  ليسانس
  % 28.00  46  ماسرت

  % 04.30  07  ماجستري
  % 00  00  دكتوراه

المن إع :املصدر مج الـ داد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ا، ) 14(رقم من خالل اجلدول       يتضح لنا جليا أن عينة الدراسة املعتمدة جد متنوعة من حيث مميزا
من أفرادها ترتاوح % 32.30سنة، وأن  30من أفرادها أعمارهم أقل من % 27.40أن  تبنيحيث 

أفراد  أغلبكما أن . سنة 40من أفرادها أعمارهم أكرب من % 40.20سنة، وأن  40إىل  30أعمارهم من 
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ث% 09.15أن و  ،%90.85الذكور بنسبة  جنس من العينة أن  كذلك جند. منهم عبارة عن إ
 أفرادها من% 29.90وأن  من أفراد العينة يشغلون منصب رئيس مصلحة إدارة املوارد البشرية، 28.00%

ئب مدير  أفرادها من% 22.00وأن  رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبة،يشغلون منصب  يشغلون منصب 
أفراد عينة  من% 28.00كما أن . من أفرادها يشغلون منصب مدير مؤسسة% 20.10أن ، و مؤسسة

م  م من  %48.80وأن  ،سنوات 05أقل من الدراسة خرب سنوات،  10إىل  05من أفرادها ترتاوح خرب
م أكرب من  من أفرادها% 23.30وأن   شهادة على متحصلنيأن معظمهم  يف حني جند. سنوات 10خرب

وأن  ،حائزين على شهادة املاسرت أفراد عينة الدراسة من% 28.00وأن  ،%67.70بنسبة الليسانس 
مما  .منهم حائزين على شهادة الدكتوراه% 00.00وأن  ،منهم حائزين على شهادة املاجستري% 04.30

شأنه سبق نستنتج أن أفراد العينة املستجوبة متنوعة من حيث خصائصها الشخصية واملهنية، األمر الذي من 
ملصداقية عن العبارات اليت يتضمنها االستبيان ت تتميز   .ضمان احلصول على إجا

II -2 -  قمنا بتقسيم عبارات املتغري املستقل املتمثل يف  :إعادة اهلندسة املتعلق مبدخل الثاين وراحملحتليل
لبعد الفين مث البعد التنظيمي والبعد  إعادة اهلندسة إىل أربعة حماور فرعية تتعلق مبختلف أبعاده، بدءا 

مستوى وجوده وتطبيقه حيث خصصت جمموعة من العبارات لكل بعد لقياس  .التكنولوجي والبعد البشري
  .املؤسسات حمل الدراسة قبلمن 

II -2 -1- لبعد الفين إلعادة اهلندسةحت بعد إجراء التحليالت  :ليل احملور الفرعي األول املتعلق 
لبعد الفين إلعادة اإلحصائية املناسبة، وا ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  ملتوافقة مع إجا

اجلدول رقم والداللة والقرار املبينني يف  Tاهلندسة، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
)15.(  
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ت البعد الفين إلعادة اهلندسة): 15(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
مة بطريقة إعادة على دراي إدارتكم العليا ة 

ا التشغيلية   .هندسة مجيع عمليا
  متوسط  0.000  46.876  0.879  03.22

02  
على فريق عمل مكلف  تكمتتوفر مؤسس

بعملية تسيري املوارد البشرية ورأس املال 
  .وإدارة التكنولوجيا والتقنية

  متوسط  0.000  51.401  0.782  03.14

03  
على فريق عمل مكلف  تتوفر مؤسستكم

بعملية تصميم املنتجات اجلديدة ونظام 
  .التحويل

  متوسط  0.000  44.600  0.840  02.93

04  
ق عمل مكلف على فري تكممؤسستتوفر 

ئنبعملية    .تسليم املنتجات للز
  متوسط  0.000  45.616  0.933  03.32

05  

كلف على فريق عمل م تتوفر مؤسستكم
ملستهلكني ل دراسة بعملية االتصال 

م والدعاية للمنتجات   .رغبا
  قوي  0.000  45.252  0.973  03.44

06  
على فريق عمل مكلف  مؤسستكمتتوفر 

  .املوادخمتلف بعملية احلصول على 
  متوسط  0.000  39.960  0.977  03.05

07  

على فريق عمل مكلف  تتوفر مؤسستكم
بعمليات الدعم اليت تشمل العمليات 

  .القانونية واملالية ودعم االبتكار
  متوسط  0.000  47.159  0.836  03.08

موع   متوسط  0.000  66.534  0.609  03.17  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت البعد الفين إلعادة  ،)15(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو املتضمن إجا
واستخدمنا املتوسطات  ،اعتمد على مقياس ليكرت حيث. اهلندسة أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة

اليت كانت موجبة  tقيم ذلك بد لنا ك إذ ."one-sample test"احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار 
بلغ املتوسط احلسايب بعبارة دراية  .0.05ــ ببه واملقدر ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح عند مستو
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ا التشغيلية   املؤسسةتوفر  ، كما بلغ بعبارة03.22اإلدارة العليا للمؤسسة بطريقة إعادة هندسة مجيع عمليا
، وبلغ يف 03.14التكنولوجيا والتقنية على فريق عمل مكلف بعملية تسيري املوارد البشرية ورأس املال وإدارة 

، بينما 02.93توفر املؤسسة على فريق عمل مكلف بعملية تصميم املنتجات اجلديدة ونظام التحويل  عبارة
ئن ق عمل مكلف بعملية وفر املؤسسة على فريتبلغ يف عبارة  توفر ، وبلغ بعبارة 03.32تسليم املنتجات للز

م والدعاية للمنتجات املؤسسة على فريق عمل مكلف بع ملستهلكني لدراسة رغبا ، 03.44ملية االتصال 
، وبلغ بعبارة توفر 03.05وبلغ بعبارة توفر املؤسسة على فريق عمل مكلف بعملية احلصول على خمتلف املواد 

املؤسسة على فريق عمل مكلف بعمليات الدعم اليت تشمل العمليات القانونية واملالية ودعم االبتكار 
ت البعد الفين إلعادة اهلندسة. 03.08  يتال، وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

احملسوبة  Tبلغت قيمة  ، وقد0.609حنراف معياري قدره ، 03.17بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به 
ملؤسسات  اهأن مستو وهو ما يدل على . 0.000وهي أكرب من اجلدولية، مبستوى معنوية بلغ  66.534

ما يدل على وجود إمجاع حول  فات املعيارية أقل من الواحد،كما أن قيمة مجيع االحنرا. حمل الدراسة متوسط
ت   .املتوسطة تلك املستو

ملستهلكني       ميكننا القول أن املؤسسات املبحوثة تتميز بتوفرها على فريق عمل مكلف بعملية االتصال 
امن أجل حتديد رغب م جتاه املؤسسة والدعاية ملنتجا لنسبة جلوانب النقص اليت تعاين منها فيما يتعلق  أما .ا

توفرها على فريق عمل مكلف بعملية توريد املواد ل املتوسط ستوىامللبعد الفين إلعادة اهلندسة، فتتمثل يف 
ئن ا العليااملتوسط ال ستوىاملو . وتسليم املنتجات للز ا  ستيعاب إدار لطريقة إعادة هندسة مجيع عمليا

. توفرها على فريق عمل مكلف بعملية تصميم املنتجات اجلديدة ونظام التحويلل املتوسط املستوىو . التشغيلية
توفرها ل املتوسط ستوىاملو  .توفرها على فريق عمل مكلف بعملية احلصول على خمتلف املواداملتوسط ل ستوىاملو 

ستوى املو . ات الدعم اليت تشمل العمليات القانونية واملالية ودعم االبتكارعلى فريق عمل مكلف بعملي
 .على فريق عمل مكلف بعملية تسيري املوارد البشرية ورأس املال وإدارة التكنولوجيا والتقنيةتوفرها املتوسط ل

II -2 -2- لبعد التنظيمي إلعادة اهلندسة حتليل احملور اء التحليالت بعد إجر  :الفرعي الثاين املتعلق 
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  لبعد التنظيمي إلعادة اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة مع إجا

والداللة والقرار املبينني يف اجلدول رقم  T، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اهلندسة
)16.(  
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  .ت البعد التنظيمي إلعادة اهلندسةمستو ): 16(اجلدول رقم 

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تتبىن مؤسستكم هيكل تنظيمي متمركز 

  .حول العمليات
  متوسط  0.000  53.717  0.739  03.10

02  
يتمتع إطارات مؤسستكم مبعرفة واضحة 

  .حول كيفية إعادة هندستها
  متوسط  0.000  51.884  0.824  03.34

03  

مكان مؤسستكم تطبيق مبادئ إعادة 
اهلندسة يف ظل اإلمكانيات اليت تتوفر 

  .عليها
  متوسط  0.000  46.820  0.862  03.15

04  
مة  اإلدارة العليا ملؤسستكم على دراية 

  . بضرورة تبين مبادئ إعادة اهلندسة
  متوسط  0.000  50.475  0.826  03.26

05  
ألمهية إدارة م مة  ؤسستكم على دراية 

  .البالغة إلعادة اهلندسة
  قوي  0.000  53.718  0.812  03.41

06  
تدرك اإلدارة العليا ملؤسستكم مجيع 

  .األنشطة اليت تضيف قيمة لإلنتاج
  متوسط  0.000  49.389  0.815  03.15

07  
اإلدارة العليا ملؤسستكم على دراية بكل 

  .نتاجاألنشطة اليت ال تضيف قيمة لإل
  متوسط  0.000 49.663  0.833  03.23

موع   متوسط  0.000  84.308  0.491  03.23  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت البعد  املتضمن ،)16(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو إلعادة  التنظيميإجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات  .املتوسطات كانت متوسطةأن أغلب  ،اهلندسة

اليت كانت  tقيم ب ذلك د لناكحيث . "one-sample test"احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به  ايب حيث بلغ املتوسط احلس. 0.05واملقدر لــ موجبة عند مستو

تع إطارات املؤسسة يتم، كما بلغ بعبارة 03.10بعبارة تبىن املؤسسة هيكل تنظيمي متمركز حول العمليات 
بادئ إعادة اهلندسة مل املؤسسة تطبيق وبلغ بعبارة إمكانية ،03.34مبعرفة واضحة حول كيفية إعادة هندستها 

اإلدارة العليا للمؤسسة بضرورة تبين مبادئ  دراية ، وبلغ بعبارة03.15يف ظل اإلمكانيات اليت تتوفر عليها 
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ألمهية البالغة إلعادة اهلندسة ، وبلغ بعبارة 03.26إعادة اهلندسة  ، وبلغ بعبارة 03.41دراية إدارة املؤسسة 
، وبلغ بعبارة دراية اإلدارة العليا 03.15تدرك اإلدارة العليا للمؤسسة مجيع األنشطة اليت تضيف قيمة لإلنتاج 

وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة  .03.23ة بكل األنشطة اليت ال تضيف قيمة لإلنتاج للمؤسس
ت البعد  ، 03.23 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يتال ،إلعادة اهلندسة التنظيمياملتوسط العام ملستو
افات املعيارية أقل من كما أن قيمة مجيع االحنر . ملؤسسات حمل الدراسة متوسطوهو ما يدل على أن مستواه 

ت  .املتوسطة الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو

لبعد التنظيمي إلعادة  ميكننا القول أن املؤسسات املبحوثة      تعاين من العديد من النقائص فيما يتعلق 
ضف لذلك املستوى . ملياتحول الع تبين اهليكل التنظيمي املتمركزاملتوسط لستوى املاهلندسة، تتمثل يف 

ا مبعر ل املتوسط يف ظل املوارد  إمكانية تطبيقها إلعادة اهلندسةفة واضحة حول إعادة هندستها، و تمتع إطارا
ا العليا جلميع األنشطة اليت تضيف قيمة لإلنتاج واليت ال إل املتوسط ستوىوامل اليت تتوفر عليها، دراك إدارا

 . تضيف قيمة له

II -2 -3- لبعد التكنولوجي إلعادة اهلندسةاحملور الفرعي الث حتليل بعد إجراء التحليالت  :الث املتعلق 
لبعد التكنولوجي  ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة مع إجا

والداللة والقرار املبينني يف  Tيمة إلعادة اهلندسة، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وق
  ).17(دول رقم اجل
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ت البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة): 17(اجلدول رقم   .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
األجهزة التكنولوجية فر مبؤسستكم تتو 

  .تصالاحلديثة يف جمال اإلعالم واال
  قوي  0.000  49.912  0.896  03.49

02  
تستخدم األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم 

طبيعة مع واالتصال بطريقة متوافقة 
  .العمليات املمارسة

  قوي  0.000  56.602  0.844  03.73

03  
تصال داخلية على شبكة ا تتوفر مؤسستكم

لكفاءة يف األداء   .تتميز 
  قوي  0.000  52.034  0.853  03.47

04 
يتميزون مبعرفة جيدة فيما  تكمأفراد مؤسس

  .خيص إتقان العمل اإللكرتوين
  قوي  0.000  58.332  0.763  03.48

05  
برغبة كبرية يف  تعونيتم أفراد مؤسستكم

  .إتقان التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال
  متوسط  0.000  51.384  0.829  03.33

06  
ليت القدرة املالية ا تتوفر مؤسستكم على

قتناء تسم األجهزة التكنولوجية ح هلا 
  .واالتصال اجلديدة يف جمال اإلعالم

  قوي  0.000  52.207  0.907  03.70

07  
بتخصيص ميزانية لتأهيل  تقوم اإلدارة

األجهزة احلديثة اد يف جمال التحكم يف األفر 
  .واالتصال يف جمال اإلعالم

  متوسط  0.000  50.534  0.846  03.34

موع   قوي  0.000  85.654  0.524  03.51  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت البعد  ،)17(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو  يالتكنولوجاملتضمن إجا
املتوسطات إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا  .قويةأن أغلب املتوسطات كانت  ،إلعادة اهلندسة

اليت كانت  tقيم ب ذلك كد لناحيث . "one-sample test"احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به  حيث بلغ املتوسط احلسايب . 0.05واملقدر لــ موجبة عند مستو

، وبلغ بعبارة 03.49ال اإلعالم واالتصال توفر املؤسسة على األجهزة التكنولوجية احلديثة يف جم بعبارة
استخدام املؤسسة األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال بطريقة متوافقة مع طبيعة العمليات املمارسة 
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لكفاءة يف األداء 03.73 ، وبلغ بعبارة 03.47، وبلغ بعبارة توفر املؤسسة على شبكة اتصال داخلية تتميز 
، وبلغ بعبارة متتع أفراد املؤسسة 03.48مبعرفة جيدة فيما خيص إتقان العمل اإللكرتوين متيز أفراد املؤسسة 

، وبلغ بعبارة توفر املؤسسة على القدرة املالية 03.33برغبة كبرية يف إتقان التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال 
قتناء األجهزة التكنولوجية اجلديدة يف جمال اإلعالم وا  إدارة، وبلغ بعبارة قيام 03.70التصال اليت تسمح هلا 

بتخصيص ميزانية لتأهيل األفراد يف جمال التحكم يف األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال  املؤسسة
ت البعد  .03.34 إلعادة  التكنولوجيوقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل  اه، وهو ما يدل على أن مستو 03.51املسموح به   بلغت عند مستوى اخلطأيتاهلندسة، ال
كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول . قويالدراسة 

ت    .القويةتلك املستو

ديثة يف جمال اإلعالم األجهزة التكنولوجية احل ميكننا القول أن املؤسسات املبحوثة تتميز بتوفرها على     
ستخدامها لألجهزة   ،واالتصال طبيعة مع احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال بطريقة متوافقة كما تتمتع 

لكفاءة يف األداء  ،العمليات املمارسة كما يتمتع أفرادها   ،كما تتوفر أيضا على شبكة اتصال داخلية تتميز 
قتناء كذلك تتميز بتوفرها على . وينمبعرفة جيدة فيما خيص إتقان العمل اإللكرت  القدرة املالية اليت تسمح هلا 

بتخصيص ميزانية لتأهيل األفراد يف جمال واالتصال، وقيامها  األجهزة التكنولوجية اجلديدة يف جمال اإلعالم
لنسبة جلوانب النقص اليت تعاين من. واالتصال التحكم يف األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم ها فيما يتعلق أما 

برغبة كبرية يف إتقان التقنيات متع أفرادها تل املتوسط ستوىاملإلعادة اهلندسة، فتتمثل يف  التكنولوجيلبعد 
 .احلديثة لإلعالم واالتصال

II -2 -4-  لبعد البشري إلعادة اهلندسةحتليل بعد إجراء التحليالت  :احملور الفرعي الرابع املتعلق 
لبعد البشري إلعادة  اإلحصائية املناسبة، ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  واملتوافقة مع إجا

اجلدول رقم والداللة والقرار املبينني يف  Tاهلندسة، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
)18.(  
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ت البعد البشري إلعادة اهلندس): 18(اجلدول رقم    .ةمستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  

األمهية البالغة  مبؤسستكمفراد األيدرك 
يف ظل  مواردها البشرية هندسةإلعادة 

  .الظروف احلالية
  متوسط  0.000  44.008  0.901 03.10

02  
بقبول فكرة إعادة  مبؤسستكم يتميز األفراد

ا بدون إبداء اليت ميارستصميم األنشطة  و
  .أي نوع من الرفض

  متوسط  0.000  44.822  0.914  03.20

03  

تتميز إدارتكم العليا مبعرفة شاملة جبميع 

اإلجراءات الكفيلة بنجاح إعادة هندسة 
  .مواردها البشرية

  متوسط  0.000  53.332  0.800  03.34

04  
عادة هندسة  مؤسستكمقامت إدارة 

  .عملية التوظيف
  متوسط  0.000  47.656  0.891  03.32

05  
عادة هندسة  مؤسستكمقامت إدارة 

  .عملية حتفيز األفراد
  متوسط  0.000  42.107  0.943  03.10

06  
عادة هندسة  مؤسستكمقامت إدارة 

  .عملية تدريب األفراد
  متوسط  0.000  42.015  0.893  02.93

07  
عادة هندسة أداء  مؤسستكمقامت إدارة 

  .أفرادها
  متوسط  0.000  53.455  0.763  03.19

موع   متوسط  0.000  76.511  0.530  03.17 ا
موع الكلي   متوسط  0.000  98.915  0.423 03.27  ا

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت ا ،)18(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو لبعد البشري إلعادة املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،اهلندسة

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"ة يف اختبار احلسابية واالحنرافات املعياري اليت كانت  tحيث 
ت داللة أق حيث بلغ املتوسط احلسايب . 0.05ملقدر لــ ل من مستوى اخلطأ املسموح به واموجبة عند مستو
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، 03.10 يف ظل الظروف احلالية مواردها البشرية ألمهية البالغة إلعادة هندسةإدراك أفراد املؤسسة لبعبارة 
ا بدون إبداء أي نوع من ملؤسسة متيز األفراد وبلغ بعبارة  بقبول فكرة إعادة تصميم األنشطة اليت ميارسو

تتميز اإلدارة العليا مبعرفة شاملة جبميع اإلجراءات الكفيلة بنجاح إعادة هندسة لغ بعبارة وب ،03.20 الرفض
وبلغ بعبارة ، 03.32 عادة هندسة عملية التوظيف ةؤسساملإدارة ، وبلغ بعبارة قيام 03.34 مواردها البشرية

عادة هندسة  ةؤسساملام إدارة يق وبلغ بعبارة ،03.10عادة هندسة عملية حتفيز األفراد  ةؤسساملإدارة قيام 
وقد . 03.19عادة هندسة إدارة أداء أفرادها  املؤسسةام إدارة يق، وبلغ بعبارة 02.93عملية تدريب األفراد 

ت البعد   بلغت عند يتإلعادة اهلندسة، ال البشريانعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة 03.17مستوى اخلطأ املسموح به  كما أن . متوسط، وهو ما يدل على أن مستواه 

ت    .املتوسطةقيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو
هو ما و ، 03.27كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب الكلي حملور إعادة اهلندسة عند مستوى اخلطأ املسموح به 

ملؤسسات حمل الدراسةي  .دل على مستواه املتوسط 

 البالغة إلعادة هندسة دراك أفرادها لألمهيةإل متوسط مبستوى ميكننا القول أن املؤسسات املبحوثة تتميز     
ا العلياعرفة مل ستوى متوسطمب أيضا تتميزكما ،  يف ظل الظروف احلالية مواردها البشرية إلجراءات ل إدار

إعادة تصميم قبول أفرادها لفكرة املتوسط لمستوى لإلضافة ل. يلة بنجاح إعادة هندسة مواردها البشريةالكف
ا بدون إبداء أي نوع من الرفض عادة هندسة قيام اإلدارة ل متوسط كما تتميز مبستوى. األنشطة اليت ميارسو

عادة  قيام اإلدارةل املتوسط ستوىاملذلك ضف ل. وعملية التوظيف وعملية التحفيز عملية تكوين األفراد
  .هندسة أداء أفرادها

II -3 -  توضيح نتائج حتليل احملور الثالث ميكننا :إدارة التكاليف دواتاملتعلق  الثالثحتليل احملور 
  :إدارة التكاليف وفقا للمحاور الفرعية التالية أدواتاملتمثل يف 

II -3 -1- دارة على أساس األنشطة سلوب اإل املتعلق الفرعي األول احملور حتليلMAB:  بعد إجراء
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  ،التحليالت اإلحصائية املناسبة إلدارة على واملتوافقة مع إجا

ني والداللة والقرار املبين T، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ABCأساس األنشطة 
  ).19(قم يف اجلدول ر 
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ت): 19(رقم اجلدول    .MABاإلدارة على أساس األنشطة أسلوب  مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
فكرة وجود  ملؤسستكم دارة العليااإل تدعم
اسبة التكاليف على أساس النشاط حملنظام 

ABC.  
  متوسط  0.000  48.381  0.857  03.24

02  
يقوم فريق املكلف بنظام حماسبة التكاليف 

بتحليل مجيع  ABCعلى أساس النشاط 
ملؤسسة   .األنشطة املمارسة 

  متوسط  0.000  51.285  0.848  03.40

03  
حيدد نظام حماسبة التكاليف على أساس 

تكلفة   تكماملعتمد مبؤسس ABCالنشاط 
  .كل منتج بدقة عالية

  قوي  0.000  49.384  0.885  03.41

04  
يتم االعتماد على املعلومات اليت يوفرها 
نظام حماسبة التكاليف يف إجراء تقييم 

  .للقيمة املنتجةلألنشطة 
  متوسط  0.000  46.897  0.902  03.30

05  
يتحقق  يف ظل إعادة هندسة املؤسسة

أحسن ترتيب للخطوات الفنية الالزمة 
  .إلنتاج القيمة

  قوي  0.000  60.181  0.738  03.47

06  
يتم االستغناء عن األنشطة الغري مضيفة 

  .إعادة هندسة املؤسسةللقيمة يف ظل 
  متوسط  0.000  57.550  0.757  03.40

07  
يؤدي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 
إىل حتسني أداء األنشطة بتعظيم القيمة 

  .املنتجة
  متوسط  0.000  48.409  0.877  03.32

موع   متوسط  0.000  83.943  0.513  03.36  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت املبحوثني حول  ،)19(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       اإلدارة على أساس أسلوب املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة، ABMاألنشطة 

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار امل اليت   tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  حيث بلغ املتوسط . 0.05كانت موجبة عند مستو
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 ABCالتكاليف على أساس النشاط  فكرة وجود نظام حملاسبة ةلمؤسسلاإلدارة العليا  تدعيم احلسايب بعبارة
بتحليل مجيع  ABCفريق املكلف بنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط ، وبلغ بعبارة قيام ال03.24

ملؤسسة  ABCنظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط ، وبلغ بعبارة حتديد 03.40 األنشطة املمارسة 

املعلومات اليت يوفرها نظام ، وبلغ بعبارة االعتماد 03.41 تكلفة كل منتج بدقة عالية ملؤسسةاملعتمد 
أحسن ، وبلغ بعبارة  حتقق أحسن ترتيب 03.30 للقيمة املنتجةحماسبة التكاليف يف إجراء تقييم لألنشطة 

االستغناء ، وبلغ بعبارة 03.47 ات الفنية الالزمة إلنتاج القيمة يف ظل إعادة هندسة املؤسسةترتيب للخطو 
يؤدي االعتماد على ، وبلغ بعبارة 03.40 طة الغري مضيفة للقيمة يف ظل إعادة هندسة املؤسسةعن األنش

وقد انعكست هذه املتوسطات . 03.32 تكنولوجيا املعلومات إىل حتسني أداء األنشطة بتعظيم القيمة املنتجة
ت  لغت عند مستوى  بيت، الABMأسلوب اإلدارة على أساس األنشطة على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.36اخلطأ املسموح به  كما أن قيمة . ، وهو ما يدل على أن مستواه 
ت املتوسطة   .مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو

II -3 -2- سلوب  ثاينالفرعي ال حتليل احملور بعد إجراء التحليالت اإلحصائية  :لقيمةهندسة ااملتعلق 
سلوب هندسة القيمة، مت التوصل  ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  املناسبة، واملتوافقة مع إجا

  ).20(اجلدول رقم والداللة والقرار املبينني يف  Tللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
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  .ت أسلوب هندسة القيمةمستو): 20(م اجلدول رق

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تعمل إدارة املؤسسة على حتديد دقيق 
  .لألنشطة اليت تضيف قيمة للمنتجات

  متوسط  0.000  53.344  0.787  03.28

02  
يف ظل أداء املؤسسة لعملية تصميم املنتج 

م التحويل تتحقق أدىن قيمة لعناصر ونظا
  .تكاليف املنتجات

  متوسط  0.000  46.086  0.862  03.10

03  
حتاول إدارة املؤسسة معرفة مجيع رغبات 
ا قبل القيام  املستهلكني جتاه منتجا

  .لعمليات اإلنتاجية
  متوسط  0.000  44.486  0.923  03.21

04  
يتحقق يف ظل إعادة اهلندسة أعلى مستوى 

  .ض االستهالكي للمنتجاتللفائ
  قوي  0.000  58.375  0.751  03.43

05  
خذ إدارة املؤسسة رغبات املستهلكني 
ا   .بعني االعتبار أثناء عملية تصميم منتجا

  متوسط  0.000  44.502  0.898  03.40

06  
لتخلي عن األنشطة  تقوم إدارة املؤسسة 

  .اليت ال تضيف قيمة للمنتجات
  متوسط  0.000  44.716  0.967  03.38

07  
يؤدي ممارسة املؤسسة لعملية تصميم املنتج 

ونظام التحويل إىل خلق أقصى قيمة 
ا   . إستعمالية تتضمنها منتجا

  متوسط  0.000  46.172  0.913  03.29

موع   متوسط  0.000  76.949  0.542  03.30  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت  ،)20(بني لنا من خالل اجلدول رقم ت      ت املبحوثني حول مستو أسلوب هندسة املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات احلسابية  .ب املتوسطات كانت متوسطةأن أغل ،القيمة

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار  كانت موجبة عند   اليت tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  تعمل حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة . 0.05مستو

قيام إدارة ، وبلغ بعبارة 03.28إدارة املؤسسة على حتديد دقيق لألنشطة اليت تضيف قيمة للمنتجات 
لتخلي عن األنشطة اليت ال تضيف قيمة للمنتج حتاول إدارة املؤسسة ، وبلغ بعبارة 03.38ات املؤسسة 
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لعمليات اإلنتاجية  ا قبل القيام  خذ إدارة ، وبلغ بعبارة 03.21معرفة مجيع رغبات املستهلكني جتاه منتجا
ا  يتحقق يف ظل ، وبلغ بعبارة 03.40املؤسسة رغبات املستهلكني بعني االعتبار أثناء عملية تصميم منتجا

يف ظل أداء املؤسسة ، وبلغ بعبارة 03.43أعلى مستوى للفائض االستهالكي للمنتجات إعادة اهلندسة 
يؤدي  ، وبلغ بعبارة03.10لعملية تصميم املنتج ونظام التحويل تتحقق أدىن قيمة لعناصر تكاليف املنتجات 

ا ممارسة املؤسسة لعملية تصميم املنتج ونظام التحويل إىل خلق أقصى قيمة إستعمالية تتضمنه ا منتجا
ت . 03.29  يت، الأسلوب هندسة القيمةوقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة 03.26بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به  ، وهو ما يدل على أن مستواه 
على وجود إمجاع حول تلك  كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل. متوسط

ت املتوسطة   .املستو

II -3 -3- سلوب  احملور الفرعي الثالث حتليل بعد إجراء التحليالت  :التكلفة املستهدفةاملتعلق 
ت عينة األفراد املبحوثني  سلوب التكلفة اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة مع إجا عن العبارات املتعلقة 

والداللة والقرار املبينني يف اجلدول  Tمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة املستهدفة، مت التوصل لل
  ).21(رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الدراسة امليدانية لعينة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة بسطيف ...............................................الفصل الرابع 
 

 
~267~ 

 

ت أسلوب ): 21(اجلدول رقم    .التكلفة املستهدفةمستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
اليف حتاول إدارة مؤسستكم معرفة تك

منتجات املؤسسات املنافسة هلا وفقا ملستوى 
ا   .جود

  متوسط  0.000  51.947  0.799  03.24

02  
ا  تقوم إدارة املؤسسة حبساب تكلفة منتجا
ا بناء على التكاليف  القصوى املسموح 

  .املستهدفة يف السوق
  متوسط  0.000  42.203  0.989  03.26

03  
حتاول إدارة املؤسسة ختفيض التكاليف 
للوصول للتكلفة املستهدفة أخذا بعني 

  .االعتبار جودة املنتجات
  متوسط  0.000  48.591  0.840  03.19

04  
تتوفر يف ظل إعادة هندسة املؤسسة 

معلومات دقيقة حول املنتجات اليت يقدمها 
  .املنافسون

  متوسط  0.000  44.853  0.938  03.29

05  
يؤدي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات يف 

العمل إىل السرعة يف توفري املعلومات  أداء
  .املتعلقة بتكاليف املنافسني

  متوسط  0.000  44.999  0.838  02.95

06  
تتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أدىن 
ت لتكاليف املنتجات اليت ترغب يف  مستو

  .إنتاجها مستقبال
  متوسط  0.000  43.120  0.932  03.40

07  
سة تتوفر يف ظل إعادة هندسة املؤس

معلومات عن تكاليف منتجات املنافسني 
ا   .بناء على مستوى جود

  قوي  0.000  55.033  0.800  03.44

موع   متوسط  0.000  76.578  0.537  03.25  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت املبحوثني ،)21(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املتضمن إجا أسلوب التكلفة  حول مستو
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،املستهدفة

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت  tحيث 
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ت داللة أقل من مستوى اخلطأ امل حيث بلغ املتوسط احلسايب . 0.05سموح به واملقدر لــ موجبة عند مستو
ابعبارة  ، 03.24 حماولة إدارة املؤسسة معرفة تكاليف منتجات املؤسسات املنافسة هلا وفقا ملستوى جود

ا بناء على التكاليف املستهدفة يف وبلغ بعبارة  ا القصوى املسموح  قيام إدارة املؤسسة حبساب تكلفة منتجا
حماولة إدارة املؤسسة ختفيض التكاليف للوصول للتكلفة املستهدفة أخذا بعني ، وبلغ بعبارة 03.26 السوق

ت لتكاليف ، وبلغ بعبارة 03.19 االعتبار جودة املنتجات تتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أدىن مستو
دة هندسة املؤسسة معلومات تتوفر يف ظل إعا، وبلغ بعبارة 03.40 املنتجات اليت ترغب يف إنتاجها مستقبال

يؤدي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات ، وبلغ بعبارة 03.29 دقيقة حول املنتجات اليت يقدمها املنافسون
تتوفر يف ظل ، وبلغ بعبارة 02.95 يف أداء العمل إىل السرعة يف توفري املعلومات املتعلقة بتكاليف املنتجات

اإعادة هندسة املؤسسة معلومات عن ت وقد . 03.44 كاليف منتجات املنافسني بناء على مستوى جود
ت أسلوب   بلغت عند يت، الالتكلفة املستهدفةانعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.21مستوى اخلطأ املسموح به  كما أن . ، وهو ما يدل على أن مستواه 
ت املتوسطةقيمة مجيع االحنرا   .فات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو

II -3 -4- بعد إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة،  :بنظرية القيود قاملتعل احملور الفرعي الرابع حتليل
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة بنظرية الق يود، مت التوصل للمتوسطات واملتوافقة مع إجا

  ).22(اجلدول رقم والداللة والقرار املبينني يف  Tاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
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ت): 22(اجلدول رقم    .نظرية القيود مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تمركز حول يسمح اهليكل التنظيمي امل

مبرونة التعامل مع القيود الداخلية العمليات 
  .املؤسسةاليت تواجهها 

  متوسط  0.000  48.473  0.821  03.11

02  
 يف ظل إعادة هندستها تتميز املؤسسة

جياد  مبرونة التعامل مع القيود اخلارجية 
  .حلول آنية للمشاكل اليت تصادفها

  متوسط  0.000  42.819  0.939  03.14

03  
طوطها إدارة املؤسسة بفحص دقيق خل قومت

 االختناق ذاتاإلنتاجية إلزالة مراكز 
  .املرتفع املخزون حتت التشغيل

  متوسط  0.000  43.043  0.921  03.09

04  
إدارة املؤسسة ال تشغل خطوط اإلنتاج 
اليت ال تشكل مراكز اختناق بطاقتها 

  .اإلنتاجية القصوى
  متوسط  0.000  46.195  0.868  03.13

05  
اول إدارة املؤسسة رفع الطاقة اإلنتاجية حت

  .للمراكز اليت متثل قيودا
  متوسط  0.000  42.015  0.893  02.93

06  
يرافق إعادة هندسة املؤسسة وجود خطط 

  .فعالة للتعامل مع مجيع القيود املوجودة
  متوسط  0.000  42.467  0.952  03.16

07  
أدىن  املؤسسة إعادة هندسة تحقق يف ظلي

  .ودمستوى للقي
  متوسط  0.000  46.589  0.911  03.31

موع   متوسط  0.000  90.790  0.441  03.13  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت  ،)22(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو ت نظرية املتضمن إجا مستو
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات احلسابية  .انت متوسطةأن أغلب املتوسطات ك ،القيود

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة . 0.05مستو

 يسمح اهليكل التنظيمي املتمركز حول العمليات مبرونة التعامل مع القيود الداخلية اليت تواجهها املؤسسة
متيز إدارة املؤسسة يف ظل إعادة هندستها مبرونة التعامل مع القيود اخلارجية اليت ، وبلغ بعبارة 03.11
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ها اإلنتاجية إلزالة مراكز االختناق قيام إدارة املؤسسة بفحص دقيق خلطوط، وبلغ بعبارة 03.14 تواجهها
إدارة املؤسسة ال تشغل خطوط اإلنتاج اليت ال ، وبلغ بعبارة 03.09 ذات املخزون حتت التشغيل املرتفع

حماولة إدارة املؤسسة رفع الطاقة ، وبلغ بعبارة 03.13 تشكل مراكز اختناق بطاقتها اإلنتاجية القصوى
يرافق إعادة هندسة املؤسسة وجود خطط فعالة للتعامل ، وبلغ بعبارة 02.93 اإلنتاجية للمراكز اليت متثل قيودا

 يتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أدىن مستوى للقيود، وبلغ بعبارة 03.16 مع مجيع القيود املوجودة
ت . 03.31  بلغت عند يت، النظرية القيودوقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.13توى اخلطأ املسموح به مس كما أن . ، وهو ما يدل على أن مستواه 
ت املتوسطة   .قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو

II -3 -5- احملددت سلوب اإلنتاج يف الوقاملتعلق  احملور الفرعي اخلامس حتليل JIT:  بعد إجراء
سلوب  ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  التحليالت اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة مع إجا

اللة والقرار املبينني والد Tاإلنتاج يف الوقت احملدد، مت التوصل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
  ).23(يف اجلدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الدراسة امليدانية لعينة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة بسطيف ...............................................الفصل الرابع 
 

 
~271~ 

 

ت  ):23(رقم اجلدول    .JIT أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملددمستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
ال حتتفظ املؤسسة مبخزون من املواد األولية 

ت األمان   . إال ما تعلق مبستو
  متوسط  0.000  46.530  0.907  03.30

02  
املؤسسة على جتميع خمتلف اآلالت  تعتمد

الالزمة لتصنيع املنتجات اليت تتطلب 
  . عمليات حتويلية متجانسة

  متوسط  0.000  51.034  0.810  03.23

03  
يتميز املوردون الذين تعتمد عليهم املؤسسة 

لسرعة  يف احلصول على خمتلف املواد 
م   .الفائقة يف نقل توريدا

  سطمتو   0.000  43643  0.928  03.16

04  
مستوى  تحقق أدىنييف ظل إعادة اهلندسة 

ملخزون    .للتكاليف املرتبطة 
  متوسط  0.000  47.970  0.866  03.24

05  
تحقق يف ظل االعتماد على عملية تصميم ي

املنتج ونظام التحويل أدىن مستوى لإلنتاج 
  .حتت التشغيل

  متوسط  0.000  46.463  0.926  03.36

06  
سة صيانة وقائية تتبىن إدارة املؤسسة سيا

تسمح هلا بتقليص عدد األعطال اليت 
اتصيب    .استثمارا

  متوسط  0.000  47.951  0.871  03.26

07  
سسة حبجم دفعة منخفض فيما تنتج املؤ 

  .ملنتجات اليت تسوقهايتعلق 
  متوسط  0.000  46.150  0.893  03.22

موع   متوسط  0.000  74.490  0.559  03.25  ا
المن إعداد ال :املصدر مج الـ باحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت أسلوب  ،)23(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو اإلنتاج يف املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،الوقت احملدد

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"رية يف اختبار احلسابية واالحنرافات املعيا اليت كانت  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  حيث بلغ املتوسط احلسايب . 0.05موجبة عند مستو

ت األمانبعبارة  تعتمد رة ، وبلغ بعبا03.30 ال حتتفظ املؤسسة مبخزون من املواد األولية إال ما تعلق مبستو
، 03.23 املؤسسة على جتميع خمتلف اآلالت الالزمة لتصنيع املنتجات اليت تتطلب عمليات حتويلية متجانسة
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لسرعة الفائقة يف نقل وبلغ بعبارة  يتميز املوردون الذين تعتمد عليهم املؤسسة يف احلصول على خمتلف املواد 
م ملخزونيتحقق يف ظل إعادة ا، وبلغ بعبارة 03.16 توريدا  هلندسة أدىن مستوى للتكاليف املرتبطة 
يتحقق يف ظل االعتماد على عملية تصميم املنتج ونظام التحويل أدىن مستوى لإلنتاج ، وبلغ بعبارة 03.24

تتبىن إدارة املؤسسة سياسة صيانة وقائية تسمح هلا بتقليص عدد األعطال ، وبلغ بعبارة 03.36 حتت التشغيل
االيت تصيب استثمار  ملنتجات اليت ، وبلغ بعبارة 03.26 ا تنتج املؤسسة حبجم دفعة منخفض فيما يتعلق 

ت . 03.22 تسوقها اإلنتاج يف أسلوب وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو
، وهو ما يدل على أن مستواه 03.25 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يت، الJITالوقت احملدد 

كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على . ملؤسسات حمل الدراسة متوسط
ت املتوسطة   .وجود إمجاع حول تلك املستو

II -3 -6- بعد إجراء التحليالت اإلحصائية  :لسادس املتعلق ببطاقة األداء املتوازنحتليل احملور الفرعي ا
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة ببطاقة األداء املتوازن، مت التوصل املناسبة، واملتوافقة مع إ جا

) 25(و )24(ول رقم اوالقرار املبينني يف اجلد والداللة Tللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
  .)27(و) 26(و
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ت بعد األداء املايل): 24(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  مالرق
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
ح األعلى مقارنة  حتقق املؤسسة األر

ملنافسني بكيفية متزايدة من سنة مالية 
  . ألخرى

  متوسط  0.000  48.632  0.886  03.37

02  
دة  تؤدي إعادة اهلندسة املؤسسة إىل ز

  .قيمة املبيعات
  متوسط  0.000  45.423  0.943  03.35

03  
إىل  املوارد البشريةإعادة هندسة ؤدي ت

عدالت مجيع أفراد املؤسسة ملحتقيق 
  .اإلنتاجيةمرتفعة من 

  متوسط  0.000  48.446  0.833  03.15

04  
ؤدي تإعادة هندسة عملية التدريب 

  .أفراد املؤسسة مهارات عرفل
  متوسط  0.000  45.364  0.857  03.04

05  
هندسة املؤسسة تتحقق يف ظل إعادة 

ح مالية مرتفعة   .أر
  متوسط  0.000  43.332  0.904  03.06

موع   متوسط  0.000  79.576  0.513 03.19 ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت  ،)24(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو املايل من بعد األداء املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،بطاقة األداء املتوازن

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت   tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح  حيث بلغ املتوسط . 0.05به واملقدر لــ كانت موجبة عند مستو

ملنافسني بكيفية متزايدة من سنة مالية ألخرىاحلسايب بعبارة  ح األعلى مقارنة  ، 03.37 حتقق املؤسسة األر
دة قيمة املبيعاتوبلغ بعبارة   تؤدي إعادة هندسة، وبلغ بعبارة 03.35 تؤدي إعادة اهلندسة املؤسسة إىل ز

إعادة هندسة ، وبلغ بعبارة 03.15  حتقيق مجيع أفراد املؤسسة ملعدالت مرتفعة من اإلنتاجيةاملوارد البشرية إىل
تتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة ، وبلغ بعبارة 03.04 عملية التدريب تؤدي لرفع مهارات أفراد املؤسسة

ح مالية مرتفعة ت وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام . 03.06 أر بعد األداء ملستو
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ملؤسسات حمل 03.19 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يت، الاملايل ، وهو ما يدل على أن مستواه 
كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول . الدراسة متوسط

ت املتوسطة   .تلك املستو

  

ئنمستو): 25(اجلدول رقم    .ت بعد الز

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تتميز املؤسسة بقدرة مرتفعة على 

  .اكتشاف رغبات املستهلكني
  متوسط  0.000  44.005  0.917  03.15

02  
متتاز املؤسسة بسرعة القيام بتلبية 

  .رغبات املستهلكني
  متوسط  0.000  48.562  0.884  03.35

03  
منتجات وخدمات املؤسسة هي األقل 

  .سعرا مقارنة جبميع منافسيها
  متوسط  0.000  46.218  0.885  03.20

04  
متتاز املنتجات واخلدمات اليت تقدمها 

  .املؤسسة مبستوى مرتفع من اجلودة
  متوسط  0.000  42.549  0.906  03.01

05 
تسعى املؤسسة لدراسة وحتسني رضا 

ملنتجات واخلدمات اليت املستهلك جتاه ا
  .تقدمها

  متوسط  0.000  47.292  0.868  03.21

موع   متوسط  0.000  81.266  0.501  03.18  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت  ،)25(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو ئنبعد املتضمن إجا بطاقة من  الز
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،األداء املتوازن

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر حيث بلغ املتوسط احلسايب . 0.05لــ  موجبة عند مستو

متتاز املؤسسة ، وبلغ بعبارة 03.15 متيز املؤسسة بقدرة مرتفعة على اكتشاف رغبات املستهلكنيبعبارة 
منتجات وخدمات املؤسسة هي األقل سعرا ، وبلغ بعبارة 03.35 بسرعة القيام بتلبية رغبات املستهلكني
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متتاز املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة مبستوى مرتفع بعبارة ، وبلغ 03.20 مقارنة جبميع املنافسني
تسعى املؤسسة لدراسة وحتسني رضا املستهلك جتاه املنتجات واخلدمات اليت ، وبلغ بعبارة 03.01 من اجلودة

ت بعد ال. 03.21 تقدمها ئنوقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو   بلغتيت، الز
ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.18ند مستوى اخلطأ املسموح به ع كما . ، وهو ما يدل على أن مستواه 

ت  أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو
  .املتوسطة
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ت بعد العمليات الداخلية): 26(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
يتم مبؤسستكم التخطيط 
الستغالل الطاقة اإلنتاجية 

  .العاطلة
  متوسط  0.000  47.547  0.839  03.12

02  
يتم مبؤسستكم التحسني املستمر 

  .جلودة املنتجات
  متوسط  0.000  43.742  0.919  03.14

03  
ستكم معدالت حتقق مؤس

  .إنتاجية مرتفعة للعمال
  متوسط  0.000  50.894  0.833  03.31

04  
ستمرار  تعمل مؤسستكم 
  .للدخول يف أسواق جديدة

  متوسط  0.000  45.494  0.901  03.20

05  
حتاول مؤسستكم احلصول على 
ا يف  الشهادات الدولية املعرتف 

  .جمال اجلودة
  قوي  0.000  67.352  0.668  03.52

مو    متوسط  0.000  88.295  0.472  03.26  عا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت  ،)26(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو بعد العمليات املتضمن إجا
عتمد على مقياس ليكرت إذ ا .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،الداخلية من بطاقة األداء املتوازن

كد لنا . "one-sample test"واستخدمنا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اختبار  حيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  tذلك بقيم  . 0.05اليت كانت موجبة عند مستو

ملؤسسة الت ، وبلغ 03.12خطيط الستغالل الطاقة اإلنتاجية العاطلة حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة يتم 
، وبلغ بعبارة حتقق املؤسسة معدالت إنتاجية 03.14بعبارة يتم مبؤسستكم التحسني املستمر جلودة املنتجات 

ستمرار للدخول يف أسواق جديدة 03.31مرتفعة للعمال  ، وبلغ 03.20، وبلغ بعبارة تعمل املؤسسة 
ا يف جمال اجلودة بعبارة حتاول املؤس وقد انعكست . 03.52سة احلصول على الشهادات الدولية املعرتف 

ت بعد العمليات الداخلية، الهذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملس  بلغت عند مستوى اخلطأ يتتو
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ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.26املسموح به  يع كما أن قيمة مج. ، وهو ما يدل على أن مستواه 
ت املتوسطة   .االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك املستو

  

ت بعد النمو والتعلم): 27(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تقدم مؤسستكم منتجات مبتكرة 

  .ستمرار
  متوسط  0.000  43.614  0.862  02.94

02  
دة معدالت  تقوم مؤسستكم بز

االعتماد على وسائل إنتاج تتضمن 
  .تكنولوجيا أحدث

  متوسط  0.000  46.837  0.895  03.27

03  
 هيلجراء برامج  تقوم مؤسستكم

  .ألفرادها بكيفية مستمرة
  قوي  0.000  53.669  0.811  03.40

04  
رتبط تتبىن مؤسستكم نظام للحوافز م
  .مباشرة مبعدالت أداء األفراد

  متوسط  0.000  42.685  0.967  03.23

05  
مؤسستكم عدد معترب من متتلك 

  .خرتاعبراءات ا
  متوسط  0.000  45.122  0.925  03.26

موع   متوسط  0.000  72.217  0.571 03.22 ا
موع   متوسط  0.000 97.544  0.421  03.21 ا

ال :املصدر مج الـ عتمامن إعداد الباحث و  SPSSد على خمرجات بر

  

ت ،)27(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت  املتضمن إجا بعد النمو والتعلم من املبحوثني حول مستو
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا  .أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة ،بطاقة األداء املتوازن

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"ية يف اختبار املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار  اليت   tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر  حيث بلغ املتوسط . 0.05ــ بكانت موجبة عند مستو

ستمرار  دة معدالت 02.94احلسايب بعبارة تقدم املؤسسة منتجات مبتكرة  ، وبلغ بعبارة تقوم املؤسسة بز
هيل 03.27ماد على وسائل إنتاج تتضمن تكنولوجيا أحدث االعت جراء برامج  ، وبلغ تقوم املؤسسة 
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، وبلغ بعبارة تتبىن املؤسسة نظام للحوافز مرتبط مباشرة مبعدالت أداء األفراد 03.40ألفرادها بكيفية مستمرة 
وقد انعكست هذه  .03.26 متتلك املؤسسة عدد معترب من براءات االخرتاع، وبلغ بعبارة 03.23

ت بعد ال  بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يت، النمو والتعلماملتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة متوسط، وهو ما يدل عل03.22 كما أن قيمة مجيع االحنرافات . ى أن مستواه 

ت املتوسطةاملعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حو  وبصفة عامة بلغ  .ل تلك املستو
ملؤسسات حمل الدراسة03.21املتوسط احلسايب لبطاقة األداء املتوازن    .، وهو مستوى متوسط 

II -3 -7- دارة اجلودة الشاملة احملور الفرعي السابع حتليل د إجراء التحليالت اإلحصائية بع :املتعلق 
ت عين دارة اجلودة الشاملة، مت التوصل املناسبة، واملتوافقة مع إجا ة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة 

  ).28(رقم والداللة والقرار املبينني يف اجلدول  Tللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
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ت إدارة اجلودة الشاملة): 28(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 

  ايباحلس
االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
خطط فعالة تتبىن مؤسستكم 

  متوسط  0.000  47.663  0.845  03.15  .املرتفعة اجلودة لتحقيق

02  

تعتمد مؤسستكم على التحليلي 
ت لاإلحصائي  قياس مستو

  .اجلودة
  متوسط  0.000  43.880  0.896  03.07

03  
لزبون  تستمر عالقة مؤسستكم 

  متوسط  0.000  56.823  0.739  03.28  .استالمه للمنتجبعد 

04  
ستمرار مع  تتواصل مؤسستكم 

ئنكم   متوسط  0.000  46.530  0.907  03.30  .ز

05  

تنظم إدارة مؤسستكم للعمال 
عتبارهم عمالء داخليني يتم 

م حتياجا   .االهتمام 
  قوي  0.000  48.108  0.904  03.40

06  

خذ إدارة مؤسستكم رغبات 
ئن جتاه املنتج بعني االعتبار قبل  الز

  .القيام بتصميمه
  متوسط  0.000  46.541  0.882  03.21

07  
يستفيد األفراد مبؤسستكم من 

هيل يف جمال اجلودة   متوسط  0.000  42.297  0.930  03.07  .برامج 

08  

تم إدارة مؤسستكم بتحقيق رضا 
املستهلكني جتاه املنتجات اليت 

  .تقدمها هلم
  متوسط  0.000  53.317  0.790  03.29

09  

يتلقى العمال مبؤسستكم الدعم 
الالزم الذي يسهل عليهم إجياد 
احللول الفعالة للمشاكل اليت 

ا   .يصادفو

  متوسط  0.000  45.115  0.924  03.26

10  

تعمل مؤسستكم على املعاجلة 
السريعة للشكاوى اليت تصلها من 

ئن   .الز
  متوسط  0.000  48.028  0.884  03.32

موع   متوسط  0.000  89.600  0.462  03.23  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر
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ت  ،)28(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو بعد إدارة اجلودة املتضمن إجا
ليكرت واستخدمنا املتوسطات احلسابية  أن أغلب املتوسطات كانت متوسطة، إذ اعتمد على مقياس الشاملة

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر لــ  تتبىن حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة . 0.05مستو

تعتمد مؤسستكم على التحليلي  ، وبلغ بعبارة03.15 جلودة املرتفعةمؤسستكم خطط فعالة لتحقيق ا
ت اجلودة لزبون بعد استالمه  ، وبلغ بعبارة03.07 اإلحصائي لقياس مستو تستمر عالقة مؤسستكم 

ئنكم ، وبلغ بعبارة03.28 للمنتج ستمرار مع ز تنظم إدارة  ، وبلغ بعبارة03.30 تتواصل مؤسستكم 
ممؤسستكم للعمال  حتياجا خذ إدارة  ، وبلغ بعبارة03.40 عتبارهم عمالء داخليني يتم االهتمام 

ئن جتاه املنتج بعني االعتبار قبل القيام بتصميمه يستفيد األفراد  ، وبلغ بعبارة03.21 مؤسستكم رغبات الز
هيل يف جمال اجلودة بتحقيق رضا  تم إدارة مؤسستكم ، وبلغ بعبارة03.07 مبؤسستكم من برامج 

يتلقى العمال مبؤسستكم الدعم الالزم الذي  ، وبلغ بعبارة03.29 املستهلكني جتاه املنتجات اليت تقدمها هلم
ا تعمل مؤسستكم على  ، وبلغ بعبارة03.26 يسهل عليهم إجياد احللول الفعالة للمشاكل اليت يصادفو

ئن وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط  .03.32 املعاجلة السريعة للشكاوى اليت تصلها من الز
ت  ، وهو ما يدل على 03.23 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يت، الإدارة اجلودة الشاملةالعام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة متوسط كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما . أن مستواه 
ت املتوسطة يدل على وجود إمجاع   .حول تلك املستو

II -3 -8- ستدامة املؤسسة الثامناحملور الفرعي  حتليل بعد إجراء التحليالت اإلحصائية  :املتعلق 
ستدامة املؤسسة، مت التوصل  ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة  املناسبة، واملتوافقة مع إجا

  ).29(قم والداللة والقرار املبينني يف اجلدول ر  Tعيارية وقيمة للمتوسطات احلسابية واالحنرافات امل
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ت استدامة املؤسسة): 29(اجلدول رقم    .مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
ر البيئية  تعمل إدارة املؤسسة على تقييم اآل

دف احلد  من لنشاطها االقتصادي 
  .التلوث الذي تتسبب فيه

  متوسط  0.000  52.799  0.828  03.41

02 
إلفصاح عن  تقوم إدارة املؤسسة 

املعلومات اليت تؤثر مباشرة على أفراد 
تمع احمللي   .ا

  متوسط  0.000  47.727  0.894  03.35

03  
ر  تعمل إدارة املؤسسة على تقييم اآل

االجتماعية لنشاطها املمارس أخذا بعني 
تمعاال   .عتبار القيم السائدة 

  متوسط  0.000  54.942  0.778  03.34

04  
جراء حماسبة عن  تقوم إدارة املؤسسة 

التكاليف البيئية من خالل اإلفصاح عنها 
  .للجهات املعنية

  متوسط  0.000  47.593  0.885  03.29

05  
دة ميزانية إنفاقها  تعمل املؤسسة على ز

ا ت ر على األحباث اليت من شأ قليل آ
  .املواد الضارة للبيئة

  متوسط  0.000  52.836  0.774  03.20

06  
تعمل املؤسسة على ترشيد استهالكها 

  .للمياه
  متوسط  0.000  46.486  0.890  03.23

07  
تقوم املؤسسة خبلق توازن بني إمجايل 

التكاليف البيئية والتأثريات غري املرغوبة اليت 
  .تتسبب فيها

  قوي  0.000  46.472  0.947  03.44

موع   متوسط  0.000  81.589  0.521  03.32  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت  ،)29(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو أن  ،استدامة املؤسسةاملتضمن إجا
س ليكرت واستخدمنا املتوسطات احلسابية إذ اعتمد على مقيا .أغلب املتوسطات كانت متوسطة

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر بــ  تعمل  حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة. 0.05مستو
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دف احلد من التلوث الذي تتسبب فيه تقييم اآلإدارة املؤسسة على  ر البيئية لنشاطها االقتصادي 
تمع احمللي ، وبلغ بعبارة03.41 إلفصاح عن املعلومات اليت تؤثر مباشرة على أفراد ا  تقوم إدارة املؤسسة 
ر االجتماعية لنشاطها املمارس أخذا ب ، وبلغ بعبارة03.35 عني االعتبار تعمل إدارة املؤسسة على تقييم اآل

تمع جراء حماسبة عن التكاليف البيئية من خالل  ، وبلغ بعبارة03.34 القيم السائدة  تقوم إدارة املؤسسة 
دة ميزانية إنفاقها على األحباث  ، وبلغ بعبارة03.29 اإلفصاح عنها للجهات املعنية تعمل املؤسسة على ز

ر املواد الضارة للب ا تقليل آ تعمل املؤسسة على ترشيد استهالكها  ، وبلغ بعبارة03.20 يئةاليت من شأ
تقوم املؤسسة خبلق توازن بني إمجايل التكاليف البيئية والتأثريات غري املرغوبة اليت  ، وبلغ بعبارة03.23 للمياه

ت استدامة املؤسسة، وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط الع. 03.44 تتسبب فيها ام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة 03.32 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يتال ، وهو ما يدل على أن مستواه 

كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك . متوسط
ت املتوسطة   .املستو

II -3 -9- بعد إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة،  :املتعلق بذكاء األعمال لفرعي التاسعاحملور ا حتليل
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارات املتعلقة ب ، مت التوصل للمتوسطات ذكاء األعمالواملتوافقة مع إجا

  ).30(اجلدول رقم والداللة والقرار املبينني يف  Tاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
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ت ): 30(اجلدول رقم   .أسلوب ذكاء األعمالمستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
توظف املؤسسة برجميات ذكاء األعمال 

ت   .يف مجع البيا
  متوسط  0.000  46.936  0.905  03.32

02  
توفر برجميات ذكاء األعمال املعتمدة 

  .ؤسستكم معلومات ذات جودة عاليةمب
  قوي  0.000  56.918  0.794  03.53

03  
لسرعة  ت  تتميز عملية توفري البيا

  .الفائقة
  متوسط  0.000  49.779  0.864  03.36

04  
تعتمد مؤسستكم على أحدث 
ت   .الربجميات يف جمال معاجلة البيا

  متوسط  0.000  56.079  0.758  03.32

05  
ت   تقوم مؤسستكم بتخزين كل البيا

  .أحدث األجهزةستخدام 
  متوسط  0.000  48.038  0.829  03.11

06  
تتميز مؤسستكم بسرعة احلصول على 

ت من حميطها   .البيا
  متوسط  0.000  44.870  0.939  03.29

07  
ت اليت توفرها  توظف مؤسستكم البيا

برجميات ذكاء األعمال يف صناعة 
  .القرارات

  قوي  0.000  61.387  0.744  03.57

موع   متوسط  0.000  79.513  0.540  03.36  ا
موع الكلي   متوسط  0.000  102.086  0.409  03.26  ا

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ت  ،)30(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو أن  ذكاء األعمال،املتضمن إجا
إذ اعتمد على مقياس ليكرت واستخدمنا املتوسطات احلسابية  .توسطات كانت متوسطةأغلب امل

كد لنا ذلك بقيم . "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند  tحيث 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر بــ  بعبارة  حيث بلغ املتوسط احلسايب. 0.05مستو

ت  ، وبلغ بعبارة توفر برجميات ذكاء األعمال 03.32توظف املؤسسة برجميات ذكاء األعمال يف مجع البيا
لسرعة 03.53املعتمدة مبؤسستكم معلومات ذات جودة عالية  ت  ، وبلغ بعبارة تتميز عملية توفري البيا

ت ، وبلغ بعبارة تعتمد مؤسستكم على أحدث الربجميا03.36الفائقة  ، 03.32ت يف جمال معاجلة البيا
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ستخدام أحدث األجهزة  ت  ، وبلغ بعبارة تتميز 03.11وبلغ بعبارة تقوم مؤسستكم بتخزين كل البيا
ت من حميطها  ت اليت  ، وبلغ بعبارة03.29مؤسستكم بسرعة احلصول على البيا توظف مؤسستكم البيا

وقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة . 03.57رات توفرها برجميات ذكاء األعمال يف صناعة القرا
ت استدامة املؤسسة، الاملتوسط الع ، وهو ما يدل 03.36 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يتام ملستو

ملؤسسات حمل الدراسة متوسط كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو . على أن مستواه 
ت املتوسطةما يدل على وجود  كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب الكلي حملور   .إمجاع حول تلك املستو

، وهو ما يدل على مستواه املتوسط 03.26أدوات إدارة التكاليف عند مستوى اخلطأ املسموح به 
  .ملؤسسات حمل الدراسة

II -4 -  مع  اإلحصائية املناسبة، واملتوافقة بعد إجراء التحليالت :مليزة التنافسيةاملتعلق  الرابعر حتليل احملو
ت عينة األفراد املبحوثني عن العبارا مليزة التنافسيةإجا ختفيض تكلفة املنتجات، رفع : املتمثلة يف ت املتعلقة 

جودة املنتجات، حتسني وظائف املنتجات، حتقيق االستجابة السريعة، مت التوصل للمتوسطات احلسابية 
  ).34(و) 33(و) 32(و )31(املبينني يف اجلدول رقم والداللة والقرار  Tوقيمة واالحنرافات املعيارية 
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II -4 -1- احملور الفرعي األول املتمثل يف ختفيض تكلفة املنتجات:  

ت ): 31(اجلدول رقم    .ختفيض تكلفة املنتجاتمستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  لقرارا  الداللة  Tقيمة 

01  
إنتاجية معدالت  مؤسستكمحتقق 

 هاتبسيط بسبب لعماللرتفعة م
  .جراءات العملإل

  قوي  0.000  54.331  0.806  03.42

02  
معدالت إنتاجية  حتقق مؤسستكم

استغالل عنصر  بسببمرتفعة 
  .الزمن أثناء أداء األنشطة

  قوي  0.000  73.838  0.611  03.52

03 
 مؤسستكمتتميز منتجات 

سعارها يف السوق مقارنة خنفاض أ
  .جبميع منافسيها

  متوسط  0.000  48.818  0.871  03.32

04  
تستهلك املنتجات اليت تقدمها 

أقل قدر من املوارد  مؤسستكم
  .االقتصادية اليت تتوفر عليها

  قوي  0.000  49.828  0.896 03.49

05  
تستغل مؤسستكم مواردها 

االقتصادية بعدم وجود أنشطة ال 
  .نتجاتتضيف قيمة للم

  قوي  0.000  53.096  0.839  03.48

موع   قوي  0.000  79.621  0.554  03.45  ا
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت ، )31(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو ختفيض تكلفة املتضمن إجا
واستخدمنا املتوسطات احلسابية  ،إذ اعتمد على مقياس ليكرت .قويةنت أن أغلب املتوسطات كا ،املنتجات

اليت كانت موجبة عند  tكد لنا ذلك بقيم و. "one-sample test"واالحنرافات املعيارية يف اختبار 
ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر  حتقق حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة . 0.05ــ بمستو

حتقق ، وبلغ بعبارة 03.42 معدالت إنتاجية مرتفعة للعمال كنتيجة لتبسيطها إلجراءات العمل املؤسسة
يز مت، وبلغ بعبارة 03.52 معدالت إنتاجية مرتفعة بسبب استغالل عنصر الزمن أثناء أداء األنشطة املؤسسة

تستهلك ، وبلغ بعبارة 03.32 خنفاض أسعارها يف السوق مقارنة جبميع منافسيها املؤسسةمنتجات 
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تستغل ، وبلغ بعبارة 03.49 أقل قدر من املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها املؤسسةاملنتجات اليت تقدمها 
وقد انعكست هذه . 03.48 مواردها االقتصادية بعدم وجود أنشطة ال تضيف قيمة للمنتجات املؤسسة

ت   بلغت عند مستوى اخلطأ يت، التكلفة املنتجات ختفيضاملتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة 03.45املسموح به  كما أن قيمة مجيع . قوي، وهو ما يدل على أن مستواه 

ت القويةاالحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود    .إمجاع حول تلك املستو

II -4 -2- جودة املنتجاتاحملور الفرعي الثاين املتمثل يف :  

ت جودة): 32(اجلدول رقم    .املنتجات مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
تحتقق إدارة مؤسستكم  منخفضة  مستو

  .من املنتجات املعيبة
  قوي  0.000  59.905  0.754  03.53

02  
ألدا ئنكم ال يقدمون شكاوي تتعلق  ء ز

  .املنخفض للمنتجات
  متوسط  0.000  54.697  0.796  03.40

03  
تتمتع منتجاتكم بطول فرتة استخدامها 

  .دون تعرضها للتعطل
  قوي  0.000  45.487  0.966  03.43

  قوي  0.000  56.407  0.786 03.46  .خارجي جيد مبظهرتتميز منتجاتكم   04

05  
تتمتع مؤسستكم بسمعة جيدة لدى 

  .املستهلكني
  قوي  0.000  47.787 0.959  03.58

موع  قوي  0.000  75.756  0.588  03.48  ا
ال :املصدر   مج الـ من إعداد الباحث و    SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت  ،)32(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو أن  ،جودة املنتجاتاملتضمن إجا
واستخدمنا املتوسطات احلسابية واالحنرافات  ،على مقياس ليكرتإذ اعتمد  .قويةأغلب املتوسطات كانت 

ت داللة  tكد لنا ذلك بقيم و. "one-sample test"املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند مستو
 املؤسسةحتقق إدارة حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة . 0.05ــ بأقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر 

ئن، وبلغ بعبارة 03.53 ت منخفضة من املنتجات املعيبةمستو ألداء  الز ال يقدمون شكاوي تتعلق 
 بطول فرتة استخدامها دون تعرضها للتعطل املنتجاتتع مت، وبلغ بعبارة 03.40 املنخفض للمنتجات
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سمعة جيدة متتع املؤسسة ب، وبلغ بعبارة 03.46 متيز املنتجات مبظهر خارجي جيد، وبلغ بعبارة 03.43
ت . 03.58 لدى املستهلكني  جودةوقد انعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو

ملؤسسات حمل 03.48 بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يتاملنتجات، ال ، وهو ما يدل على أن مستواه 
مجاع حول ما يدل على وجود إ كما أن قيمة مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو. قويالدراسة 

ت القوية   .تلك املستو

II -4 -3- احملور الفرعي الثالث املتمثل يف وظائف املنتجات:  

ت وظائف): 33(اجلدول رقم    .املنتجات مستو

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
جراء دراسات معمقة  تقوم مؤسستكم 

قبل أداء عمليات  نيملستهلكغبات ار ل
  .اإلنتاج

  قوي  0.000  53.718  0.812  03.41

  قوي  0.000  48.373  0.923 03.49  .خمترب حبثمتتلك مؤسستكم   02

03  
تقوم مؤسستكم بتطوير خصائص يف 

املنتجات تتوافق مع رغبات 
  .املستهلكني

  قوي  0.000  49.899  0.888  03.46

04  
نتجات تعمل مؤسستكم على ابتكار م

جديدة بناء على دراسات السوق اليت 
  .جتريها

  متوسط  0.000  54.942  0.778  03.34

05  
ئنها  تم مؤسستكم مبستوى رضا ز

  .جتاه املنتجات اليت تقدمها هلم
  قوي  0.000  53.961  0.824  03.48

موع   قوي  0.000  76.838  0.572  03.44 ا
ال :املصدر مج الـ عتماد على خمرجمن إعداد الباحث و   SPSSات بر

  

ت ، )33(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو أن  ،وظائف املنتجاتاملتضمن إجا
واستخدمنا املتوسطات احلسابية واالحنرافات  ،إذ اعتمد على مقياس ليكرت .قويةأغلب املتوسطات كانت 

ت داللة  tنا ذلك بقيم كد لو. "one-sample test"املعيارية يف اختبار  اليت كانت موجبة عند مستو
جراء  ةؤسساملتقوم حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة  .0.05ــ بأقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر 
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خمترب  ةؤسساملمتتلك ، وبلغ بعبارة 03.41دراسات معمقة لرغبات املستهلكني قبل أداء عمليات اإلنتاج 
بتطوير خصائص يف املنتجات تتوافق مع رغبات املستهلكني  املؤسسةتقوم بعبارة  ، وبلغ03.49حبث 

على ابتكار منتجات جديدة بناء على دراسات السوق اليت جتريها  املؤسسةتعمل ، وبلغ بعبارة 03.46
ئنها جتاه املنتجات اليت تقدمها هلم  املؤسسةتم ، وبلغ بعبارة 03.34 وقد . 03.48مبستوى رضا ز

ت ا  بلغت عند مستوى يتاملنتجات، ال وظائفنعكست هذه املتوسطات على قيمة املتوسط العام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.44اخلطأ املسموح به  كما أن قيمة . ، وهو ما يدل على أن مستواه 

ت مجيع االحنرافات املعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجود إمجاع حول تلك امل   .القويةستو

II -4 -4- احملور الفرعي الرابع املتمثل يف حتقيق االستجابة السريعة:  

  .ت حتقيق االستجابة السريعةمستو ): 34(اجلدول رقم 

  العبارات  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القرار  الداللة  Tقيمة 

01  
ئن  لكشف عن رغبات الز تقوم مؤسستكم 

  .قصريةيف فرتة زمنية 
  متوسط  0.000  49.566  0.847  03.28

02  
يتم تطوير خصائص مبنتجات مؤسستكم 

  .خالل فرتة قصرية
  متوسط  0.000  46.837  0.895  03.27

03  
لسبق فيما خيص تلبية  تتميز مؤسستكم 

ملنافسني ئنها مقارنة    .رغبات ز
  قوي  0.000  53.832  0.832  03.50

04  
لتميز من حي ث خصائصها تتمتع منتجاتكم 
ملنافسني   .مقارنة 

  قوي  0.000  58.978  0.775  03.57

05  
بتطوير خصائص  نتظامتقوم مؤسستكم 

ا   .خالل فرتات قصرية منتجا
  متوسط  0.000  54.652  0.795  03.39

موع   متوسط  0.000  74.608  0.584  03.40  ا
موع الكلي   قوي  0.000  93.588  0.471  03.44  ا

المن إعداد  :املصدر مج الـ الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ت )34(تبني لنا من خالل اجلدول رقم       ت املبحوثني حول مستو  أن ،وظائف املنتجات، املتضمن إجا
واستخدمنا املتوسطات احلسابية  ،إذ اعتمد على مقياس ليكرت .متوسطة كانتاملتوسطات   أغلب

اليت كانت موجبة عند  tكد لنا ذلك بقيم و. "one-sample test"ر واالحنرافات املعيارية يف اختبا
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ــ  ت داللة أقل من مستوى اخلطأ املسموح به واملقدر ب  حيث بلغ املتوسط احلسايب بعبارة تقوم .0.05مستو
ئن يف فرتة زمنية قصرية  ةؤسسامل يتم تطوير خصائص مبنتجات ، وبلغ بعبارة 03.28لكشف عن رغبات الز
ئنها مقارنة  املؤسسةتتميز ، وبلغ بعبارة 03.27خالل فرتة قصرية  ةؤسسملا لسبق فيما خيص تلبية رغبات ز

ملنافسني  املنتجاتتع ، وبلغ بعبارة مت03.50ملنافسني  ، وبلغ 03.57لتميز من حيث خصائصها مقارنة 
ا نتظام املؤسسةتقوم بعبارة  انعكست هذه  وقد. 03.39 قصرية خالل فرتات بتطوير خصائص منتجا

ت وظائف املنتجات، الاملتوسطات على قيمة املتوسط ال  بلغت عند مستوى اخلطأ املسموح به يتعام ملستو
ملؤسسات حمل الدراسة متوسط03.40 كما أن قيمة مجيع االحنرافات . ، وهو ما يدل على أن مستواه 

ت املتوسطةاملعيارية أقل من الواحد، وهو ما يدل على وجو  كما بلغت قيمة   .د إمجاع حول تلك املستو
، وهو ما يدل على 03.44عند مستوى اخلطأ املسموح به  امليزة التنافسيةالكلي حملور املتوسط احلسايب 

  .ملؤسسات حمل الدراسة قويمستواه 

III- يف اإلشكالية واجلزء النظري  احملددةتغريات املالعالقة املوجودة بني  لتحليل :حتليل نتائج منوذج االحندار
ضية حتدد مسامهة املتغري املستقل واملتغري الوسيط يف  لدراستنا، سوف نلجأ ملعامالت االرتباط واستنتاج دالة ر

ومتاشيا مع ذلك سنستخدم منوذج االحندار لتوضيح العالقة بني إعادة اهلندسة وأدوات إدارة . املتغري التابع
 ، من خالل التأكد من شروط وجود النموذج اهليكلي الوسيطامليزة التنافسيةحتقيق ا يف التكاليف ومسامهتهم

  .اليت سبق لنا ذكرها

III-1 - ملتغري التابع :الشرط األول سنحاول يف هذه النقطة التأكد  :التأكد من ارتباط املتغري املستقل 
فبالرجوع للفصل الثالث، جند . يزة التنافسيةواملالذي مت توفيقه بني إعادة اهلندسة  ،من صالحية منوذج االحندار

ا امللدورها يف ختفيض تكاليف  ،أن هناك اتفاق بني خمتلف املفكرين يف جمال إعادة اهلندسة نتجات ورفع جود
أما . ، بذلك ميكننا القول أن الشرط النظري حمققوجعل املؤسسة أكثر ابتكارية واستجابة لرغبات املستهلكني

ضية، فيمكننا مناقشتها فيما سيليلنسبة للشروط    .الر

III-1 -1 - ميكننا حتديد عالقة االرتباط بني املتغري املستقل، املتمثل يف إعادة اهلندسة :حساب االرتباط، 
  ).35(، من خالل معامل بريسون املوضح يف اجلدول رقم امليزة التنافسيةاملتمثل يف  ،واملتغري التابع
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  .وامليزة التنافسيةعالقة االرتباط بني إعادة اهلندسة  نتائج): 35(اجلدول رقم 

  امليزة التنافسية  إعادة اهلندسة  االرتباط

  إعادة اهلندسة
  0.374  01  معامل بريسون

  0.000  /  الداللة
N 164 164  

  امليزة التنافسية
  01  0.374  معامل بريسون

  /  0.000  الداللة
N 164  164  

مج الـ المن إعداد الباحث و  :املصدر  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

، نالحظ وجود عالقة ارتباط موجبة وضعيفة بني املتغري املستقل )35(ما هو مبني يف اجلدول رقم ك     
ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة )امليزة التنافسية(واملتغري التابع ) إعادة اهلندسة( ت املبحوثني  ، يف إجا

عند مستوى الداللة % 37.4معامل االرتباط  ت قيمةحيث بلغ. 164بلغ عددهم  نذيحمل الدراسة وال
 .ح بهوهي أقل من مستوى اخلطأ املعتمد عليه واملسمو  ،0.000

III-1 -2 - بعد متكننا من اكتشاف وجود عالقة ارتباط بني املتغري املستقل  :اختبار املعنوية الكلية
وذج االحندار، البد من حتقق شرط وجود معنوية كلية يف النموذج األول وللتأكد من إمكانية تطبيق منوالتابع، 

لنسبة للمتغري املستقل Z = a1.X + b1: املقرتح الذي ستكون دالته كاآليت واملتغري التابع ) إعادة اهلندسة(، 
) a1, b1: (ثلة يفيفرتض اختبار املعنوية الكلية وجود على األقل واحد من املعامالت املتم). امليزة التنافسية(

رقم واجلدول . أما يف حالة انعدام تلك املعامالت، فذلك يعين عدم صالحية تطبيق النموذج ،غري معدومة
ختبار  يلخص) 36(   .Fلنا نتائج تطبيق اختبار فيشر أو ما يعرف 

 

  .، املعنوية الكلية للنموذج األولF اختبار): 36(رقم اجلدول 

  الداللة  F  متوسط املربعات  ة احلريةدرج  جمموع املربعات  النموذج

  
  0.000  26.273  5.044  01  5.044  االحندار
  /  /  0.192  162  31.104  اخلطأ
  /  /  /  163  36.148  الكلي

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر
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غري ) b1و a1أي (كورة سابقا املذ  حد على األقل من معامالت الدالةيقوم اختبار فيشر على أن وا     
  :معدوم، ويتم ذلك من خالل الفرضيتني التاليتني

 0H يف حالة ما إذا كانت قيمة  :منوذج االحندار غري معنويF  0.05ى غري دالة عند املستو. 
 1H يف حالة ما إذا كانت قيمة  :منوذج االحندار معنويF 0.05 دالة عند املستوى. 

 .0.000مبستوى داللة  26.273بــ تقدر  Fة أن قيم ، نالحظ)36(رقم دول وحسب النتائج املبينة يف اجل
لفرض املتمثل يف منوذج االحندار معنوي   .بذلك نرفض الفرض العدمي ونستبدله 

من أجل استكمال شروط تطبيق منوذج االحندار األول، سنقوم حبساب معاملي التحديد الذي يقيس      
 ، والنتائج مبينة يف اجلدول)امليزة التنافسية(للتغري يف املتغري التابع ) إعادة اهلندسة(نسبة تفسري املتغري املستقل 

  ).37(رقم 

 

  .القدرة التفسريية لنموذج االحندار األول): 37(اجلدول رقم 

  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
معامل التحديد 

  املصحح
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
01  0.374 0.140  0.134  0.43818  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

جلدول رقم        وبتصحيحه أصبح يقدر بــ % 14.0، تقدر قيمة معامل التحديد بــ )37(كما هو موضح 
ملؤسسات الصناعية الصغرية  امليزة التنافسيةمن التغريات اليت حتدث يف % 13.4أي أن %. 13.4

ملنطقة الصناعية لسطيف والعلمة تفسرها إعادة اهلندسةوامل بذلك نقول أن إعادة اهلندسة . توسطة املتواجدة 
  .ملؤسسات حمل الدراسة% 13.4بنسبة  امليزة التنافسيةحتقيق تساهم يف 

III-1 -3 -  عتدالية التوزيع هو اإلجابة على السؤال املتمثل يف إ :إعتدالية التوزيعاختبار تباع يقصد 
ت املتحصل عليها للتوزيع الطبيعي أم العكس       مسرنوف- حيث يتم استعمال اختبار كولوجمروف. البيا

"1-Sample K-S"38(م االحندار أو ال، والنتائج مبينة يف اجلدول رق ، لتحديد صالحية تطبيق منوذج.(  
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  .األول للنموذج )S-Sample K-1(مسرنوف -كولوجمروف  اختبار): 38(رقم اجلدول 

  
  ويلك-شابريو  مسرنوف- كولوجمروف

  الداللة  درجة احلرية  إحصائية االختبار   الداللة  درجة احلرية  إحصائية االختبار 
  0.174  164  0.095  0.121  164  0.103  توزيع البواقي

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ويلك ومستوى -مسرنوف وشابريو-التوزيع على قيمة إحصائية كولوجمروف يتوقف احلكم على اعتدالية     
  :حسب الفرضيتني التاليتني ، وذلك0.05ند عداللتها 

 0H ت تتبع توزيع غري طبيعي  .0.05 دالة عند املستوى Fإذا كانت قيمة  :البيا
 1H ت تتبع توزيع طبيعي  .0.05ى غري دالة عند املستو  Fإذا كانت قيمة  :البيا

لرجوع للجدول   0.103مسرينوف قد بلغت -قيمة اإلحصائية يف اختبار كولوجمروف ، جند أن)38(رقم و
 .0.174 عند مستوى الداللة 0.095ويلك -إحصائية شابريوت قيمة ، وبلغ0.121 عند مستوى الداللة

لتايل  ا قيم غري دالة، و ت لتوزيع غري طبيعي املتضمن لتتبع البي H0 الفرض العدمي نرفضبذلك نالحظ أ ا
لفرض  ت لتوزيع طبيعي H1ونستبدله  الشكل حيث ميكننا التأكد من ذلك من خالل  .املتضمن تتبع البيا

  .جتانس توزيع البواقي املتضمن )42(رقم 
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  .جتانس توزيع البواقي للنموذج األول: )42(الشكل رقم 

 
 

ال :املصدر مج الـ عتماد على من إعداد الباحث و  SPSSخمرجات بر

  
ت تتخذ شكل خط مستقيم، حيث تتوزع القيم على جانيب املنحين  )42(إذن يبني لنا الشكل رقم  أن البيا

 .لنا صحة تتبعها للتوزيع الطبيعياألمر الذي يؤكد . بكيفية منتظمة
III-1 -4 - كد من توفر كل الشروط لتطبيق منو  :املعنوية اجلزئية اختبار ذج االحندار األول، من بعدما 

، قمنا حبساب )امليزة التنافسية(يف حتقيق املتغري التابع ) إعادة اهلندسة(خالل قياس مسامهة املتغري املستقل 
ت مناذج االحندار   ).39(م والنتائج مبينة يف اجلدول رق ،مكو
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  .نموذج االحندار األولاملعنوية اجلزئية ل اختبار): 39(رقم اجلدول 

  ذج األولالنمو 
  املعامالت املعيارية  املعامالت غري املعيارية

  الداللة  احملسوبة tقيمة 
B  اخلطأ غري املعياري  Bêta 

  0.000  7.795  /  0.267  2.084  اجلزء الثابت
  إعادة اهلندسة

  )املتغري املستقل(
0.416  0.081  0.374  5.126  0.000  

ال :املصدر مج الـ  عتماد على خمرجاتمن إعداد الباحث و  SPSSبر

  

النموذج الكلي من أبرز أهداف تطبيق منوذج االحندار، والذي يفرتض أن يعترب تتبع مصدر املعنوية يف      
  : على ما يلي tحيث يقوم اختبار املعنوية اجلزئية . واحدا على األقل من املعامالت معنوي

 :لنسبة للجزء الثابت  .أ 
 0H انت قيمة إذا ك :معامل االحندار غري معنويt  0.05غري دالة عند املستوى. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt  0.05دالة عند املستوى.  

 :لنسبة ملعامل املتغري املستقل  .ب 
 0H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار غري معنويt  0.05غري دالة عند املستوى. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt  0.05املستوى دالة عند. 

مبستوى دال  2.084، نالحظ أن قيمة اجلزء الثابت قد بلغت )39(ومتاشيا مع النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
 H0بذلك نرفض الفرض العدمي . وهو أقل من مستوى الداللة املسموح به يف الدراسة ،0.000بلغ 

لفرض  لنسبة لقيمة معامل املتغري املستق. H1ونستبدله  ، مبستوى دال بلغ 0.416ل اليت بلغت أما 
لتايل نرفض الفرض . وهو أقل من مستوى الداللة املسموح به يف الدراسة 0.000 لفرض  H0و ونستبدله 

H1 . عادة اهلندسة اليت كانت  ، وامليزة التنافسيةانطالقا من هذه النتائج، قمنا بتشكيل دالة االحندار املتعلقة 
  .Z = 0.416.X + 2.084: كاآليت

III-2 - ملتغري الوسيط: الشرط الثاين سنحاول هنا التأكد من  :التأكد من ارتباط املتغري املستقل 
فبالرجوع للفصل الثالث، . صالحية منوذج االحندار، الذي مت توفيقه بني إعادة اهلندسة وأدوات إدارة التكاليف

 حتسني أداء خمتلف أدوات إدارةدسة، لدورها يف جند أن هناك اتفاق بني خمتلف املفكرين يف جمال إعادة اهلن
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ضية، فيمكننا مناقشتها فيما . بذلك ميكننا القول أن الشرط النظري حمقق ،تكاليفال لنسبة للشروط الر أما 
  .سيلي

III-2 -1 - ميكننا حتديد عالقة االرتباط بني املتغري املستقل، املتمثل يف إعادة اهلندسة  :حساب االرتباط
  ).40(إدارة التكاليف، من خالل معامل بريسون املوضح يف اجلدول رقم  دواتاملتمثل يف أ الوسيط واملتغري

  

  .نتائج عالقة االرتباط بني إعادة اهلندسة وأدوات إدارة التكاليف): 40(اجلدول رقم 

  أدوات إدارة التكاليف  إعادة اهلندسة  االرتباط

  إعادة اهلندسة
  0.445  01  معامل بريسون

  0.000  /  اللةالد
N 164 164  

أدوات إدارة 
  التكاليف

  01  0.445  معامل بريسون
  /  0.000  الداللة
N 164  164  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

إعادة ( ، نالحظ وجود عالقة ارتباط موجبة وضعيفة بني املتغري املستقل)40(مما هو مبني يف اجلدول رقم      
ملؤسسات الصناعية الصغرية )إدارة التكاليف دواتأ( واملتغري الوسيط) اهلندسة ت املبحوثني  ، يف إجا

عند مستوى الداللة % 44.5حيث بلغ معامل االرتباط . 164واملتوسطة حمل الدراسة والذي بلغ عددهم 
 .ح بهوهي أقل من مستوى اخلطأ املعتمد عليه واملسمو  ،0.000

III-2 -2 - بعد متكننا من اكتشاف وجود عالقة ارتباط بني املتغري املستقل  :الكلية اختبار املعنوية
 الثاين، وللتأكد من إمكانية تطبيق منوذج االحندار، البد من حتقق شرط وجود معنوية كلية يف النموذج وسيطوال

لنسبة للمتغري املسY = a2.X + b2: املقرتح الذي ستكون دالته كاآليت واملتغري ) إعادة اهلندسة(تقل ، 
يفرتض اختبار املعنوية الكلية وجود على األقل واحد من املعامالت املتمثلة ). إدارة التكاليف دواتأ( وسيطال
. أما يف حالة انعدام تلك املعامالت، فذلك يعين عدم صالحية تطبيق النموذج. غري معدومة) a2, b2: (يف

  .F ج تطبيق اختبارلنا نتائ يلخص) 41( رقمواجلدول 
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  .ثاين، املعنوية الكلية للنموذج الF اختبار): 41(رقم اجلدول 

  الداللة  F  متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  النموذج

  
  0.000  40.022  5.402  01  5.402  االحندار
  /  /  0.135  162  21.868  اخلطأ
  /  /  /  163  27.270  الكلي

مج الـ المن إعداد الباحث و  :املصدر  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

غري ) b2و a2أي (ختبار فيشر على أن واحد على األقل من معامالت املعادلة املذكورة سابقا يقوم ا     
  :معدوم، ويتم ذلك من خالل الفرضيتني التاليتني

 0H يف حالة ما إذا كانت قيمة  :منوذج االحندار غري معنويF 050.توى غري دالة عند املس. 
 1H يف حالة ما إذا كانت قيمة  :منوذج االحندار معنويF 0.05وى دالة عند املست. 

 ،0.000مبستوى داللة  40.022تقدر بــ  Fأن قيمة  ، نالحظ)41(رقم وحسب النتائج املبينة يف اجلدول 
لفرض املتمثل يف منوذج االحندار معنوي   .بذلك نرفض الفرض العدمي ونستبدله 

، سنقوم حبساب معاملي التحديد الذي يقيس الثايناستكمال شروط تطبيق منوذج االحندار  من أجل     
، والنتائج مبينة يف )إدارة التكاليف دواتأ( وسيطللتغري يف املتغري ال) إعادة اهلندسة(ملستقل نسبة تفسري املتغري ا

  ).42(اجلدول رقم 

 

  .الثاينر القدرة التفسريية لنموذج االحندا): 42(اجلدول رقم 

  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
معامل التحديد 

  املصحح
  اخلطأ املعياري للتقدير

02  0.445 0.198  0.193  0.36741  
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر
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جلدول رقم        تصحيحه أصبح يقدر بــ وب% 19.8، تقدر قيمة معامل التحديد بــ )42(كما هو موضح 
ملؤسسات الصناعية الصغرية  دواتمن التغريات اليت حتدث يف أ% 19.3أي أن %. 19.3 إدارة التكاليف 

بذلك نقول أن إعادة اهلندسة تساهم يف حتسني أداء أدوات . تفسرها إعادة اهلندسةحمل الدراسة واملتوسطة 
  .%19.3إدارة التكاليف بنسبة 

III-2 -3 - عتدالية التوزيع هو اإلجابة على السؤال املتمثل يف إتباع  :تدالية التوزيعإع اختبار يقصد 
ت املتحصل عليها للتوزيع الطبيعي أم العكس       مسرنوف- حيث يتم استعمال اختبار كولوجمروف. البيا

"1-Sample K-S" 43(قم ل ر ، لتحديد صالحية تطبيق منوذج االحندار أو ال، والنتائج مبينة يف اجلدو.(  

  

  .للنموذج الثاين )S-Sample K-1(مسرنوف -كولوجمروف  اختبار): 43(رقم اجلدول 

  
  ويلك-شابريو  مسرنوف- كولوجمروف

  الداللة  درجة احلرية  إحصائية االختبار   الداللة  درجة احلرية  إحصائية االختبار 
توزيع 
  البواقي

0.195  164  0.175  0.890  164  0.203  

المن إعداد ا :املصدر مج الـ لباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

ويلك ومستوى -مسرنوف وشابريو-يتوقف احلكم على اعتدالية التوزيع على قيمة إحصائية كولوجمروف     
  :تني التاليتنيالفرضي ، وذلك حسب0.05داللتها عند 

 0H ت تتبع توزيع غري طبيعي  .0.05دالة عند املستوى  Fإذا كانت قيمة  :البيا
 1H ت تتبع توزيع طبيعي  .0.05غري دالة عند املستوى  Fإذا كانت قيمة  :البيا

لرجوع للجدول رقم   0.195 مسرينوف قد بلغت-، جند أن قيمة اإلحصائية يف اختبار كولوجمروف)43(و
 ، عند مستوى الداللة0.890 ويلك القيمة-، وبلغت قيمة إحصائية شابريو0.175 عند مستوى الداللة

ا. 0.203 لتايل نرفض الفرض العدمي  بذلك نالحظ أ ت لتوزيع  H0قيم غري دالة، و املتضمن لتتبع البيا
لفرض  ت لتوزيع طبيعي H1غري طبيعي ونستبدله  حيث ميكننا التأكد من ذلك من . املتضمن تتبع البيا

  .جتانس توزيع البواقي املتضمن) 43(الشكل رقم خالل 
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  .انس توزيع البواقي للنموذج الثاينجت): 43(الشكل رقم 

 
 

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  
ت تتخذ شكل خط مستقيم، حيث تتوزع القيم ) 43(إذن يبني لنا الشكل رقم  على جانيب املنحين أن البيا

 .األمر الذي يؤكد لنا صحة تتبعها للتوزيع الطبيعي ،بكيفية منتظمة
III-2 -4 - كد من توفر كل الشروط لتطبيق منوذج االحندار  :املعنوية اجلزئية اختبار ، من الثاينبعدما 

، قمنا )إدارة التكاليف أدوات( الوسيطيف حتقيق املتغري ) إعادة اهلندسة(خالل قياس مسامهة املتغري املستقل 
ت مناذج االحندار والنتائج مبينة يف اجل   ).44(م دول رقحبساب مكو
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  .الثايننموذج االحندار اختبار املعنوية اجلزئية ل): 44(اجلدول رقم 

  النموذج األول
  املعامالت غري املعيارية

املعامالت 
  الداللة  احملسوبة tقيمة   املعيارية

A اخلطأ غري املعياري  Bêta 
  0.000  8.274  /  0.224  1.854  اجلزء الثابت
  إعادة اهلندسة

  )ستقلاملتغري امل(
0.430  0.068  0.445  6.326  0.000  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

يعترب تتبع مصدر املعنوية يف النموذج الكلي من أبرز أهداف تطبيق منوذج االحندار، والذي يفرتض أن      
  : على ما يلي tية اجلزئية حيث يقوم اختبار املعنو . واحدا على األقل من املعامالت معنوي

 :تلنسبة للجزء الثاب .ج 
 0H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار غري معنويt  0.05غري دالة عند املستوى. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt  0.05دالة عند املستوى.  

 :لنسبة ملعامل املتغري املستقل  .د 
 0H مة إذا كانت قي :معامل االحندار غري معنويt  0.05غري دالة عند املستوى. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt  0.05دالة عند املستوى. 

مبستوى دال  1.854، نالحظ أن قيمة اجلزء الثابت قد بلغت )44(اجلدول رقم ومتاشيا مع النتائج املبينة يف 
 H0لك نرفض الفرض العدمي بذ ،به يف الدراسة وهو أقل من مستوى الداللة املسموح ،0.000بلغ 

لفرض  لنسبة لقيمة معامل املتغري املستقل اليت بل. H1ونستبدله  ، مبستوى دال بلغ 0.430غت أما 
لتايل نرفض الفرض  ى الداللة املسموح به يف الدراسة،قل من مستو وهو أ 0.000 لفرض  H0و ونستبدله 

H1 .عادة اهلندسة و انطالقا من هذه النتائج، قمنا بتشكيل دالة اال إدارة التكاليف، اليت   أدواتحندار املتعلقة 
  .Y = 0.430.X + 1.854: كانت كاآليت

III-3 - ملتغري التابع بتحكم املتغري املستقل: الثالث الشرط  :التأكد من ارتباط املتغري الوسيط 
وفيقه بني أدوات إدارة سنحاول يف هذه النقطة التأكد من صالحية منوذج االحندار الرئيسي، الذي مت ت
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فبالرجوع للنقطة الرئيسية الثالثة من الفصل الثالث، . بوجود وحتكم إعادة اهلندسة امليزة التنافسيةالتكاليف و 
جند أن هناك اتفاق بني خمتلف املفكرين يف جمال إعادة اهلندسة، لدورها يف حتسني أداء خمتلف أدوات إدارة 

ضية، . ، بذلك ميكننا القول أن الشرط النظري حمققةامليزة التنافسيالتكاليف وحتقيق  لنسبة للشروط الر أما 
  .فيمكننا مناقشتها فيما سيلي

III-3 -1 -  املتمثل يف أدوات إدارة  قة االرتباط بني املتغري الوسيطميكننا حتديد عال :االرتباطحساب
املتمثل يف إعادة اهلندسة، من خالل  ملتغري املستقل، بتحكم اامليزة التنافسيةواملتغري التابع املتمثل يف  ،التكاليف

  ).45(املوضح يف اجلدول رقم  معامل بريسون

  

  .وامليزة التنافسية نتائج عالقة االرتباط بني أدوات إدارة التكاليف ):45(اجلدول رقم 

  امليزة التنافسية  أدوات إدارة التكاليف  االرتباط

أدوات إدارة 
  التكاليف

  0.788  01  معامل بريسون
  0.000  /  الداللة
N 164 164  

  امليزة التنافسية
  01  0.788  معامل بريسون

  /  0.000  الداللة
N 164  164  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و   SPSSعتماد على خمرجات بر

  

أدوات ( الوسيطبني املتغري  وقويةموجبة ، نالحظ وجود عالقة ارتباط )45(قم ما هو مبني يف اجلدول ر ك     
ت املبحوثني )إعادة اهلندسة(بتحكم املتغري املستقل  )امليزة التنافسية( تابعواملتغري ال) إدارة التكاليف ، يف إجا

حيث بلغ معامل االرتباط . 164ي بلغ عددهم ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة والذ
 .ن مستوى اخلطأ املعتمد عليه واملسموح بهوهي أقل م 0.000عند مستوى الداللة % 78.8

III-3 -2 - بعد متكننا من اكتشاف وجود عالقة ارتباط بني املتغري الوسيط :اختبار املعنوية الكلية 
 شرط وجود معنوية كلية، البد من حتقق الرئيسي لدراستنا ، وللتأكد من إمكانية تطبيق منوذج االحنداروالتابع

لنسبة للمتغري الوسيط Z = a.Y + b :الذي ستكون دالته كاآليت واملتغري التابع  )أدوات إدارة التكاليف(، 
غري ) a, b(  :يفرتض اختبار املعنوية الكلية وجود على األقل واحد من املعامالت املتمثلة يف. )امليزة التنافسي(
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) 46(واجلدول رقم . ذجفذلك يعين عدم صالحية تطبيق النمو  أما يف حالة انعدام تلك املعامالت، معدومة،
  .Fخص لنا نتائج تطبيق اختبار يل

 

  .الرئيسي، املعنوية الكلية للنموذج Fار اختب): 46(رقم  اجلدول

  الداللة  F  متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  النموذج

  
  0.000  131.582  11.223  02  22.447  االحندار

  /  /  0.085  161  13.733  اخلطأ

  /  /  /  163  36.179  الكلي
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

غري معدوم، ) bو aأي (لة املذكورة سابقا ادواحد على األقل من معامالت ال يقوم اختبار فيشر على أن     
  :ويتم ذلك من خالل الفرضيتني التاليتني

 0H كانت قيمة   يف حالة ما إذا :منوذج االحندار غري معنويF  0.05ى غري دالة عند املستو. 
 1H يف حالة ما إذا كانت قيمة  :منوذج االحندار معنويF 0.05وى دالة عند املست. 

مبستوى داللة  131.582تقدر بــ  F، نالحظ أن قيمة )46(وحسب النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
لفرض املتمثل ، 0.000   .يف منوذج االحندار معنويبذلك نرفض الفرض العدمي ونستبدله 

التحديد الذي يقيس  سنقوم حبساب معامل، الرئيسيمن أجل استكمال شروط تطبيق منوذج االحندار      
املتغري حتقيق يف  للمسامهة) أدوات إدارة التكاليف(واملتغري الوسيط  )إعادة اهلندسة(نسبة تفسري املتغري املستقل 

  ).47(اجلدول رقم ائج مبينة يف ، والنت)امليزة التنافسية( تابعال
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  .الرئيسيلنموذج االحندار  القدرة التفسريية): 47(اجلدول رقم 

  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
معامل التحديد 

  املصحح
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
  0.29205  0.616  0.620 0.788  الرئيسي

ال :املصدر مج الـ عتماد على خمرجات من إعداد الباحث و  SPSSبر

 

جلدول رقم       وبتصحيحه أصبح يقدر بــ % 62.0، تقدر قيمة معامل التحديد بــ )47(كما هو موضح 
تفسرها  حمل الدراسةملؤسسات  امليزة التنافسيةمن التغريات اليت حتدث يف % 61.6أي أن %. 61.6

امليزة حتقيق تساهم يف  وات إدارة التكاليفأدبذلك نقول أن . أدوات إدارة التكاليف بتحكم إعادة اهلندسة
  .%61.6بنسبة  التنافسية

III-3 -3 - عتدالية التوزيع هو اإلجابة على السؤال املتمثل يف إتباع  :التوزيع اختبار إعتدالية يقصد 
ت املتحصل عليها للتوزيع الطبيعي أم العكس        مسرنوف- حيث يتم استعمال اختبار كولوجمروف. البيا

"1-Sample K-S" 48(ج مبينة يف اجلدول رقم منوذج االحندار أو ال، والنتائ، لتحديد صالحية تطبيق.(  

  

  .رئيسيللنموذج ال )S-Sample K-1(مسرنوف -كولوجمروف  اختبار): 48(اجلدول رقم 

  
  ويلك-شابريو  مسرنوف- كولوجمروف

  الداللة  جة احلريةدر   إحصائية االختبار   الداللة  درجة احلرية  إحصائية االختبار 
  0.098  164  0.521  0.143  164  0.931  توزيع البواقي

ال :املصدر مج الـمن إعداد الباحث و  SPSS عتماد على خمرجات بر

  

ويلك ومستوى -رنوف وشابريومس-يتوقف احلكم على اعتدالية التوزيع على قيمة إحصائية كولوجمروف     
  : التاليتنيحسب الفرضيتني ، وذلك0.05عند داللتها 

 0H ت تتبع توزيع غري طبيعي  .0.05دالة عند املستوى  Fإذا كانت قيمة  :البيا
 1H ت تتبع توزيع طبيعي  .0.05توى املسغري دالة عند  Fإذا كانت قيمة  :البيا
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لرجوع   0.931 د بلغتمسرينوف ق-قيمة اإلحصائية يف اختبار كولوجمروف ، جند أن)48(للجدول رقم و
 .0.098 عند مستوى الداللة 0.521ويلك -قيمة إحصائية شابريو ، وبلغت0.143 وى الداللةعند مست

لتايل نرفض الفرض العدمي  ا قيم غري دالة، و ت لتوزيع غري طبيعي  H0بذلك نالحظ أ املتضمن لتتبع البيا
لفرض  ت لتوزيع طبيعي H1ونستبدله  ذلك من خالل الشكل حيث ميكننا التأكد من . املتضمن تتبع البيا

  .جتانس توزيع البواقي املتضمن) 44(رقم 

  

  .الرئيسيجتانس توزيع البواقي للنموذج ): 44(الشكل رقم 

 
 

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  
ت تتخذ شكل خط مستقيم، حيث تتوزع القيم على  أن) 44(رقم إذن يبني لنا الشكل  جانيب املنحين البيا

 .األمر الذي يؤكد لنا صحة تتبعها للتوزيع الطبيعي ،مةبكيفية منتظ
III-3 -4 - كد من توفر كل الشروط لتطبيق منوذج االحندار  :املعنوية اجلزئية اختبار ، الرئيسيبعدما 

أدوات إدارة (يف حتقيق املتغري الوسيط ) أدوات إدارة التكاليف(املتغري الوسيط من خالل قياس مسامهة 
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ت مناذج االحندار والنتائج مبينة يف )إعادة اهلندسة(ري املستقل بتحكم املتغ )التكاليف ، قمنا حبساب مكو
  ).49(اجلدول رقم 

  

  .الرئيسيمنوذج االحندار ): 49(اجلدول رقم 

  الرئيسيالنموذج 
  املعامالت املعيارية  املعامالت غري املعيارية

  الداللة  احملسوبة tقيمة 
B  

اخلطأ غري 
 Bêta  املعياري

  0.043  2.036  /  0.212  0.433  اجلزء الثابت
أدوات إدارة التكاليف 

  )املتغري الوسيط(
0.893  0.062  0.775  14.297  0.000  

  إعادة اهلندسة
  )املتغري املستقل(

0.030  0.060  0.027  0.502  0.616  

ال :املصدر مج من إعداد الباحث و  SPSSالـ عتماد على خمرجات بر

  

يعترب تتبع مصدر املعنوية يف النموذج الكلي من أبرز أهداف تطبيق منوذج االحندار، والذي يفرتض أن      
  :على ما يلي tحيث يقوم اختبار املعنوية اجلزئية . املعامالت معنويواحدا على األقل من 

 :لنسبة للجزء الثابت  .ه 
 0H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار غري معنويt 0.05وى غري دالة عند املست. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt 0.05توى دالة عند املس.  

 :لنسبة ملعامل املتغري املستقل  .و 
 0H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار غري معنويt  0.05عند املستوى غري دالة. 
 1H إذا كانت قيمة  :معامل االحندار معنويt 050.ستوى دالة عند امل. 

مبستوى دال  0.433، نالحظ أن قيمة اجلزء الثابت قد بلغت )49(ومتاشيا مع النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
بعدم  H0الفرض العدمي  نرفضبذلك . من مستوى الداللة املسموح به يف الدراسة قلأ وهو، 0.043بلغ 

لنسبة لقيمة معامل املتغري . H1، ونقبل الفرض وجود داللة معنوية للجزء الثابت للنموذج الرئيسي أما 
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من مستوى الداللة املسموح به يف  أكربوهو  0.616دال بلغ  غري ، مبستوى0.030بلغت  فقداملستقل 
لتايل . الدراسة ، أي أن )إعادة اهلندسة(بعدم وجود داللة معنوية ملعامل املتغري املستقل  H0الفرض  نقبلو

أما  .بذلك الشرط الرابع للوساطة الكليةويتحقق ، )أدوات إدارة التكاليف( أثره قد زال بوجود املتغري الوسيط
، مبستوى دال بلغ 0.893فقد بلغت ، )أدوات إدارة التكاليف(لنسبة لقيمة معامل املتغري الوسيط 

لتايل نرفض .، وهو أقل من مستوى الداللة املسموح به يف الدراسة0.000 ونستبدله  H0الفرض العدمي  و
امليزة و  دوات إدارة التكاليفانطالقا من هذه النتائج، قمنا بتشكيل دالة االحندار املتعلقة  .H1لفرض 
  .Z = 0.893.Y + 0.433: ، اليت كانت كاآليتالتنافسية

،  حمققةاملوجودة بني متغريات دراستنا الكلية الوساطة شروط تطبيق متاشيا مع كل ما ذكر، نستنتج أن      
بوجود املتغري الوسيط املتمثل يف أدوات  امليزة التنافسيةسامهة غري الدالة إلعادة اهلندسة يف حتقيق كنتيجة للم

حتليل العالقات املوجودة و  الفرضية الرئيسيةناقشة مب الحقا سنقوم ،وللتأكد من ذلك. إدارة التكاليف
مج  تغري الوسيط يف العالقة الذي يتميز بدقة أعلى يف حساب مسامهة امل ،"AMOS V24"ستعمال بر

، ، وقياس مستوى الداللة لكل مسار على حدى ويف آن واحدالتابعالوسيط و املوجودة بني املتغري املستقل و 
  .حسب رأي العديد من الباحثني يف جمال علم املنهجية واإلحصاء التطبيقي
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VI- اختبار ومناقشة الفرضيات ونتائج الدراسة واملالحظات:  

VI-1- ت املتغريات  كد بعد :الفرضيات ومناقشة ختبارا من توفر شروط تطبيق حتليل االحندار ببيا
ختبار  ،وتوفر الشروط األربعة لتطبيق النموذج اهليكلي الوسيطالرئيسية لدراستنا،  سنقوم يف هذه النقطة 

ذج حتليل املسار حسب طبيعة انطالقا من استخدام مناذج االحندار اخلطي البسيط ومنو  ،فرضيات الدراسة
  .ومتغريات كل فرضية

VI-1-1-  تنص الفرضية الفرعية األوىل على وجود مستوى  :الفرضية الفرعية األوىلمناقشة و اختبار
ميكننا حتليل ذلك  إذ .قوي لتطبيق املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة ملبادئ إعادة اهلندسة

              ملتوسط عينة واحدة tتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار امل لرجوع إىل نتائج
"One sample T test".  إعادة (نالحظ أن أغلب املتوسطات احلسابية ألبعاد املتغري املستقل حيث

ط الكلي املتوساألمر الذي انعكس على . تقع يف الفئة الثالثة ملقياس ليكرت، وهي فئة متوسطة) اهلندسة
لرجوع للجداول رقم  .، وهي قيمة تقع ضمن الفئة املتوسطة03.27بلغ  الذي ) 17(و) 16(و) 15(و

املتضمنة اإلحصاءات الوصفية ألبعاد إعادة اهلندسة، جند أن أغلب املتوسطات احلسابية لعبارات ) 18(و
املتوسط  قيمة مر الذي انعكس علىالبعد الفين إلعادة اهلندسة تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األ

كما أن أغلب املتوسطات احلسابية . قع ضمن الفئة املتوسطةت، وهي 03.17 بلغت يتالكلي هلذا البعد وال
 قيمة ة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس علىثلعبارات البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة تقع يف الفئة الثال

كما جند أيضا أن أغلب . وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة ،03.23 بلغت يتاملتوسط الكلي هلذا البعد، ال
عبارات البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة تقع يف الفئة الرابعة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس على 

 كما أن أغلب عبارات البعد  .، وهي تقع ضمن الفئة القوية03.51 ت بلغيتاملتوسط الكلي هلذا البعد القيمة 
املتوسط الكلي  قيمة البشري إلعادة اهلندسة تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس على

حنرافات معيارية . وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة ،03.17 ت بلغيتهلذا البعد ال وكانت كل تلك املتوسطات 
بذلك نقول أن  .0.05ــ براسة املقدر ودالة عند مستوى اخلطأ املسموح به يف الد، )01(أقل من الواحد 

تمع هناك إمجاع على تلك املتوسطات احلسابية متاشيا مع . لدى أفراد العينة املبحوثة ميكننا تعميمها على ا
ذلك، نرفض الفرضية املتضمنة وجود مستوى قوي لتطبيق املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة 

هناك مستوى متوسط لتطبيق املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل : ونستبدهلا بــملبادئ إعادة اهلندسة، 
  .سة ملبادئ إعادة اهلندسةالدرا



  الدراسة امليدانية لعينة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة بسطيف ...............................................الفصل الرابع 
 

 
~307~ 

 

VI-1-2-  وجود مستوى  تنص الفرضية الفرعية الثانية على :الفرضية الفرعية الثانيةومناقشة اختبار
فبالرجوع إىل نتائج . سة ألدوات إدارة التكاليفيق املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراقوي لتطب

، "One sample T test"ملتوسط عينة واحدة  tاملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار 
نالحظ أن أغلب املتوسطات احلسابية ألدوات إدارة التكاليف تقع يف الفئة الثالثة ملقياس ليكرت، وهي فئة 

، وهي قيمة تقع ضمن الفئة 03.26 ت بلغيتاملتوسط الكلي القيمة على عكس األمر الذي ان. متوسطة
لرجوع للجداول رقم. املتوسطة ) 27(و) 26(و) 25(و) 24(و )23(و) 22(و) 21(و) 20(و )19( و

إدارة التكاليف، جند أن أغلب املتوسطات  دواتاملتضمنة اإلحصاءات الوصفية أل )30(و) 29(و) 28(و
ة من مقياس ليكرت، األمر ثالثتقع يف الفئة ال ABMاألنشطة  أسلوب اإلدارة على أساست احلسابية لعبارا

كما . املتوسطةقع ضمن الفئة ، وهي ت03.36 قيمة املتوسط الكلي هلذا البعد واليت بلغت الذي انعكس على
اس ليكرت، األمر من مقي أسلوب هندسة القيمة تقع يف الفئة الثالثةأن أغلب املتوسطات احلسابية لعبارات 

كما . توسطة، وهي تقع ضمن الفئة امل03.30 بلغت يتالو  قيمة املتوسط الكلي هلذا البعدالذي انعكس على 
تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي  التكلفة املستهدفة أسلوبجند أيضا أن أغلب عبارات 

كما أن . ، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.25 ت بلغيتاملتوسط الكلي هلذا البعد القيمة انعكس على 
املتوسط  قيمة تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس على نظرية القيودأغلب عبارات 

أغلب املتوسطات احلسابية  كما أن .، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.13 ت بلغيتالكلي هلذا البعد ال
ليكرت، األمر الذي انعكس  تقع يف الفئة الثالثة من مقياس JITالوقت احملدد  لعبارات أسلوب اإلنتاج يف

كما جند أيضا أن . ، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.25 بلغت يتالو  املتوسط الكلي هلذا البعدقيمة على 
قيمة على تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس  بطاقة األداء املتوازنأغلب عبارات 

لنسبة لبعد  03.18لنسبة لبعد األداء املايل و 03.19( 03.21 ت بلغيتالو املتوسط الكلي هلذا البعد 
ئن و تقع ضمن  مجيعها، و لنسبة لبعد النمو والتعلم 03.22لنسبة لبعد العمليات الداخلية و 03.26الز

تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت،  الشاملة أسلوب إدارة اجلودةكما أن أغلب عبارات  .)الفئة املتوسطة
، وهي تقع ضمن الفئة 03.23 ت بلغيتالو املتوسط الكلي هلذا البعد قيمة األمر الذي انعكس على 

كما أن أغلب عبارات أسلوب استدامة املؤسسة تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي   .املتوسطة
كما أن أغلب . ، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.32 ت بلغيتهلذا البعد العلى املتوسط الكلي انعكس 

املتوسط قيمة عبارات أسلوب ذكاء األعمال تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس على 
حنرا. ، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.36 ت بلغيتالكلي هلذا البعد ال فات وكانت كل تلك املتوسطات 
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، بذلك نقول 0.05ودالة عند مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة املقدر بــ ) 01(معيارية أقل من الواحد 
تمع متاشيا . أن هناك إمجاع على تلك املتوسطات احلسابية لدى أفراد العينة املبحوثة ميكننا تعميمها على ا

ملؤسسات الصناعية  أدواتقوي لتطبيق مع ذلك، نرفض الفرضية املتضمنة وجود مستوى  إدارة التكاليف 
ــ ملؤسسات  لتطبيق أدواتهناك مستوى متوسط : الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة، ونستبدهلا ب إدارة التكاليف 

 .الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة

VI-1-3- مستوى  على وجود ةلثرعية الثاتنص الفرضية الف :ثالثةالفرضية الفرعية ال ومناقشة اختبار
فبالرجوع إىل نتائج املتوسطات  .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة قوي للميزة التنافسية

، نالحظ أن أغلب "One sample T test"ملتوسط عينة واحدة  tاحلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار 
. قويةملقياس ليكرت، وهي فئة  رابعةتقع يف الفئة ال) يزة التنافسيةامل(املتوسطات احلسابية ألبعاد املتغري التابع 

لرجوع . القوية، وهي قيمة تقع ضمن الفئة 03.44األمر الذي انعكس على املتوسط الكلي الذي بلغ  و
، جند أن امليزة التنافسيةصفية ألبعاد املتضمنة اإلحصاءات الو  )34(و) 33(و) 32(و )31(للجداول رقم 

احلسابية لعبارات ختفيض تكلفة املنتجات تقع يف الفئة الرابعة من مقياس ليكرت، األمر ملتوسطات أغلب ا
كما . ، وهي تقع ضمن الفئة القوية03.45 بلغت يتاملتوسط الكلي هلذا البعد وال قيمة الذي انعكس على

مقياس ليكرت، األمر الذي أن أغلب املتوسطات احلسابية لعبارات جودة املنتجات تقع يف الفئة الرابعة من 
كما جند . ، وهي تقع ضمن الفئة القوية03.48 بلغت يتالو  املتوسط الكلي هلذا البعدقيمة انعكس على 

من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس  الرابعةتقع يف الفئة  بعد وظائف املنتجاتأيضا أن أغلب عبارات 
كما أن أغلب . قوية، وهي تقع ضمن الفئة ال03.44 ت بلغيتالو املتوسط الكلي هلذا البعد قيمة على 

 قيمة تقع يف الفئة الثالثة من مقياس ليكرت، األمر الذي انعكس على حتقيق االستجابة السريعةعبارات بعد 
وكانت كل تلك املتوسطات . ، وهي تقع ضمن الفئة املتوسطة03.40 بلغ يتالو املتوسط الكلي هلذا البعد 

، 0.05ودالة عند مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة املقدر بــ ) 01(من الواحد حنرافات معيارية أقل 
على بذلك نقول أن هناك إمجاع على تلك املتوسطات احلسابية لدى أفراد العينة املبحوثة ميكننا تعميمها 

تمع ة سات الصناعيملؤس لميزة التنافسيةالفرضية املتضمنة وجود مستوى قوي ل متاشيا مع ذلك، نقبل. ا
  .الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة

VI-1-4-  تباط موجبة د عالقة ار و وجعلى الفرعية الرابعة تنص الفرضية  :الفرعية الرابعةالفرضية اختبار
ميكننا  .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة امليزة التنافسيةوحتقيق  ندسةاهلإعادة  وقوية بني

 )36(و )35(رقم  ولامن خالل اجلد وجودة بني إعادة اهلندسة وامليزة التنافسيةاالرتباط امل حتليل عالقة
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الداللة احملسوب  ومستوى 26.273 قد بلغت احملسوبة Fأن قيمة  حيث يتبني لنا .)38(و) 37(و
ذج من يدل على صالحية النمو الذي  األمر. 0.05به واملقدر بــ أقل من املستوى املسموح  وهو، 0.000

وجود  ، مع0.374ت بلغ Rأن قيمة معامل االرتباط  أيضا كما نالحظ. الفرعية الفرضيةهذه أجل اختبار 
جلدول رقم  لنموذج وفقا لقيمة معامل التحديد املبينة  % 14.0، اليت بلغت )37(قدرة تفسريية متوسطة 

ــ  تفسرها  امليزة التنافسيةث يف من التغريات اليت حتد% 13.4أي أن %. 13.4وبتصحيحه أصبح يقدر ب
الذي ) 39(كما يوضح لنا اجلدول رقم . إعادة هندسة املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة

 امليزة التنافسيةثري معنوي إلعادة اهلندسة يف حتقيق  يتضمن قيمة معامالت االحندار، واليت تشري إىل وجود
لنسبة ملعامل املتغري املستقل، عند مستوى  5.126لنسبة للجزء الثابت و 7.795املقدرة بــ  tوفقا لقيمة 

وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بني إعادة اهلندسة وحتقيق نرفض الفرضية املتضمنة  بذلك .0.000الداللة 
القة ارتباط موجبة توجد ع: ، ونستبدهلا بــملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة امليزة التنافسية

. ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة امليزة التنافسيةبني إعادة اهلندسة وحتقيق  متوسطةو 
وفقا للجدول رقم  امليزة التنافسيةيف حتقيق  وللتفصيل يف ذلك، سنحاول حتليل مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة

)50(.  

  

  .امليزة التنافسيةحندار الختبار مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة يف حتقيق حتليل االنتائج ): 05(اجلدول رقم 

  B  األبعاد املستقلة
معامل املتغري 

  املستقل
 Tقيمة 

  احملسوبة
مستوى 
  الداللة

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

  0.249  0.499  0.000  7.335  0.333  2.332  البعد الفين
  0.111  0.332  0.000  4.487  0.335  2.316  البعد التنظيمي

  0.076  0.275  0.000  3.640  0.279  2.416  البعد التكنولوجي
  0.063  0.250  0.01  3.288  0.259  2.585  البعد البشري

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

أبعاد إعادة اهلندسة يف خمتلف مسامهة  حتليل ، سنحاول)50(مما هو موضح يف اجلدول رقم  انطالقا     
  :، وذلك على النحو املوايلامليزة التنافسيةحتقيق 
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 T، إذ بلغت قيمة امليزة التنافسيةحقق البعد الفين إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف حتقيق   .أ 
معامل  وبلغت قيمة .أقل من املستوى املعتمد وهو 0.000عند مستوى الداللة  7.335احملسوبة 

الفين إلعادة اهلندسة، حيدث تغيريا  يف البعد 01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.333 املستقلاملتغري 
، أن 0.249ذي بلغت قيمته ال R2كما يشري معامل التحديد . امليزة التنافسيةيف  0.333قدره 

 . يفسرها البعد الفين إلعادة اهلندسة امليزة التنافسيةمن التغريات الطارئة على % 24.90

قيمة ، حيث بلغت امليزة التنافسيةالبعد التنظيمي إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف حتقيق  ققح  .ب 
T  وبلغت قيمة. وهو أقل من املستوى املعتمد 0.000عند مستوى الداللة  4.487بة احملسو 

ندسة، يف البعد الفين إلعادة اهل 01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.335 معامل املتغري املستقل
مته الذي بلغت قي R2كما يشري معامل التحديد . امليزة التنافسيةيف  0.335حيدث تغيريا قدره 

إلعادة  التنظيمييفسرها البعد  امليزة التنافسيةمن التغريات الطارئة على % 11.10، أن 0.111
 .اهلندسة

، حيث بلغت يزة التنافسيةاملكنولوجي إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف حتقيق البعد الت حقق .ج 
غت قيمة وبل. أقل من املستوى املعتمد وهو 0.000عند مستوى الداللة  3.640احملسوبة  Tقيمة 

يف البعد التكنولوجي إلعادة  01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.279 معامل املتغري املستقل
الذي بلغت  R2معامل التحديد  كما يشري. امليزة التنافسيةيف  0.279اهلندسة، حيدث تغيريا قدره 

يفسرها البعد التكنولوجي  امليزة التنافسيةمن التغريات الطارئة على  %7.60، أن 0.076قيمته 
  .إلعادة اهلندسة

قيمة ، حيث بلغت امليزة التنافسيةالبعد البشري إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف حتقيق  حقق  .د 
T معامل  وبلغت قيمة. من املستوى املعتمد وهو أقل 0.01لة عند مستوى الدال 3.288وبة احملس

يف البعد البشري إلعادة اهلندسة، حيدث  01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.259 املستقلاملتغري 
، 0.063الذي بلغت قيمته  R2كما يشري معامل التحديد . امليزة التنافسيةيف  0.259تغيريا قدره 

  .ي إلعادة اهلندسةبشر يفسرها البعد ال امليزة التنافسيةئة على من التغريات الطار  %6.30أن 

لنسبة ألبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة، جند أ ثأما  ريا ذو ن كل من البعد التنظيمي والبعد التكنولوجي مل حيققا 
                          ستخدام طريقة وهو ما تبينه نتائج االحندار املتعدد .داللة معنوية
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"Stepwise Multiple Regression"  مبينة يف اليت تستبعد متاما املتغريات الغري دالة إحصائيا، والنتائج
  ).51(اجلدول رقم 

  

  .امليزة التنافسيةو  نتائج حتليل االحندار املتعدد ألبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة): 15(اجلدول رقم 

  النموذج
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients  قيمةT 

  احملسوبة
مستوى 
 B Std  الداللة

error Beta 

01  
  0.000  13.037  /  0.168  2.196  اجلزء الثابت
  0.000  7.538  0.510  0.052  0.394  البعد الفين

02  
  0.000  12.516  /  0.197  2.462  اجلزء الثابت
  0.000  7.410  0.657  0.068  0.507  البعد الفين

  0.013  2.515-  0.223-  0.079  0.198-  لبشريالبعد ا

  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
معامل التحديد 

  املصحح
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
01  0.510  0.260  0.255  0.40643  
02  0.536  0.288  0.279  0.39992  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

 

ميكننا القول أن حتليل االحندار اخلطي املتعدد ألبعاد إعادة  ،)51(املبينة يف اجلدول رقم ع للنتائج لرجو      
النموذج األول املتوصل إليه يتضمن اجلزء الثابت والبعد الفين . منوذجني رئيسينيأثبت وجود  جمتمعة اهلندسة

وهي أقل من مستوى اخلطأ املسموح به  ،0.000إلعادة اهلندسة فقط كأجزاء ذات داللة إحصائية تقدر بــ 
قي األبعاد املتمثلة يف  .0.05يف الدراسة واملقدر بــ  البعد التنظيمي والبعد التكنولوجي والبعد البشري أما 
امليزة من التغريات احلاصلة يف % 26.0أبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة تفسر بذلك فإن  .فهي غري دالة إحصائيا

كأجزاء  الفين والبعد البشري إلعادة اهلندسة فيتضمن اجلزء الثابت والبعدلنسبة للنموذج الثاين، أما  .التنافسية
، وهي أقل من مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر 0.013و 0.000ذات داللة إحصائية تقدر بــ 

قي األبعاد املتمثلة يف البعد التنظيمي والبعد التكنولوجي. 0.05بــ  بذلك فإن . فهي غري دالة إحصائيا أما 
متاشيا مع كل ما ذكر،  .امليزة التنافسيةمن التغريات احلاصلة يف % 28.8أبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة تفسر 

امليزة على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بني إعادة اهلندسة وحتقيق  اليت تنص الفرضية الفرعية الرابعةنرفض 
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موجبة عالقة ارتباط توجد : ، ونستبدهلا بـــالصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسةملؤسسات  التنافسية
 .ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة امليزة التنافسيةبني إعادة اهلندسة وحتقيق  ضعيفو 

VI-1-5 - ارتباط القة د عو وج الفرعية اخلامسة على تنص الفرضية :اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة
ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة  التكاليف وحتسني أداء أدوات إدارة ندسةاهلإعادة  موجبة وقوية بني

ميكننا حتليل عالقة االرتباط املوجودة بني إعادة اهلندسة وحتسني أداء أدوات إدارة التكاليف من  .حمل الدراسة
وهو  0.000 بلغستوى داللة مب 40.022احملسوبة  Fمة تبني لنا أن قيحيث  ).41(خالل اجلدول رقم 

على صالحية النموذج من أجل اختبار هذه  األمر الذي يدل. 0.05أقل من املستوى املسموح به واملقدر بــ 
، مع وجود قدرة تفسريية 0.445ت بلغ Rكما نالحظ أيضا أن قيمة معامل االرتباط . الفرضية الفرعية

لنموذج وفقا ل جلدول رقم متوسطة  وبتصحيحه  0.198، اليت بلغت )42(قيمة معامل التحديد املبينة 
ة التكاليف تفسرها إعادة إدار  أدواتمن التغريات اليت حتدث يف % 19.30أي أن . 0.193أصبح يقدر بــ 

ن الذي يتضم) 44(كما يوضح لنا اجلدول رقم . هندسة املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة
ثري معنوي إلعادة اهلندسة يف  إدارة  حتسني أداء أدواتقيمة معامالت االحندار، واليت تشري إىل وجود 

لنسبة ملعامل املتغري املستقل،  6.326لنسبة للجزء الثابت و 8.274ة بــ املقدر  tالتكاليف وفقا لقيمة 
القة ارتباط موجبة وقوية بني إعادة بذلك نرفض الفرضية املتضمنة وجود ع. 0.000عند مستوى الداللة 

ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة، ونستبدهلا  حتسني أداء أدواتاهلندسة و  إدارة التكاليف 
ملؤسسات  حتسني أداء أدواتتوجد عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني إعادة اهلندسة و : بــ إدارة التكاليف 

وللتفصيل يف ذلك، سنحاول حتليل مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة يف . سطة حمل الدراسةالصناعية الصغرية واملتو 
  ).52(إدارة التكاليف وفقا للجدول رقم  حتسني أداء أدوات
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 حتسني أداء أدواتنتائج حتليل االحندار الختبار مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة يف ): 25(اجلدول رقم 
  .إدارة التكاليف

  B  قلةاألبعاد املست
معامل املتغري 

  املستقل
 Tقيمة 

  احملسوبة
مستوى 
  الداللة

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

  0.284  0.533  0.000  8.022  0.317  2.242  البعد الفين
  0.139  0.373  0.000  5.115  0.335  2.175  البعد التنظيمي

  0.180  0.424  0.000  5.966  0.384  1.909  البعد التكنولوجي
  0.056  0.237  0.002  3.105  0.219  2.569  بشريالبعد ال

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  SPSSعتماد على خمرجات بر

  

حتليل مسامهة خمتلف أبعاد إعادة اهلندسة يف  ، سنحاول)52(موضح يف اجلدول رقم انطالقا مما هو      
  :إدارة التكاليف، وذلك على النحو املوايل حتسني أداء أدوات

إدارة التكاليف، إذ بلغت  حتسني أداء أدواتحقق البعد الفين إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف   .أ 
وبلغت قيمة . وهو أقل من املستوى املعتمد 0.000عند مستوى الداللة  8.022وبة احملس Tقيمة 

ادة اهلندسة، يف البعد الفين إلع 01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.317معامل املتغري املستقل 
 R2كما يشري معامل التحديد . ارة التكاليفإد حتسني أداء أدواتيف  0.317حيدث تغيريا قدره 

إدارة التكاليف  أدواتغريات الطارئة على من الت% 28.40، أن 0.284يمته الذي بلغت ق
 . يفسرها البعد الفين إلعادة اهلندسة

إعادة التكاليف،  حتسني أداء أدواتلة معنوية يف البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة أثر ذو دال حقق  .ب 
. وهو أقل من املستوى املعتمد 0.000عند مستوى الداللة  5.115احملسوبة  Tقيمة حيث بلغت 

الفين إلعادة  يف البعد 01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.335وبلغت قيمة معامل املتغري املستقل 
الذي  R2كما يشري معامل التحديد . التكاليف إدارة داءأيف  0.335قدره  حتسينااهلندسة، حيدث 

إدارة التكاليف يفسرها البعد  أدواتت الطارئة على من التغريا% 13.90، أن 0.139مته بلغت قي
 .التنظيمي إلعادة اهلندسة

إعادة التكاليف،  حتسني أداء أدواتالبعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة أثر ذو داللة معنوية يف  حقق .ج 
. املستوى املعتمد وهو أقل من 0.000عند مستوى الداللة  5.966وبة احملس Tقيمة ث بلغت حي
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يف البعد التكنولوجي  01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.384غت قيمة معامل املتغري املستقل وبل
يشري معامل  كما. إدارة التكاليف أداء أدواتيف  0.384قدره  حتسيناإلعادة اهلندسة، حيدث 

إدارة  أدواتالطارئة على  من التغريات% 18.00، أن 0.180بلغت قيمته الذي  R2تحديد ال
  .التكاليف يفسرها البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة

التكاليف، حيث  دسة أثر ذو داللة معنوية يف حتسني أداء أدوات إدارةالبعد البشري إلعادة اهلن حقق  .د 
. وهو أقل من املستوى املعتمد 0.002الداللة عند مستوى  3.105وبة احملس Tقيمة بلغت 

لبشري يف البعد ا 01، مما يدل على أن تغريا قدره 0.219وبلغت قيمة معامل املتغري املستقل 
كما يشري معامل . إدارة التكاليف واتأداء أديف  0.219ا قدره إلعادة اهلندسة، حيدث حتسين

إدارة  أدواتات الطارئة على التغري  من% 5.60، أن 0.056مته الذي بلغت قي R2التحديد 
 .التكاليف يفسرها البعد البشري إلعادة اهلندسة

ثريا ذو داللة معنوية  .ه  لنسبة ألبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة، جند أن البعد التنظيمي مل حيقق  وهو . أما 
ستخدام طريقة  اليت  "Stepwise Multiple Regression"ما تبينه نتائج االحندار املتعدد 

 ).53(رقم  تستبعد متاما املتغريات الغري دالة إحصائيا، والنتائج مبينة يف اجلدول
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  .وأدوات إدارة التكاليف نتائج حتليل االحندار املتعدد ألبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة): 35(اجلدول رقم 

 standardized  النموذج
Coefficients 

Unstandardize
d Coefficients 

 T قيمة
  احملسوبة

مستوى 
  الداللة

01  
  0.000  14.850  /  0.145  2.159  اجلزء الثابت
  0.000  7.717  0.518  0.045  0.348  البعد الفين

02  
  0.000  13.909  /  0.170  2.369  اجلزء الثابت
  0.000  7.382  0.653  0.059  0.438  البعد الفين

  0.023  2.295-  0.203-  0.068  0.156-  البعد البشري

03  

  0.000  9.804  /  0.209  2.050  زء الثابتاجل
  0.000  6.552  0.591  0.061  0.396  البعد الفين

  0.011  2.567-  0.224-  0.067  0.173-  البعد البشري
  0.011  2.557  0.184  0.056  0.143  البعد التكنولوجي

  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
معامل التحديد 

  املصحح
اخلطأ املعياري 

  ديرللتق
01  0.518  0.269  0.264  0.35084  
02  0.540  0.292  0.283  0.34631  
03  0.565  0.320  0.307  0.34050  
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اد إعادة ، ميكننا القول أن حتليل االحندار اخلطي املتعدد ألبع)53(تائج املبينة يف اجلدول رقم لرجوع للن     
النموذج األول املتوصل إليه يتضمن اجلزء الثابت والبعد الفين . اهلندسة جمتمعة أثبت وجود ثالثة مناذج رئيسية

، وهي أقل من مستوى اخلطأ املسموح به 0.000إلعادة اهلندسة فقط كأجزاء ذات داللة إحصائية تقدر بــ 
قي األبعاد امل. 0.05يف الدراسة واملقدر بــ  تمثلة يف البعد التنظيمي والبعد التكنولوجي والبعد البشري أما 

من التغريات احلاصلة يف % 26.9بذلك فإن أبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة تفسر . فهي غري دالة إحصائيا
لنسبة للنموذج الثاين، فيتضمن اجلزء الثابت والبعد الفين والبعد البشري . إدارة التكاليف دواتأحتسني  أما 

، وهي أقل من مستوى اخلطأ 0.023و 0.000ة اهلندسة كأجزاء ذات داللة إحصائية تقدر بــ إلعاد
قي األبعاد املتمثلة يف البعد التنظيمي والبعد التكنولوجي فهي . 0.05املسموح به يف الدراسة واملقدر بــ  أما 

 حتسني لتغريات احلاصلة يفمن ا% 29.2بذلك فإن أبعاد إعادة اهلندسة جمتمعة تفسر . غري دالة إحصائيا
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لنسبة للنموذج الثالث، فيتضمن اجلزء الثابت والبعد الفين والبعد البشري والبعد  .إدارة التكاليف دواتأ أما 
، وهي أقل من مستوى 0.011و 0.000التكنولوجي إلعادة اهلندسة كأجزاء ذات داللة إحصائية تقدر بــ 

بذلك فإن أبعاد . أما البعد التنظيمي فهو غري دالة إحصائيا. 0.05بــ اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر 
متاشيا مع كل  .من التغريات احلاصلة يف حتسني أدوات إدارة التكاليف% 32.0إعادة اهلندسة جمتمعة تفسر 

دسة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بني إعادة اهلن امسةما ذكر، نرفض الفرضية الفرعية اخل
ــ حتسني أداء أدواتو  ملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة، ونستبدهلا بـ توجد : إدارة التكاليف 

ملؤسسات الصناعية  حتسني أداء أدواتعالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني إعادة اهلندسة و  إدارة التكاليف 
 .الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة

VI-1-6- ثري معنوي ثري معنويتنص الفرضية الرئيسية على وجود  :ية الرئيسيةاختبار الفرض  مباشر و
إدارة التكاليف  من خالل الدور الوسيط ألدوات ،امليزة التنافسيةيف حتقيق  بعادهاغري مباشر إلعادة اهلندسة 

العتماد على حتليل املسارحيث ميكننا  .ملؤسسات حمل الدراسة  Path"      دراسة هذه الفرضية 

Analysis" مج ستخدام بر  ،"AMOS" 45(، والنتائج مبينة يف الشكل رقم 24م النسخة رق.( 
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.األثر املباشر واألثر غري املباشر بني متغريات الدراسة وفقا للنموذج اهليكلي الوسيط): 45(الشكل رقم 

 
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

إلضافة  ، ميكننا تلخيص األثر املباشر واألثر غري املباشر بني متغريات دراستنا )45(ملا يتضمنه الشكل رقم و
  .املوايل) 54(يف اجلدول رقم 
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  .األثر املباشر والغري املباشر والكلي ملتغريات الدراسة): 45(اجلدول رقم 

  التقدير  العالقات  الفرضيات
مستوى 
  الداللة

  Tقيمة 
ثر األ

  املباشر
األثر غري 

  املباشر
األثر 
  الكلي

04  
امليزة  --->إعادة اهلندسة 

  التنافسية
0.128  0.04 2.884  0.128  0.284  0.412  

/  
ختفيض  --->إعادة اهلندسة 

  تكلفة املنتجات
/  /  /  0.000  0.412  0.412  

/  
جودة  --->إعادة اهلندسة 

  املنتجات
/  /  /  0.000  0.410  0.410  

/  
وظائف  --->دسة إعادة اهلن
  املنتجات

/  /  /  0.000  0.422  0.422  

/  
 --->إعادة اهلندسة 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.000  0.404  0.404  

05  
أدوات  --->إعادة اهلندسة 
  إدارة التكاليف

0.391  0.000  5.923  0.391  0.000  0.391  

/  
اإلدارة  --->إعادة اهلندسة 

  على أساس النشاط
/  /  /  0.203  0.000  0.203  

/  
أسلوب  --->إعادة اهلندسة 
  هندسة القيمة

/  /  /  0.326  0.000  0.326  

/  
أسلوب  --->إعادة اهلندسة 

  التكلفة املستهدفة
/  /  /  0.331  0.000  0.331  

/  
نظرية  --->إعادة اهلندسة 

  القيود
/  /  /  0.283  0.000  0.283  

/  
أسلوب  --->إعادة اهلندسة 

  دداإلنتاج يف الوقت احمل
/  /  /  0.370  0.000  0.370  

/  
بطاقة  --->إعادة اهلندسة 
  األداء املتوازن

/  /  /  0.314  0.000  0.314  

/  
إدارة  --->إعادة اهلندسة 
  اجلودة الشاملة

/  /  /  0.317  0.000  0.317  

/  
استدامة  --->إعادة اهلندسة 

  املؤسسة
/  /  /  0.340  0.000  0.340  

  0.391  0.000  0.391  /  /  /ذكاء  --->إعادة اهلندسة   /
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  مالاألع

06  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  امليزة التنافسية
0.726  0.000  10.005  0.726  0.000  0.726  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  ختفيض تكلفة املنتجات
/  /  /  0.720  0.000  0.720  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  جودة املنتجات
/  /  /  0.723  0.000  0.723  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  وظائف املنتجات
/  /  /  0.744  0.000  0.744  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.712  0.000  0.712  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

ال     ا هذا عتماد على االحندار، وبسبب انطالقا مما ذكر يف حتليل العالقات اخلطية  السلبيات اليت يتميز 
قي العالقات األخرى عند اختبار عالقة معينة بني  النوع من التحليل، واملتمثلة بعدم األخذ بعني االعتبار 

بع يف حالة  .متغريين فقط أي أن حتليل االحندار يتميز بقصور عند حتليل عالقة بني متغري مستقل ومتغري 
، بسبب عدم أخذه بعني االعتبار ألبعاد كل متغري وعالقتها بعضها ببعض وفقا ود أكثر من متغريينوج

مج  .ملستوى داللتها العتماد على بر ، الذي يدرس العالقات "AMOS"لذلك فقد جلأ لتحليل املسار 
  .املباشرة والغري املباشرة بني خمتلف املتغريات ويف وقت واحد

امليزة أن إعادة اهلندسة هلا أثر ذو داللة إحصائية يف حتقيق ) 54(هو مبني يف اجلدول رقم نالحظ مما      
، وهو أقل من مستوى الداللة املسموح به يف الدراسة 0.04، وذلك عند مستوى الداللة املقدر بـــ التنافسية

العتماد على حت .0.05واملقدر بــ  أي أن إلعادة  .ليل االحنداروهو ما يتماشى مع النتائج املتوصل إليها 
األمر الذي  ،%41.2تقدر بــ  يةبقيمة تفسري  ،ذو داللة إحصائية متوسطاهلندسة كمتغري مستقل أثر إجيايب 

كما يبني نفس اجلدول   .يؤكد صحة نتائج االحندار واالرتباط املتوصل إليها عند اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
ما أن إلعادة اهلندسة  ك  .%28.4واألثر الغري مباشر الذي بلغ % 12.8 األثر املباشر الذي بلغأيضا 

حتسني أداء أدوات إدارة التكاليف، بقيمة  علىاشر ومتوسط وذو داللة إحصائية ل أثر إجيايب مبقكمتغري مست
ـــ  ـــ عن% 39.1تفسريية قدرت ب نتائج األمر الذي يقود للتأكد أيضا من ال ،0.000د مستوى الداللة قدر بـ

لفرضية الفرعية اخلامسة إذن وتبعا ملا ذكر، فإننا نستنتج أن . املتوصل إليها بتحليل االحندار فيما يتعلق 
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كان   امليزة التنافسيةأدوات إدارة التكاليف عبارة عن متغري وسيط جزئي، ألن أثر إعادة اهلندسة يف حتقيق 
، وهي أكرب من قيمة العالقة %)28.4مته بـــ قدرت قي(وغري مباشر %) 12.8قدرت قيمته بـــ (مباشر 

إلضافة لذلك، جند أن ألدوات إدارة  ).0.05أقل من  0.04(املباشرة، مبستوى داللة مقبول إحصائيا  و
عند  ، بتحكم إعادة اهلندسة وذلكامليزة التنافسيةيف حتقيق  ،%72.6التكاليف أثر إجيايب مباشر وقوي بلغ 

، وتؤثر يف %72.0ختفيض تكلفة املنتجات مبعامل تفسري قدره ث تؤثر يف حي .0.000مستوى الداللة 
، وتؤثر يف حتسني وظائف املنتجات مبعامل تفسري قدره %72.3حتسني جودة املنتجات مبعامل تفسري قدره 

ئن مبعامل تفسري قدره 74.4%   %.71.2، وتؤثر يف حتقيق االستجابة السريعة للز

إلضافة ملا يتضمنه الشكل رقم إذن ومتاشيا مع ما تن      واجلدول رقم ) 48(ص عليه الفرضية الرئيسية، 
  :، ميكننا حتليل العالقات اليت تتضمنها كاآليت)54(

من  ،امليزة التنافسيةذو داللة إحصائية على وأثر غري مباشر عادة اهلندسة أثر مباشر البعد الفين إلحقق .أ
ملؤسسات حمل الدراسةخالل الدور الوسيط ألدوات إدارة التك وميكننا توضيح نتائج اختبار هذا البعد  .اليف 

  ).46(األول إلعادة اهلندسة من خالل الشكل رقم 
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  .امليزة التنافسيةإلعادة اهلندسة يف حتقيق  الفينل املسار لتأثري البعد حتلي): 46(الشكل رقم 

  
ال :املصدر مج الـ عتماد على خمرجامن إعداد الباحث و  AMOSت بر

  

إلضافة ملا يتضمنه الشكل رقم  لبعد الفين إلعادة املباشر واألثر غري املباشر ل، ميكننا تلخيص األثر )46(و
) 55(من خالل الدور الوسيط ألدوات إدارة التكاليف يف اجلدول رقم  ،امليزة التنافسيةحتقيق يف اهلندسة 

  .املوايل
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ثري البعد الفين إلعادة اهلندسة يف حتقيق نتائج اختبا): 55(اجلدول رقم  ر حتليل املسار للتحقق من 
  .من خالل أدوات إدارة التكاليف امليزة التنافسية

  التقدير  العالقات  الفرضيات
مستوى 
  الداللة

  Tقيمة 
األثر 
  املباشر

األثر غري 
  املباشر

األثر 
  الكلي

/  
عادة اهلندسة البعد الفين إل

  امليزة التنافسية --->
0.124  0.003 2.993  0.124  0.250  0.374  

/  
عادة اهلندسة البعد الفين إل

ختفيض تكلفة  --->
  املنتجات

/  /  /  0.000  0.374  0.374  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  جودة املنتجات --->
/  /  /  0.000  0.371  0.371  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  وظائف املنتجات --->
/  /  /  0.000  0.383  0.383  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

االستجابة السريعة  --->
ئن   للز

/  /  /  0.000  0.366  0.366  

/  
ندسة عادة اهلالبعد الفين إل

  أدوات إدارة التكاليف --->
0.349  0.000  5.724  0.349  0.000  0.349  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

اإلدارة على أساس  --->
  النشاط

/  /  /  0.181  0.000  0.181  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  أسلوب هندسة القيمة --->
/  /  /  0.291  0.000  0.291  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

أسلوب التكلفة  --->
  املستهدفة

/  /  /  0.296  0.000  0.296  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  نظرية القيود --->
/  /  /  0.252  0.000  0.252  

/  
فين إلعادة اهلندسة البعد ال

أسلوب اإلنتاج يف  --->
  الوقت احملدد

/  /  /  0.331  0.000  0.331  
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/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  بطاقة األداء املتوازن --->
/  /  /  0.280  0.000  0.280  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  إدارة اجلودة الشاملة --->
/  /  /  0.283  0.000  0.283  

/  
عادة اهلندسة البعد الفين إل

  استدامة املؤسسة --->
/  /  /  0.304  0.000  0.304  

/  
البعد الفين إلعادة اهلندسة 

  ذكاء األعمال --->
/  /  /  0.349  0.000  0.349  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  امليزة التنافسية
0.715  0.000  9.831  0.715  0.000  0.715  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  نتجاتختفيض تكلفة امل
/  /  /  0.710  0.000  0.710  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  جودة املنتجات
/  /  /  0.711  0.000  0.711  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  وظائف املنتجات
/  /  /  0.732  0.000  0.732  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.700  0.000  0.700  

المن  :املصدر مج الـ إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

كمتغري   ، نستنتج أن للبعد الفين إلعادة اهلندسة)55(واجلدول رقم ) 49(متاشيا مع مضمون الشكل رقم      
امليزة يف حتقيق  %25.0مقدر بـــ  غري مباشرأثر إجيايب و  %12.4مقدر بــ  وضعيف أثر إجيايب مباشر مستقل
بع  ةالتنافسي وهو أقل من مستوى اخلطأ املسموح به يف ، 0.003عند مستوى الداللة وذلك ، كمتغري 

كما   .وجود عالقة وسيطة بني املتغريين املستقل والتابع األمر الذي يؤكد لنا أكثر .0.05الدراسة واملقدر بـــ 
يف حتسني أداء أدوات إدارة % 34.9مقدر بـــ  أن للبعد الفين إلعادة اهلندسة أثر إجيايب مباشر ومتوسط

وتبعا لذلك، جند أن ألدوات إدارة التكاليف أثر إجيايب مباشر  .0.000التكاليف وذلك عند مستوى الداللة 
، بتحكم البعد الفين إلعادة اهلندسة وذلك عند مستوى الداللة امليزة التنافسيةيف حتقيق % 71.5وقوي بلغ 
، وتؤثر يف حتسني جودة املنتجات %71.0مبعامل تفسري قدره جات إذ تؤثر يف ختفيض تكلفة املنت .0.000
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، وتؤثر يف %73.2، وتؤثر يف حتسني وظائف املنتجات مبعامل تفسري قدره %71.1مبعامل تفسري قدره 
ئن مبعامل تفسري قدره    %.70.0حتقيق االستجابة السريعة للز

من خالل الدور  امليزة التنافسيةلة إحصائية على ذو دال تنظيمي إلعادة اهلندسة أثر مباشرحقق البعد ال.ب
ملؤسسات حمل الدراسة وميكننا توضيح نتائج اختبار هذا البعد الثاين إلعادة  .الوسيط ألدوات إدارة التكاليف 

 ).47(اهلندسة من خالل الشكل رقم 
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  .امليزة التنافسيةهلندسة يف حتقيق ل املسار لتأثري البعد التنظيمي إلعادة احتلي): 47(الشكل رقم 

. 

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

إلضافة ملا يتضمنه الشكل رقم  لبعد التنظيمي املباشر واألثر غري املباشر ل، ميكننا تلخيص األثر )47(و
وسيط ألدوات إدارة التكاليف يف اجلدول رقم ، من خالل الدور الامليزة التنافسيةإلعادة اهلندسة يف حتقيق 

  .املوايل) 56(
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ثري البعد التنظيمينتائج اختبار حتليل امل): 65(اجلدول رقم  إلعادة اهلندسة يف حتقيق  سار للتحقق من 
  .من خالل أدوات إدارة التكاليف امليزة التنافسية

  التقدير  العالقات  الفرضيات
مستوى 
  الداللة

  Tقيمة 
األثر 

  باشرامل
األثر غري 

  املباشر
األثر 
  الكلي

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

  امليزة التنافسية --->اهلندسة 
0.050  0.611 0.508  0.050  0.328  0.378  

/  
البعد التنظيمي إلعادة 

ختفيض  --->اهلندسة 
  تكلفة املنتجات

/  /  /  0.000  0.352  0.352  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

جودة  --->اهلندسة 
  تجاتاملن

/  /  /  0.000  0.388  0.388  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

وظائف  --->اهلندسة 
  املنتجات

/  /  /  0.000  0.401  0.401  

/  
البعد التنظيمي إلعادة 

االستجابة  --->اهلندسة 
ئن   السريعة للز

/  /  /  0.000  0.387  0.387  

/  
البعد التنظيمي إلعادة 

أدوات إدارة  --->ندسة اهل
  التكاليف

0.422  0.032  2.141  0.422  0.000  0.422  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

اإلدارة على  --->اهلندسة 
  أساس النشاط

/  /  /  0.218  0.000  0.218  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

أسلوب  --->اهلندسة 
  هندسة القيمة

/  /  /  0.352  0.000  0.352  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

أسلوب  --->اهلندسة 
  تهدفةالتكلفة املس

/  /  /  0.357  0.000  0.357  

  0.304  0.000  0.304  /  /  /إلعادة  البعد التنظيمي  /
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  نظرية القيود --->اهلندسة 

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

أسلوب  --->اهلندسة 
  اإلنتاج يف الوقت احملدد

/  /  /  0.400  0.000  0.400  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

بطاقة األداء  --->اهلندسة 
  املتوازن

/  /  /  0.339  0.000  0.339  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

إدارة اجلودة  --->اهلندسة 
  الشاملة

/  /  /  0.342  0.000  0.342  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

استدامة  --->اهلندسة 
  املؤسسة

/  /  /  0.368  0.000  0.368  

/  
إلعادة  البعد التنظيمي

  ذكاء األعمال --->اهلندسة 
/  /  /  0.422  0.000  0.422  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  امليزة التنافسية
0.778  0.000  10.514  0.778  0.000  0.778  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  ختفيض تكلفة املنتجات
/  /  /  0.775  0.000  0.775  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  جودة املنتجات
/  /  /  0.796  0.000  0.796  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  وظائف املنتجات
/  /  /  0.824  0.000  0.824  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.795  0.000  0.795  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

 

بعد التنظيمي إلعادة ، نستنتج أنه ليس لل)56(واجلدول رقم ) 47(انطالقا من مضمون الشكل رقم      
بع، وذلك عند مستوى الداللة   امليزة التنافسيةاهلندسة أثر يف حتقيق  ، وهو أكرب من مستوى 0.611كمتغري 

ـــ  لتايل فإن النموذج اهليكلي الشامل للبعد التنظيمي إلعادة  .0.05اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر ب و
بع، يتضمن وساطة    امليزة التنافسيةرة التكاليف كمتغري وسيط، و اهلندسة كمتغري مستقل، وأدوات إدا كمتغري 
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أن للبعد  كذلك جند .امليزة التنافسيةكلية بسبب عدم داللة العالقة بني البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة و 
ــ تنظيمال التكاليف  إدارةيف حتسني أداء أدوات % 42.2ي إلعادة اهلندسة أثر إجيايب مباشر ومتوسط مقدر بـ

، وهو أقل من مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر بــ 0.032يقدر بـ داللة وذلك عند مستوى 
يف حتقيق % 77.8ذلك، جند أن ألدوات إدارة التكاليف أثر إجيايب مباشر وقوي بلغ ومتاشيا مع  .0.05

إذ تؤثر يف . 0.000د مستوى الداللة إلعادة اهلندسة وذلك عن التنظيمي، بتحكم البعد امليزة التنافسية
، وتؤثر يف حتسني جودة املنتجات مبعامل تفسري قدره %77.5ختفيض تكلفة املنتجات مبعامل تفسري قدره 

، وتؤثر يف حتقيق االستجابة %82.4، وتؤثر يف حتسني وظائف املنتجات مبعامل تفسري قدره 79.6%
ئن مبعامل تفسري قدره    %.79.5السريعة للز

من خالل الدور  امليزة التنافسيةحقق البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة أثر مباشر ذو داللة إحصائية على .ــج
ملؤسسات حمل الدراسة وميكننا توضيح نتائج اختبار هذا البعد الثالث  .الوسيط ألدوات إدارة التكاليف 

  ).48(إلعادة اهلندسة من خالل الشكل رقم 
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  .امليزة التنافسيةحتليل املسار لتأثري البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة يف حتقيق ): 84(الشكل رقم 

 
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

إلضافة ملا يتضمنه الشكل رقم  ، ميكننا تلخيص األثر املباشر واألثر غري املباشر للبعد التكنولوجي )48(و
، من خالل الدور الوسيط ألدوات إدارة التكاليف يف اجلدول رقم امليزة التنافسيةهلندسة يف حتقيق إلعادة ا

  .املوايل) 57(
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ثري البعد الت): 75(اجلدول رقم  ي إلعادة اهلندسة يف كنولوجنتائج اختبار حتليل املسار للتحقق من 
  .من خالل أدوات إدارة التكاليف امليزة التنافسيةحتقيق 

  التقدير  العالقات  ضياتالفر 
مستوى 
  الداللة

  Tقيمة 
األثر 
  املباشر

األثر 
غري 
  املباشر

األثر 
  الكلي

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

  امليزة التنافسية --->اهلندسة 
-0.101  0.122 -1.546  -0.101  0.000  0.237  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

ختفيض تكلفة  --->اهلندسة 
  املنتجات

/  /  /  0.232  0.000  0.232  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

جودة  --->اهلندسة 
  املنتجات

/  /  /  0.243  0.000  0.243  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

وظائف  --->اهلندسة 
  املنتجات

/  /  /  0.256  0.000  0.256  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

االستجابة  --->اهلندسة 
ئن   السريعة للز

/  /  /  0.248  0.000  0.248  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

أدوات إدارة  --->اهلندسة 
  التكاليف

0.415  0.000  3.395  0.415  0.000  0.415  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

اإلدارة على  --->اهلندسة 
  أساس النشاط

/  /  /  0.217  0.000  0.217  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

أسلوب      --->اهلندسة 
  هندسة القيمة

/  /  /  0.348  0.000  0.348  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

أسلوب  --->اهلندسة 
  التكلفة املستهدفة

/  /  /  0.353  0.000  0.353  
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/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

  نظرية القيود --->اهلندسة 
/  /  /  0.301  0.000  0.301  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

أسلوب  --->اهلندسة 
  اإلنتاج يف الوقت احملدد

/  /  /  0.394  0.000  0.394  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

بطاقة األداء  --->اهلندسة 
  املتوازن

/  /  /  0.334  0.000  0.334  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

إدارة اجلودة  --->اهلندسة 
  الشاملة

/  /  /  0.338  0.000  0.338  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

استدامة  --->اهلندسة 
  املؤسسة

/  /  /  0.364  0.000  0.364  

/  
البعد التكنولوجي إلعادة 

  ذكاء األعمال --->اهلندسة 
/  /  /  0.415  0.000  0.415  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  امليزة التنافسية
0.814  0.000  10.303  0.814  0.000  0.814  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  ختفيض تكلفة املنتجات
/  /  /  0.811  0.000  0.811  

/  
 --->وات إدارة التكاليف أد

  جودة املنتجات
/  /  /  0.832  0.000  0.832  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  وظائف املنتجات
/  /  /  0.877  0.000  0.877  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.852  0.000  0.852  

ال :املصدر مج الـ عتماد على خمرجات من إعداد الباحث و  AMOSبر

 

إلعادة  التكنولوجي، نستنتج أنه ليس للبعد )57(واجلدول رقم ) 51(انطالقا من مضمون الشكل رقم      
بع، وذلك عند مستوى الداللة   امليزة التنافسيةاهلندسة أثر يف حتقيق  ، وهو أكرب من مستوى 0.122كمتغري 

ـــ  لتايل فإن النمو  .0.05اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر ب  ذج اهليكلي الشامل للبعد التكنولوجيو
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بع، يتضمن   امليزة التنافسيةإلعادة اهلندسة كمتغري مستقل، وأدوات إدارة التكاليف كمتغري وسيط، و  كمتغري 
كذلك جند أن   .امليزة التنافسيةإلعادة اهلندسة و  التكنولوجيوساطة كلية بسبب عدم داللة العالقة بني البعد 

ارة يف حتسني أداء أدوات إد% 41.5إلعادة اهلندسة أثر إجيايب مباشر ومتوسط مقدر بـــ  للبعد التكنولوجي
، وهو أقل من مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة 0.000داللة يقدر بـ التكاليف وذلك عند مستوى 

يف % 81.4جيايب مباشر وقوي بلغ ومتاشيا مع ذلك، جند أن ألدوات إدارة التكاليف أثر إ. 0.05واملقدر بــ 
إذ تؤثر . 0.000إلعادة اهلندسة وذلك عند مستوى الداللة  التكنولوجي، بتحكم البعد امليزة التنافسيةحتقيق 

، وتؤثر يف حتسني جودة املنتجات مبعامل تفسري قدره %81.1يف ختفيض تكلفة املنتجات مبعامل تفسري قدره 
، وتؤثر يف حتقيق االستجابة %87.7نتجات مبعامل تفسري قدره ، وتؤثر يف حتسني وظائف امل83.2%

ئن مبعامل تفسري قدره    %.85.2السريعة للز

من خالل الدور  ،امليزة التنافسيةحقق البعد البشري إلعادة اهلندسة أثر مباشر ذو داللة إحصائية على .د
ملؤسسات حمل الدراسة وضيح نتائج اختبار هذا البعد الرابع إلعادة وميكننا ت .الوسيط ألدوات إدارة التكاليف 

  ).49(اهلندسة من خالل الشكل رقم 
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  .امليزة التنافسيةاملسار لتأثري البعد البشري إلعادة اهلندسة يف حتقيق حتليل ): 49(الشكل رقم 

  
ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

  

إلضافة ملا يت ي إلعادة لبعد البشر ، ميكننا تلخيص األثر املباشر واألثر غري املباشر ل)49(ضمنه الشكل رقم و
) 58(، من خالل الدور الوسيط ألدوات إدارة التكاليف يف اجلدول رقم امليزة التنافسيةاهلندسة يف حتقيق 

  .املوايل
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ثري ): 85(اجلدول رقم  ي إلعادة اهلندسة يف حتقيق عد البشر البنتائج اختبار حتليل املسار للتحقق من 
  .من خالل أدوات إدارة التكاليف امليزة التنافسية

  التقدير  العالقات  الفرضيات
مستوى 
  الداللة

  Tقيمة 
األثر 
  املباشر

األثر غري 
  املباشر

األثر 
  الكلي

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  امليزة التنافسية --->
0.059  0.139 1.479  0.059  0.113  0.172  

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  ختفيض تكلفة املنتجات --->
/  /  /  0.000  0.172  0.172  

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  جودة املنتجات --->
/  /  /  0.000  0.176  0.176  

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  وظائف املنتجات --->
/  /  /  0.000  0.180  0.180  

/  
ة اهلندسة ي إلعادبعد البشر ال

االستجابة السريعة  --->
ئن   للز

/  /  /  0.000  0.175  0.175  

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  أدوات إدارة التكاليف --->
0.147  0.038  2.079  0.147  0.000  0.147  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

اإلدارة على أساس  --->
  النشاط

/  /  /  0.075  0.000  0.075  

/  
ي إلعادة اهلندسة البعد البشر 

  أسلوب هندسة القيمة --->
/  /  /  0.122  0.000  0.122  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

أسلوب التكلفة  --->
  املستهدفة

/  /  /  0.124  0.000  0.124  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

  نظرية القيود --->
/  /  /  0.106  0.000  0.106  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

أسلوب اإلنتاج يف  --->
  الوقت احملدد

/  /  /  0.139  0.000  0.139  

  0.118  0.000  0.118  /  /  /البعد البشري إلعادة اهلندسة   /
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  بطاقة األداء املتوازن --->

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

  إدارة اجلودة الشاملة --->
/  /  /  0.119  0.000  0.119  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

  ستدامة املؤسسةا --->
/  /  /  0.128  0.000  0.128  

/  
البعد البشري إلعادة اهلندسة 

  ذكاء األعمال --->
/  /  /  0.147  0.000  0.147  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  امليزة التنافسية
0.771  0.000  10.611  0.771  0.000  0.771  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  ختفيض تكلفة املنتجات
/  /  /  0.769  0.000  0.769  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  جودة املنتجات
/  /  /  0.790  0.000  0.790  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

  وظائف املنتجات
/  /  /  0.807  0.000  0.807  

/  
 --->أدوات إدارة التكاليف 

ئن   االستجابة السريعة للز
/  /  /  0.785  0.000  0.785  

ال :املصدر مج الـ من إعداد الباحث و  AMOSعتماد على خمرجات بر

 

، نستنتج أنه ليس للبعد البشري إلعادة )58(واجلدول رقم ) 49(انطالقا من مضمون الشكل رقم      
بع، وذلك عند مستوى الداللة   امليزة التنافسيةاهلندسة أثر يف حتقيق  ، وهو أكرب من مستوى 0.139كمتغري 

لتايل فإن النموذج اهليكلي الشامل للبعد البشري إلعادة . 0.05قدر بـــ اخلطأ املسموح به يف الدراسة وامل و
بع، يتضمن وساطة    امليزة التنافسيةاهلندسة كمتغري مستقل، وأدوات إدارة التكاليف كمتغري وسيط، و  كمتغري 

د أن للبعد كذلك جن. امليزة التنافسيةكلية بسبب عدم داللة العالقة بني البعد البشري إلعادة اهلندسة و 
ـــ  اهلندسة أثر إجيايب مباشر وضعيف البشري إلعادة يف حتسني أداء أدوات إدارة التكاليف % 14.7مقدر ب

، وهو أقل من مستوى اخلطأ املسموح به يف الدراسة واملقدر بــ 0.038وذلك عند مستوى داللة يقدر بـ 
يف حتقيق % 77.1إجيايب مباشر وقوي بلغ ومتاشيا مع ذلك، جند أن ألدوات إدارة التكاليف أثر . 0.05

إذ تؤثر يف ختفيض . 0.000إلعادة اهلندسة وذلك عند مستوى الداللة  البشري، بتحكم البعد امليزة التنافسية
، وتؤثر يف حتسني جودة املنتجات مبعامل تفسري قدره %76.9تكلفة املنتجات مبعامل تفسري قدره 
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، وتؤثر يف حتقيق االستجابة %80.7جات مبعامل تفسري قدره ، وتؤثر يف حتسني وظائف املنت79.0%
ئن مبعامل تفسري قدره    %.78.5السريعة للز

ثري  ثري معنوي مباشرد و وجالرئيسية اليت تنص على  الفرضية وتبعا لكل ما ذكر، ميكننا رفضإذن       و
بعادها موجبني وقويني معنوي غري مباشر ، من خالل الدور الوسيط امليزة التنافسيةيف حتقيق  إلعادة اهلندسة 

ملؤسسات حمل الدراسة ثري معنوي مباشر موجب وضعيف : ونستبدهلا بـــ ،ألدوات إدارة التكاليف  يوجد 
ثري معنوي غري مباشر موجب وقوي إلعادة  بعادها يف حتقيق و ، من خالل الدور امليزة التنافسيةاهلندسة 

ملؤسسات حمل الدراسةالوسيط ألدوات إدارة التك   .اليف 
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قصدية على عينة  لدراستناقاطنا لإلطار النظري مضمون هذا الفصل، من خالل إسو  متاشيا :خالصة الفصل
اعتماد على خمتلف األساليب و بسطيف والعلمة املتواجدة من املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة  خمتارة

قمنا بدراسة . اهلندسة يف حتسني ممارسة األنشطةجليا األمهية الكبرية ملدخل إعادة  اإلحصائية، فقد اتضح لنا
حية بعدها الفين والتنظيمي والتكنولوجي والبشري، ليتبني لنا  وجود العديد من واقع إعادة اهلندسة من 

غة هلذا املدخل يف تبسيط ، نظرا لألمهية البالالنقائص اليت تتطلب من إدارة تلك املؤسسات اإلسراع يف معاجلتها
إلضافة  .إجراءات العمل وجعل املؤسسة أكثر قر للمستهلك، بطريقة متكنها من تعظيم القيمة املنتجة له و

ملؤسسات املبحوثة، اليت تعاين من غياب الكثري  لذلك، اتضح لنا واقع خمتلف أدوات إدارة التكاليف احلديثة
طري عملية رغم من األفبال. من متطلبات اشتغاهلا بكفاءة حية  مهية الكبرية لتلك األدوات، خصوصا من 

ت جودة املنتجات ووظائفها، جند أن ا مل ير  حتقيق التكلفة املنخفضة ورفع مستو ى بعد للمستوى قاهتمامها 
ح والنمو املرغوبني، لضمان االستمرارية والتوسع يف النشاط  املطلوب والكايف لتحقيق األهداف ومستوى األر

  .مستقبال

امليزة غري املباشر إلعادة اهلندسة على حتقيق و  املباشر كد لنا انطالقا من نتائج هذا الفصل األثر     
من خالل الدور الوسيط ألدوات ، خصوصا التكلفة املنخفضة واجلودة املرتفعة ووظائف املنتجات، التنافسية

، واألثر امليزة التنافسيةالضعيف إلعادة اهلندسة يف حتقيق وجب و املحيث توصلنا لألثر املباشر  .إدارة التكاليف
أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة قوي بوجود أدوات إدارة التكاليف، خصوصا املوجب والغري املباشر 

ABM ،،وأسلوب التكلفة املستهدفة، ونظرية القيود، وأسلوب اإلنتاج يف الوقت  وأسلوب هندسة القيمة
األمر  .وأسلوب ذكاء األعمال واستدامة املؤسسةوبطاقة األداء املتوازن، وإدارة اجلودة الشاملة، ، JITاحملدد 

ذه األساليب املتطورة، وحماولة فهم  الذي يفرض االهتمام أكثر من قبل مسريي املؤسسات حمل الدراسة 
، تنظيم املتمركز حول العمليات، خصوصا الالنمط اإلداري املعتمد ها وطبيعةبين العالقات التكاملية املوجود

ا توفري و  العوامل املسامهة يف بناء امليزة التنافسية واحملافظة عليها خالل فرتة زمنية توفري األسس اليت من شأ
 .طويلة نسبيا



 

 

  

ة امتاخل

  ةامعال
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تبني لنا من خالل اجلزء النظري واجلزء التطبيقي هلذه الدراسة األمهية الكبرية إلعادة اهلندسة   :اخلامتة العامة
أي حماول التخلي التام عن اهليكل التنظيمي  .كمدخل إداري حديث، يرتكز على التنظيم األفقي للعمل

موعة من العمليات املنتجة للقيمة  هيكل متمركز حول العمليات،وتبين  احلايل، . يقوم على أداء العمل وفقا 
ت  ،األداء الداخلي للمؤسسات االقتصادية األمريكية بسبب اخنفاض املبيعات فتسجيل ضعف يف مستو

نية املنافسة ذات األداء التسويقي األحسن، واخنفاض معدالت وحتول املستهلكني حنو الع المات التجارية اليا
ت أداء الوظيفة اإلنتاجية بسبب تدهور الروح املعنوية للعمال، وارتفاع معدالت  اإلنتاجية وتراجع مستو

إلضافة لضعف أداء أنظمة املعلومات واال تصال بسبب التغيب عن العمل وارتفاع معدالت دوران العمل، 
 ات والثمانينات من القرن العشرين،التنظيم الوظيفي وطريقة سلسلة القيمة اللذان كا سائدين خالل السبعين

ديدات خارجية للموقع التنافسي للمؤسسات األمريكي نية   ةضف لذلك ظهور  كنتيجة للمنافسة اليا
م الشرائية، وهو ما أوجب إعادة ات حادة مشلت أذواق املسته، األمر الذي أدى إىل تغري الشرسة لكني وعادا

ملؤسسات، لتحسني أوضاعها التنافسية وتوفري شروط ومتطلبات الصمود يف  صياغة نظم وأساليب العمل 
  .السوق

تتطلب عملية إعادة هندسة املؤسسـة ضـرورة إحـداث تغيـريات جذريـة متـس أربعـة جمـاالت أساسـية، حيـث      
مبـا تتضـمنه مـن خمتلـف اخلطـوات  ،البعد الفين املتعلق بطريقة ممارسة األنشـطة واملهـامتبدأ بضرورة إعادة هندسة 

ــدف لتعظــيم القيمــة املنتجــة ضــف  .واإلجــراءات واألدوات والنمــاذج املســتخدمة يف تصــميم وأداء كــل عمليــة 
لكيفيـة الـيت جيـب أن تتـداخل معهـا األنشـطة واملهـام الالزمـة  لذلك إعادة هندسة البعد التنظيمـي الـذي يـرتبط 

ــا مــن قبــل  ،وتنســجم ملواصــفات املرغــوب  لتشــكل عمليــة حمــددة ترمــي للحصــول علــى املنتجــات املطلوبــة و
غــري أن جنــاح تبــين هــذا املــدخل مــرتبط . ويتشــكل معهــا اهليكــل التنظيمــي املتمركــز حــول العمليــات ،املســتهلك

عادة هندسة املوارد البشرية يتطلب  ذانطالقا من كون األفراد أهم مورد اقتصادي تتوفر عليه املؤسسة، إ ،أيضا 
م للتغيـريات املـراد  جتاه يضمن قبول مجيع العمال واملوظفني عند كافة مسـتو ذلك التأثري على ثقافة املؤسسة 

ت مقاومة التغيريإحداثها وبطري   .قة تنخفض عندها مستو
من خالل تسهيلها ألداء  ،تعتمد إعادة اهلندسة أساسا على أدوات ووسائل تكنولوجيا املعلومات احلديثة     

ئن املؤسسة عن  لنسبة لز ت السرعة اليت تتحقق معها أعلى درجات الرضا  على مستو األنشطة والعمليات 
ا وخد امنتجا وحميطها بني املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة  تصاليث ترتكز على خلق قنوات اح .ما
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ت واملعلومات  ت هيكلها التنظيمي، بشكل يضمن سرعة وسهولة نقل البيا اخلارجي وأيضا بني أجزاء ومكو
التكلفة املنتجة، وهو كني ومجيع الظروف والعوامل املؤثرة يف القيمة االستعمالية وقيمة لهتاملتعلقة برغبات املس

ت اليت تتطلب توفر معلومات آنية الختاذ القرارات الصائبة  األمر الذي يؤدي حلل مجيع املشاكل والصعو
ا   .املتعلقة خبصائص املنتجات واألنشطة املرتبطة 

 ذاو حتسا يف فيلاكتلا ةر ادإ ةمهاسمهدفت دراستنا لتحديد  :وفقا للفرضياتنتائج الدراسة تفسري : أوال
، انطالقا من ةسدنهلا ةداعإ لخدم ينبت لظ يف ةيسفانت ةز يم ىلع عية الصغرية واملتوسطةاملؤسسات الصنا

حيث توصلنا لتحديد األبعاد األربعة للمتغري املستقل، واملتمثلة . حتسينها ألداء أدوات إدارة التكاليف املختلفة
لى دراسة وحتليل لينصب اهتمامنا بعدها ع. يف البعد الفين والبعد التنظيمي والبعد التكنولوجي والبعد البشري

، وتوصلنا لتسعة أساليب هامة تستعمل لتخفيض التكاليف خدمة يف إدارة التكاليفاألدوات احلديثة املست
وتبعا لذلك متكننا من الوقوف على . أخذا بعني االعتبار مستوى اجلودة والوظائف ووقت االستجابة الالزم

  :كاآليتالعديد من النتائج  

عادة   .أ  أظهرت النتائج املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية، املستوى املتوسط  :اهلندسةالنتائج املتعلقة 
ملنطقتني الصناعيتني لسطيف والعلمة ملبادئ  لتبين املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة املتواجدة 

األمر الذي يقود لضرورة التأكيد على اعتماد إسرتاتيجية واضحة وخطط فعالة يف . إعادة اهلندسة
حيث ميكننا ذكر النتائج املتحصل عليها فيما . أداء العمل وفقا للتنظيم املتمركز حول العمليات جمال

  :خيص أبعاد إعادة اهلندسة يف اآليت

 أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن  :تبين املؤسسات حمل الدراسة ملبادئ إعادة اهلندسة
لبعدين  الفين والبشري إلعادة اهلندسة، املؤسسات حمل الدراسة تعاين من مشاكل ترتبط 

خصوصا ما تعلق منها بعملية تصميم املنتجات اجلديدة ونظام التحويل، وعملية احلصول 
على خمتلف املواد، وعمليات الدعم اليت تشمل العمليات القانونية واملالية ودعم االبتكار، 

ألمهية لقنية، وإدراك األفراد لوجيا والتوعملية تسيري املوارد البشرية ورأس املال وإدارة التكنو 
البالغة إلعادة هندسة مواردها البشرية يف ظل الظروف احلالية، وإعادة هندسة عملييت حتفيز 

أخذها بعني االعتبار، وإتباع اإلجراءات الكفيلة  ضرورة األمر الذي يفرض. األفراد وتدريبهم
مستوى متوسط أحسن  أما فيما خيص البعد التنظيمي، فقد حقق هو اآلخر. مبعاجلتها
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لبعدين السابقني م . مقارنة  دراك قوي و حيث تتمتع إدارة املؤسسات حمل الدراسة 
لألمهية البالغة إلعادة اهلندسة، بينما تعاين من مشاكل ترتبط بتبين اهليكل التنظيمي املتمركز 

.  تتوفر عليهاحول العمليات، وإمكانية تطبيق مبادئ إعادة اهلندسة يف ظل اإلمكانيات اليت
أما فيما خيص البعد التكنولوجي، فنجد أن املؤسسات حمل الدراسة تتميز مبستوى قوي من 
حية تطبيق مبادئه، خصوصا ما يتعلق بتوفر األجهزة التكنولوجية احلديثة يف جمال اإلعالم 

شبكة واالتصال، واستخدامها بطريقة متوافقة مع طبيعة العمليات املمارسة، وتوفرها على 
لكفاءة يف األداء، ومتيز األفراد مبعرفة جيدة فيما خيص إتقان العمل  اتصال داخلية تتميز 
قتناء األجهزة التكنولوجية اجلديدة يف  اإللكرتوين، والتوفر على القدرات املالية اليت تسمح 

يف األجهزة جمال اإلعالم واالتصال، والقيام بتخصيص ميزانية لتأهيل األفراد يف جمال التحكم 
 .احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال

 كما سبق التوصل إليه يف   :توفر املؤسسات حمل الدراسة على متطلبات إعادة اهلندسة
الفصل األول من اجلزء النظري، يتطلب تبين مدخل إعادة اهلندسة مجلة من املتطلبات الفنية 

ائج املتوصل إليها توفر املؤسسات حمل حيث بينت لنا النت. والتنظيمية والتكنولوجية والبشرية
الدراسة للمتطلبات التكنولوجية، املتمثلة يف اجلانب التقين لتكنولوجيا املعلومات، وإملام 
إلضافة للقدرات التمويلية  األفراد مبختلف املعارف الالزمة لتشغيلها بكفاءة وفعالية، 

لنسبة لباقي املتطلبات، فقد بينت أم. الكفيلة مبواكبة التطورات الطارئة يف هذا امليدان ا 
ة املؤسسات حمل الدراسة من الرتتيب الفين الدقيق واملنهجي لألنشطة املشكلة  دراستنا معا

كما توصلنا أيضا . لكل عملية، بكيفية تتوافق مع مفهوم التنظيم املتمركز حول العمليات
تطبيق إعادة اهلندسة، خصوصا لوجود العديد من النقائص فيما خيص املتطلبات التنظيمية ل

لنسبة للمتطلبات . اجلوانب املادية املصاحبة للهيكل التنظيمي املتمركز حول العمليات أما 
حية متطلبات هذا البعد، خصوصا ما  البشرية، فقد توصلنا أيضا للعديد من النقائص من 

عادة هندسة عملية التوظيف والتحفيز والتدريب وإدارة ا ألداء، وقبول األفراد تعلق منها 
 .دون إبداء أي نوع من الرفض) التغيري(إلعادة تصميم اهليكل التنظيمي 
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 موعة  :حصر خمتلف عوائق تبين املؤسسات حمل الدراسة إلعادة اهلندسة لقد توصلنا 
من العوائق اليت حتول دون جناح تبين املؤسسات حمل الدراسة للتنظيم املتمركز حول 

ت التالية العمليات، واليت  :نصنفها ضمن املستو
مستوى العوائق التمويلية املرافقة إلعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة،  -

حيث أثبتت الدراسة . وما يتبعها من توفري ملختلف املتطلبات املادية واملعنوية والبشرية
ا املؤسسات حمل الدراسة يف هذا اجلانب، واليت متكنها  امليدانية للقدرات اليت تتميز 

من ضمان متويل مشروع إعادة هندستها، وهو بذلك يعد نقطة إجيابية يف سياق 
 .جناحه

مستوى العوائق التنظيمية املرتبطة برتتيب األنشطة، وصياغة العمليات الضرورية خللق  -
حيث بينت دراستنا امليدانية وجود إختالالت فنية وتنظيمية، . أقصى قيمة للعمالء

ترتبط بطبيعة اهلياكل التنظيمية من حيث غياب بعض العمليات، وضعف التخطيط 
األمر الذي حيتم على . لتحقيق التنسيق بني األنشطة واخلطوات املشكلة لنفس العملية

اإلدارة العليا لتلك املؤسسات أن تراجع اخلرائط التنظيمية املعتمدة يف إنتاج منتجات 
حية السعر ومستوى اجلودة واالبتكاريةتتوافق ورغبات املستهلكني، م  .ن 

مستوى العوائق البشرية، املتمثلة يف وجود نوع من الرفض لقبول فكرة إعادة تصميم  -
األنشطة املمارسة، ومتيز إدارة املؤسسات حمل الدراسة مبعرفة شاملة لكل اإلجراءات 

ة إدارة املوارد الكفيلة بنجاح إعادة هندسة األنشطة والعمليات املندرجة ضمن وظيف
 .البشرية

 وقوفا على  :آفاق وضوابط التطبيق الناجح إلعادة هندسة املؤسسات حمل الدراسة
ومدى توفرها على خمتلف  حمل الدراسة ملدخل إعادة اهلندسةمستوى تبين املؤسسات 

ا وتبعا للعوائق اليت حتول دون جناحها، ميكننا تلخيص أهم اإلجراءات الكفيلة  ،متطلبا
جتاه تطبيق مدخل إعادة اهلندسة يف النقاط التاليةجن  :اح عملية التغيري 
ضرورة استيعاب وتطبيق األطر النظرية املتحكمة يف جناح عملية إعادة هندسة املؤسسة  -

خذ بعني االعتبار كل العوامل الفنية  الصناعية الصغرية واملتوسطة، وفقا لنظرة شاملة 
 .بشريةوالتنظيمية والتكنولوجية وال
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عتبارها  - االنطالق يف إعادة هندسة املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة من العملية، 
جراء دراسات مفصلة . TRالركيزة األساسية إلعادة اهلندسة الشاملة  حيث يتم ذلك 

 .حول طبيعة كل عملية واخلطوات اليت تشتمل عليها
دية  - ملؤسسة يف  املهام املشكلة للعمليات، والقيام بعقد االعتماد على كل األفراد 

هيل  برامج تكوينية يشرف عليها متخصصني يف جمال إعادة اهلندسة، والرتكيز على 
 .العمال يف جمال التنسيق واالتصاالت الفعالة

مالرتكيز على املستهلكني بدراس - عمالية وحماولة تلبيتها خبلق أقصى قيمة است ة رغبا
من خالل عملية  ،تتضمنه منتجات وخدمات املؤسسة كنوأعلى فائض استهالكي مم

 .تصميم املنتجات اجلديدة ونظام التحويل

دوات إدارة التكاليف  .ب  حاولنا من خالل هذا اجلزء التعرف على مدى توفر  :النتائج املتعلقة 
إلضافة ملستوى أداء هذه األدوات متطلبات تطبيق أدوات ملؤسسات  إدارة التكاليف احلديثة، 

، وذكاء األعمال الرتتيب األول ABMحيث احتل أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة . املبحوثة
حية  لتأيت بعدها استدامة  ،بينما احتل أسلوب هندسة القيمة الرتتيب الثاين مدى وجودها،من 

ب التكلفة ، وإدارة اجلودة الشاملة، مث أسلو JITاملؤسسة، وأسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد 
وتبعا لذلك، ميكننا تلخيص . لتحتل نظرية القيود الرتتيب األخري ستهدفة، وبطاقة األداء املتوازن،امل

لنسبة ألدوات إدارة التكاليف ضمن النقاط التالية  :أهم النتائج املتوصل إليها 

 دوات اتضح لنا املستوى املتوسط ملتطلبات تبين أ :متطلبات تبين أدوات إدارة التكاليف
ملؤسسات املبحوثة،إد حيث تعاين من نقص تدعيم اإلدارة العليا لفكرة وجود  ارة التكاليف 

نظام حملاسبة التكاليف على أساس األنشطة، وتعاين أيضا من عدم فعالية االعتماد على 
لنسبة ألسلوب اإلدارة على أساس النشاط  تكنولوجيا املعلومات يف حتسني أداء األنشطة، 

ABM. 

 ت املتوسطة لتطبيق أدوات إدارة  :تطبيق مبادئ أدوات إدارة التكاليف تبني لنا املستو
ملؤسسات املبحوثة ت متوسطة  ،التكاليف  حيث تعاين املؤسسات حمل الدراسة من مستو

لتطبيق مبادئ نظرية القيود، ومبادئ بطاقة األداء املتوازن، وأسلوب إدارة اجلودة الشاملة، 
، وأسلوب التكلفة املستهدفة، وأسلوب هندسة JITتاج يف الوقت احملدد وأسلوب اإلن
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ا العليا التقيد مببادئها كنتيجة ألمهيتها وفوائدها . القيمة األمر الذي يفرض على إدارا
 . البالغة

 والفوائد املنتظرة  تتعدد كثريا االستخدامات :استخدامات وفوائد أدوات إدارة التكاليف
دارة التكاليف، حيث اتضح من خالل هذه الدراسة امليدانية فعاليتها يف إ من تبين أداوات

ا ووظائفها، وحتقيق االستجابة السريعة  ت جود ختفيض تكلفة املنتجات ورفع مستو
ئن واعتماد التنظيم املتمركز حول  يمي الوظيفيغري أن تغيري طبيعة اهليكل التنظ. للز

رية على أداء أساليب إدارة التكاليف، كنتيجة لوجود العمليات من شأنه إدخال حتسينات كب
ملؤسسة بعد إعادة هندستها ومتطلبات تشغيل تلك  تقارب كبري بني طبيعة طريقة العمل 

  .األساليب
ت قوية لاتضح وجود مس :ةيسفانتلا ةز يملتعلقة امل النتائج .ج   ةيسفانتلا ةز يملا ءانب يف ةمهاسملا لماو علتو

ملؤسسات املبحوثة، حيث احتلت جودة املنتجات الرتتيب األول، ليأيت بعدها ختفيض تكلفة 
ئن يف  املنتجات يف الرتتيب الثاين، مث وظائف املنتجات يف الرتتيب الثالث، مث االستجابة السريعة للز

  :ا مناقشة ذلك كاآليتوميكنن. الرتتيب الرابع واألخري

 أثبتت الدراسة االستقصائية  :لنسبة لتخفيض تكلفة منتجات املؤسسات حمل الدراسة
لنسبة لتخفيض تكلفة املنتجات،  ت قوية  املنجزة حتقيق املؤسسات حمل الدراسة ملستو
إلضافة الستغالهلا للوقت أثناء أداء األنشطة  حيث حتقق معدالت إنتاجية مرتفعة للعمال، 

لص من األنشطة غري كما يتم استغالل مجيع املوارد االقتصادية املتوفرة والتخ. اإلنتاجية
لنسبة لتحقيقها ألقل األسعار يف السوق. ضيفة للقيمةامل . بينما توصلنا ملستوى متوسط 

ومتاشيا مع ذلك، نالحظ أنه من الضروري االعتماد على التنظيم املتمركز حول العمليات، 
حلديثة ضيفة للقيمة، واالستفادة من األجهزة اامللضمان التخلص النهائي من األنشطة غري 

 .لتخزين ونقل املعلومات لضمان تبسيط أكثر خلطوات كل عملية وما يتبعها من تكاليف

 توصلنا من خالل دراستنا امليدانية لوجود  :لنسبة جلودة منتجات املؤسسات حمل الدراسة
لنسبة جل ت قوية  ملؤسسات املبحوثة،مستو حيث يدل ذلك على فعالية  ودة املنتجات 

جلزائر،  برامج إدارة اجلودة الشاملة اليت تتبعها املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة 
غري أننا نرى ضرورة . السيما اخلاصة منها واليت تعتمد عليها يف الدخول ألسواق جديدة
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إعادة هندسة مجيع أنشطتها، وتبين التنظيم املتمركز حول العمليات بسبب أثره اإلجيايب 
 .أنظمة إدارة اجلودة املباشر يف حتسني أداء

 أثبتت النتائج املتوصل إليها وجود  :لنسبة لوظائف منتجات املؤسسات حمل الدراسة
ملؤسسات املبحوثة ت قوية لوظائف املنتجات  حيث متتلك أغلب املؤسسات . مستو

ا لتتوافق مع رغبات  ا وخدما خمتربات حبث، تقوم من خالهلا بتطوير خصائص منتجا
ئنها جتاه املنتجات املسوقة هلم، . املستهلكني تم وبشدة مبستوى رضا ز جراء كما  وتقوم 

م قبل ممارسة أنشطة التصنيع بينما جندها تعاين من مشاكل ترتبط . دراسات معمقة لرغبا
 .بتكار منتجات جديدة متاما، وتنسجم مع االحتياجات املتوقعة للمشرتين يف السوق

 ملؤسسات حمل الدراسة ت  :لنسبة لتحقيق االستجابة السريعة  مت التوصل لوجود مستو
ئن،ة فيما يتعلق بتحقيق امتوسط حيث اتضح جليا متيز  الستجابة السريعة لرغبات الز

لسبق يف اكتشاف احتياجات  منتجات املؤسسات املبحوثة مقارنة مبنافسيها، ومتتعها 
بينما جندها تعاين من مشاكل تتعلق بطول فرتة الكشف عن رغبات املستهلكني، . السوق

كما تعاين أيضا من عدم انتظام عمليات   ئص املنتجات،واملدة املستغرقة يف تطوير خصا
ا خالل فرتات زمنية قصرية نسبيا   .ومنتظمةتطوير منتجا

ختبار الفرضيات  . د ت إعادة اهلندس :النتائج املتعلقة  ة سبق لنا عرض نتائج الفرضيات املتعلقة مبستو
ت من املؤسسات فبعد مج. ملؤسسات حمل الدراسة ةيسفانتلا ةز يملاوأدوات إدارة التكاليف و  يع البيا

جمي  العتماد على بر األثر  ، اتضح لنا"AMOS"و "SPSS"حمل الدراسة، وقيامنا بتحليلها 
كما تبني لنا أيضا األثر غري . ةيسفانتلا ةز يملاسة يف حتقيق املباشر املوجب والضعيف إلعادة اهلند

بوجود املتغري الوسيط املتمثل يف  ةيسفانتلا ةز يملاسة يف حتقيق باشر املوجب والقوي إلعادة اهلندامل
اإلسراع يف تبين و اهتمام إدارة املؤسسات املبحوثة األمر الذي يؤكد لنا ضرورة . أدوات إدارة التكاليف

إلضا ا ،ةديثحلفة ألدوات إدارة التكاليف االتنظيم املتمركز حول العمليات،   لضمان رفع قدرا
 .اليت تتجه شيئا فشيئا حنو االنفتاح على العامل التنافسية داخل السوق اجلزائرية

من خالل مضمون هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها يف جوانبها النظرية والتطبيقية،  :املالحظات: نيا
  :املالحظات املسجلة كاآليتحصر خمتلف ميكننا 
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لتوسع الكبري، نظرا الشتماهلما   .أ  ى لعبسبب متيز موضوع إعادة اهلندسة وموضوع إدارة التكاليف 
ا ا لعديد من املواضيع الفرعية واملتغريات اجلزئية وتداخلهما مع مواضيع أخرى، فإن دراستنا تتميز بكو

التكامل سري عالقة غري ملمة بكل اجلوانب والنواحي واألبعاد الدقيقة هلما، وتقتصر على فهم وتف
 .املذكورة ةيسفانتلا ةز يملا ءانب يف ةمهاسملا لماو علاالتأثري املوجودة بينهما وبني خمتلف وعالقة 

إلضافة   .ب  ملناهج الكمية املتبعة،  ترتبط صالحية النتائج املتوصل إليها يف إطار الدراسة امليدانية 
ت  ت للبيا ملؤسسات حمل الواإلجا دراسة، واليت تشكل املتحصل عليها من قبل فئة املبحوثني 

 .للبحث اللبنة الرئيسية املعتمد عليها يف إثبات صحة أو نفي الفرضيات املتبناة واإلطار النظري

املؤسسات الكبرية، كنتيجة ألخذ بنجاح يف ختتلف صحة النتائج املتوصل إليها وإمكانية تطبيقها  .ج 
ا املؤسسة الصناعية الصغرية واملت وسطة بعني االعتبار يف اجلانب خمتلف املميزات اليت تتميز 

 .اإليديولوجي هلذه الدراسة

، تشكل هذه الدراسة خلفية نظرية ومنهجية وتطبيقية للعديد من الدراسات املستقبلية :آفاق الدراسة: لثا
  :نا اإلشارة وذكر بعضها يف اآليتاليت ميكن

ملؤسسة الصغرية واملتوسطة  .أ   .متطلبات إعادة هندسة العمليات 

 .إعادة اهلندسة يف متييز أداء املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطةدور   .ب 
 .واقع ومتطلبات تبين املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة ألدوات إدارة التكاليف احلديثة .ج 

 .استخدام مدخل إعادة اهلندسة لتحسني تنافسية املؤسسة الصغرية واملتوسطة  .د 
 .مدخل إعادة اهلندسةحتسني أداء املوارد البشرية يف ظل تبين   .ه 

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة  .و   .تقييم واقع جتارب التغيري 
دراسة مقارنة بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات : أثر إعادة اهلندسة على األداء املايل للمؤسسة  .ز 

 .الصغرية واملتوسطة
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  منوذج االستبيان املستخدم يف الدراسة): 01(امللحق رقم 
  استبيان

  ...حتية طيبة وبعد 
والذي  اصاخل هذا االستبيان يديك بني نضع ،املؤسسة موظفي أحد عتبارك: ةالكرميي الكرمي، سيديت سيد

عداد أطروحة دكتوراه بعنوان إدارة التكاليف داخل املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة : يهدف للقيام 
حيث أن املعلومات  ،ملناطق الصناعية لوالية سطيفحالة مؤسسات : يف ظل تبّين مدخل إعادة اهلندسة

ا سوف لوقوف على واقع تبين اليت ستزودوننا   أدوات إدارةادة اهلندسة وخمتف إع مدخل تسمح لنا 
التكرم بقراءة العبارات  منرجو منكلذا  .ةيسفانتلا ةز يملاحتقيق التكاليف والوقوف على مدى مسامهة ذلك يف 

ت واملعلومات اليت تتضمنها لن تستخدم  املختلفة بدقة واإلجابة عنها بصدق وموضوعية، علما أن مجيع البيا
، وستكون دقة إجابتك عو كبريا لنا يف التوصل إىل نتائج علمية صحيحة إال ألغراض البحث العلمي

  .وموضوعية
                                                                             

وشكرا على  والتقدير االحرتاما فائق منّ  اتقبلو                                                                    
  حسن تعاونكم

  مزهود هشام: الباحث                                                                                      
  

ت العامة: أوال   البيا
  .يف اخلانة اليت متثل اإلجابة املناسبة والصحيحة× الرجاء وضع العالمة -

  .............................................................. :إسم املؤسسة
  سنة 40سنة               أكرب من  40سنة إىل  30من               سنة 30أقل من         :العمر

  ذكر                   أنثى        :اجلنس
       رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبة             ئب مدير املؤسسة                مدير مؤسسة      :الوظيفة

  رئيس مصلحة املوارد البشرية
   سنوات 10أكثر من     سنوات           10إىل  05سنوات            من  05أقل من         :اخلربة

  دكتوراه  ماجستري                       ماسرت           ليسانس    :املستوى التعليمي
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  عبارات اإلستبيان: نيا
  .يف اخلانة اليت متثل اإلجابة الصحيحة واملناسبة× الرجاء وضع العالمة -

  انــــــــــــــــــــــاالستبيفـــقـــــــــــــــــــــــــــرات 
  .ندسةاهلاملرتبطة مبدى تبين املؤسسة ملبادئ إعادة  العبارات: لاجلزء األو 

  الـــعبــــــــــــــارة  الرقم
غري 
موافق 
  متاما

غري 
  موافق

  موافق  حمايد
موافق 
  متاما

  .الفينالبعد  :أوال

01  
مة بطريقة إعادة هندسة مجيع  إدارتكم العليا على دراية 

ا التشغيلية            .عمليا

02  
فريق عمل مكلف بعملية تسيري  تتوفر مؤسستكم على

  .املوارد البشرية ورأس املال وإدارة التكنولوجيا والتقنية
         

03  
تتوفر مؤسستكم على فريق عمل مكلف بعملية تصميم 

           .املنتجات اجلديدة ونظام التحويل

04  
تتوفر مؤسستكم على فريق عمل مكلف بعملية تسليم 

ئن   .املنتجات للز
         

05  
مؤسستكم على فريق عمل مكلف بعملية االتصال  تتوفر

م والدعاية للمنتجات            .ملستهلكني لدراسة رغبا

06  
تتوفر مؤسستكم على فريق عمل مكلف بعملية احلصول 

  .على خمتلف املواد
         

07  
تتوفر مؤسستكم على فريق عمل مكلف بعمليات الدعم 

  .ودعم االبتكاراليت تشمل العمليات القانونية واملالية 
         

  .البعد التنظيمي: اني

           .تتبىن مؤسستكم هيكل تنظيمي متمركز حول العمليات  08

09  
يتمتع إطارات مؤسستكم مبعرفة واضحة حول كيفية 

           .إعادة هندستها

10  
مكان مؤسستكم تطبيق مبادئ إعادة اهلندسة يف ظل 

  .اإلمكانيات اليت تتوفر عليها
         

11  
مة بضرورة تبين  اإلدارة العليا ملؤسستكم على دراية 

           . مبادئ إعادة اهلندسة
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12  
ألمهية البالغة إلعادة  مة  إدارة مؤسستكم على دراية 

           .اهلندسة

13  
تدرك اإلدارة العليا ملؤسستكم مجيع األنشطة اليت 

  .تضيف قيمة لإلنتاج
         

14  
دراية بكل األنشطة اليت ال  اإلدارة العليا ملؤسستكم على

           .تضيف قيمة لإلنتاج

  .التكنولوجيالبعد : الث

15  
تتوفر مبؤسستكم األجهزة التكنولوجية احلديثة يف جمال 

           .اإلعالم واالتصال

16  
تستخدم األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال 

  .بطريقة متوافقة مع طبيعة العمليات املمارسة
         

17  
تتوفر مؤسستكم على شبكة اتصال داخلية تتميز 

           .لكفاءة يف األداء

18  
أفراد مؤسستكم يتميزون مبعرفة جيدة فيما خيص إتقان 

  .العمل اإللكرتوين
         

19  
أفراد مؤسستكم يتمتعون برغبة كبرية يف إتقان التقنيات 

           .احلديثة لإلعالم واالتصال

20  
القدرة املالية اليت تسمح هلا تتوفر مؤسستكم على 

قتناء األجهزة التكنولوجية اجلديدة يف جمال اإلعالم 
  .واالتصال

         

21  
تقوم اإلدارة بتخصيص ميزانية لتأهيل األفراد يف جمال 
           .التحكم يف األجهزة احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال

  .البشريالبعد : رابعا

22  
األمهية البالغة إلعادة هندسة يدرك األفراد مبؤسستكم 

           .مواردها البشرية يف ظل الظروف احلالية

23  
يتميز األفراد مبؤسستكم بقبول فكرة إعادة تصميم 
ا بدون إبداء أي نوع من الرفض   .األنشطة اليت ميارسو

         

24  
تتميز إدارتكم العليا مبعرفة شاملة جبميع اإلجراءات 

           .هندسة مواردها البشريةالكفيلة بنجاح إعادة 

عادة هندسة عملية التوظيف  25            .قامت إدارة مؤسستكم 

عادة هندسة عملية حتفيز   26          قامت إدارة مؤسستكم 
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  .األفراد

27  
عادة هندسة عملية تدريب  قامت إدارة مؤسستكم 

  .األفراد
         

عادة هندسة أداء   28            .أفرادهاقامت إدارة مؤسستكم 

  .التكاليفدوات إدارة  املؤسسة ألاملرتبطة مبدى تبين العبارات: اجلزء الثاين
  .ABMأسلوب اإلدارة على أساس األنشطة : أوال

  الـــعبــــــــــــــارة  الرقم
غري 
موافق 
  متاما

غري 
  موافق

  موافق متاما  موافق  حمايد

01  
تدعم اإلدارة العليا ملؤسستكم فكرة وجود نظام حملاسبة 

  .ABCالتكاليف على أساس النشاط 
         

02  
يقوم فريق املكلف بنظام حماسبة التكاليف على أساس 

بتحليل مجيع األنشطة املمارسة  ABCالنشاط 
  .ملؤسسة

         

03  
حيدد نظام حماسبة التكاليف على أساس النشاط 

ABC املعتمد مبؤسستكم تكلفة كل منتج بدقة عالية.  
        

04  
يتم االعتماد على املعلومات اليت يوفرها نظام حماسبة 

  .التكاليف يف إجراء تقييم لألنشطة املنتجة للقيمة
         

05  
يف ظل إعادة هندسة املؤسسة يتحقق أحسن ترتيب 

  .للخطوات الفنية الالزمة إلنتاج القيمة
         

06  
االستغناء عن األنشطة الغري مضيفة للقيمة يف ظل يتم 

  .إعادة هندسة املؤسسة
         

07  
يؤدي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات إىل حتسني 

  .أداء األنشطة بتعظيم القيمة املنتجة
         

  .أسلوب هندسة القيمة: نيا

08  
تعمل إدارة املؤسسة على حتديد دقيق لألنشطة اليت 

  .للمنتجاتتضيف قيمة 
         

09  
يف ظل أداء املؤسسة لعملية تصميم املنتج ونظام 
  .التحويل تتحقق أدىن قيمة لعناصر تكاليف املنتجات

         

10  
حتاول إدارة املؤسسة معرفة مجيع رغبات املستهلكني 

لعمليات اإلنتاجية ا قبل القيام    .جتاه منتجا
         

         يتحقق يف ظل إعادة اهلندسة أعلى مستوى للفائض   11
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  .االستهالكي للمنتجات

12  
خذ إدارة املؤسسة رغبات املستهلكني بعني االعتبار 

ا   .أثناء عملية تصميم منتجا
         

13  
لتخلي عن األنشطة اليت ال تضيف  تقوم إدارة املؤسسة 

  .قيمة للمنتجات
         

14  

يؤدي ممارسة املؤسسة لعملية تصميم املنتج ونظام 
التحويل إىل خلق أقصى قيمة إستعمالية تتضمنها 

ا   . منتجا
         

  .أسلوب التكلفة املستهدفة: لثا

15  
حتاول إدارة مؤسستكم معرفة تكاليف منتجات 

ا   .املؤسسات املنافسة هلا وفقا ملستوى جود
         

16  
ا القصوى تقوم إدارة املؤسسة  حبساب تكلفة منتجا

ا بناء على التكاليف املستهدفة يف السوق   .املسموح 
         

17  
حتاول إدارة املؤسسة ختفيض التكاليف للوصول للتكلفة 

  .املستهدفة أخذا بعني االعتبار جودة املنتجات
         

18  
تتوفر يف ظل إعادة هندسة املؤسسة معلومات دقيقة 

  .يقدمها املنافسونحول املنتجات اليت 
         

19  

يؤدي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات يف أداء العمل 
إىل السرعة يف توفري املعلومات املتعلقة بتكاليف 

  .املنافسني
         

20  
ت  تتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أدىن مستو

  .لتكاليف املنتجات اليت ترغب يف إنتاجها مستقبال
         

21  
ظل إعادة هندسة املؤسسة معلومات عن تتوفر يف 

ا   .تكاليف منتجات املنافسني بناء على مستوى جود
         

  .نظرية القيود: رابعا

22  
يسمح اهليكل التنظيمي املتمركز حول العمليات مبرونة 

  .التعامل مع القيود الداخلية اليت تواجهها املؤسسة
          

23  

مبرونة التعامل مع تتميز املؤسسة يف ظل إعادة هندستها 
جياد حلول آنية للمشاكل اليت  القيود اخلارجية 

  .تصادفها
         

24  
تقوم إدارة املؤسسة بفحص دقيق خلطوطها اإلنتاجية 
إلزالة مراكز االختناق ذات املخزون حتت التشغيل 
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  .املرتفع

25  
إدارة املؤسسة ال تشغل خطوط اإلنتاج اليت ال تشكل 

  .بطاقتها اإلنتاجية القصوىمراكز اختناق 
         

26  
حتاول إدارة املؤسسة رفع الطاقة اإلنتاجية للمراكز اليت 

  .متثل قيودا
         

27  
يرافق إعادة هندسة املؤسسة وجود خطط فعالة للتعامل 

  .مع مجيع القيود املوجودة
         

28  
يتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أدىن مستوى 

  .للقيود
         

  .JITأسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد : خامسا

29  
ال حتتفظ املؤسسة مبخزون من املواد األولية إال ما تعلق 

ت األمان   . مبستو
         

30  

تعتمد املؤسسة على جتميع خمتلف اآلالت الالزمة 
لتصنيع املنتجات اليت تتطلب عمليات حتويلية 

  . متجانسة
         

31  
تعتمد عليهم املؤسسة يف احلصول يتميز املوردون الذين 

م لسرعة الفائقة يف نقل توريدا   .على خمتلف املواد 
         

32  
يف ظل إعادة اهلندسة يتحقق أدىن مستوى للتكاليف 

ملخزون   . املرتبطة 
         

33  
يتحقق يف ظل االعتماد على عملية تصميم املنتج ونظام 

  .التحويل أدىن مستوى لإلنتاج حتت التشغيل
         

34  
تتبىن إدارة املؤسسة سياسة صيانة وقائية تسمح هلا 

ا   .بتقليص عدد األعطال اليت تصيب استثمارا
         

35  
تنتج املؤسسة حبجم دفعة منخفض فيما يتعلق 

  .ملنتجات اليت تسوقها
         

  بطاقة األداء املتوازن: سادسا

36  
ملنافسني بكيفية  ح األعلى مقارنة  حتقق املؤسسة األر

  . متزايدة من سنة مالية ألخرى
         

دة قيمة املبيعات  37            .تؤدي إعادة اهلندسة املؤسسة إىل ز

38  
تؤدي إعادة هندسة املوارد البشرية إىل حتقيق مجيع أفراد 

  .املؤسسة ملعدالت مرتفعة من اإلنتاجية
         

         إعادة هندسة عملية التدريب تؤدي لرفع مهارات أفراد   39
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  .املؤسسة

40  
ح مالية  تتحقق يف ظل إعادة هندسة املؤسسة أر

  .مرتفعة
         

41  
تتميز املؤسسة بقدرة مرتفعة على اكتشاف رغبات 

  .املستهلكني
         

           .متتاز املؤسسة بسرعة القيام بتلبية رغبات املستهلكني  42

43  
منتجات وخدمات املؤسسة هي األقل سعرا مقارنة 

  .جبميع منافسيها
         

44  
متتاز املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة مبستوى 

  .مرتفع من اجلودة
         

45  
تسعى املؤسسة لدراسة وحتسني رضا املستهلك جتاه 

  .املنتجات واخلدمات اليت تقدمها
         

46  
الستغالل الطاقة اإلنتاجية يتم مبؤسستكم التخطيط 

  .العاطلة
         

           .يتم مبؤسستكم التحسني املستمر جلودة املنتجات  47

           .حتقق مؤسستكم معدالت إنتاجية مرتفعة للعمال  48

ستمرار للدخول يف أسواق جديدة  49            .تعمل مؤسستكم 

50  
حتاول مؤسستكم احلصول على الشهادات الدولية 

  .ا يف جمال اجلودةاملعرتف 
         

ستمرار  51            .تقدم مؤسستكم منتجات مبتكرة 

52  
دة معدالت االعتماد على وسائل  تقوم مؤسستكم بز

  .إنتاج تتضمن تكنولوجيا أحدث
         

53  
هيل ألفرادها بكيفية  جراء برامج  تقوم مؤسستكم 

  .مستمرة
         

54  
مباشرة مبعدالت تتبىن مؤسستكم نظام للحوافز مرتبط 

  .أداء األفراد
         

           .متتلك مؤسستكم عدد معترب من براءات اخرتاع  55

  .إدارة اجلودة الشاملة: سابعا
           .تتبىن مؤسستكم خطط فعالة لتحقيق اجلودة املرتفعة  56

57  
تعتمد مؤسستكم على التحليلي اإلحصائي لقياس 

ت اجلودة   .مستو
         

لزبون بعد استالمه للمنتجتستمر عالقة   58            .مؤسستكم 
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ئنكم  59 ستمرار مع ز            .تتواصل مؤسستكم 

60  
عتبارهم عمالء داخليني  تنظم إدارة مؤسستكم للعمال 

م حتياجا   .يتم االهتمام 
         

61  
ئن جتاه املنتج بعني  خذ إدارة مؤسستكم رغبات الز

  .االعتبار قبل القيام بتصميمه
         

62  
هيل يف جمال  يستفيد األفراد مبؤسستكم من برامج 

  .اجلودة
         

63  
تم إدارة مؤسستكم بتحقيق رضا املستهلكني جتاه 

  .املنتجات اليت تقدمها هلم
         

64  
يتلقى العمال مبؤسستكم الدعم الالزم الذي يسهل 
ا   .عليهم إجياد احللول الفعالة للمشاكل اليت يصادفو

         

65  
تعمل مؤسستكم على املعاجلة السريعة للشكاوى اليت 

ئن   .تصلها من الز
         

  .استدامة املؤسسة: منا

66  
ر البيئية لنشاطها  تعمل إدارة املؤسسة على تقييم اآل
دف احلد من التلوث الذي تتسبب فيه   .االقتصادي 

         

67  
إلفصاح عن املعلومات اليت  تؤثر تقوم إدارة املؤسسة 

تمع احمللي   .مباشرة على أفراد ا
         

68  

ر االجتماعية  تعمل إدارة املؤسسة على تقييم اآل
لنشاطها املمارس أخذا بعني االعتبار القيم السائدة 

  .تمع
         

69  
جراء حماسبة عن التكاليف البيئية  تقوم إدارة املؤسسة 

  .من خالل اإلفصاح عنها للجهات املعنية
         

70  
دة ميزانية إنفاقها على األحباث  تعمل املؤسسة على ز

ر املواد الضارة للبيئة ا تقليل آ   .اليت من شأ
         

           .تعمل املؤسسة على ترشيد استهالكها للمياه  71

72  
تقوم املؤسسة خبلق توازن بني إمجايل التكاليف البيئية 

  .والتأثريات غري املرغوبة اليت تتسبب فيها
         

  .ذكاء األعمال: سعا

73  
توظف املؤسسة برجميات ذكاء األعمال يف مجع 

ت   .البيا
         

         توفر برجميات ذكاء األعمال املعتمدة مبؤسستكم   74
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  .معلومات ذات جودة عالية
لسرعة الفائقة  75 ت             .تتميز عملية توفري البيا

76  
جمال تعتمد مؤسستكم على أحدث الربجميات يف 

ت   .معاجلة البيا
         

77  
ستخدام أحدث  ت  تقوم مؤسستكم بتخزين كل البيا

  .األجهزة
         

78  
ت من  تتميز مؤسستكم بسرعة احلصول على البيا

  .حميطها
         

79  
ت اليت توفرها برجميات ذكاء  توظف مؤسستكم البيا

  .األعمال يف صناعة القرارات
         

  .يزة التنافسيةملاملرتبطة  العبارات: لثاجلزء الثا
  .تكلفة املنتجات: أوال

01  
حتقق مؤسستكم معدالت إنتاجية مرتفعة للعمال بسبب 

  .تبسيطها إلجراءات العمل
         

02  
حتقق مؤسستكم معدالت إنتاجية مرتفعة بسبب 

  .استغالل عنصر الزمن أثناء أداء األنشطة
         

03  
خنفاض أسعارها يف السوق  تتميز منتجات مؤسستكم

  .مقارنة جبميع منافسيها
         

04  
تستهلك املنتجات اليت تقدمها مؤسستكم أقل قدر من 

  .املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها
         

05  
تستغل مؤسستكم مواردها االقتصادية بعدم وجود 

  .أنشطة ال تضيف قيمة للمنتجات
         

  .جودة املنتجات: نيا

06  
ت منخفضة من املنتجات  حتقق إدارة مؤسستكم مستو

  .املعيبة
         

07  
ألداء املنخفض  ئنكم ال يقدمون شكاوي تتعلق  ز

  .للمنتجات
         

08  
تتمتع منتجاتكم بطول فرتة استخدامها دون تعرضها 

  .للتعطل
         

           .تتميز منتجاتكم مبظهر خارجي جيد  09

10  
  .جيدة لدى املستهلكنيتتمتع مؤسستكم بسمعة 
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  .وظائف املنتجات: لثا

11  
جراء دراسات معمقة لرغبات  تقوم مؤسستكم 

  .املستهلكني قبل أداء عمليات اإلنتاج
         

           .متتلك مؤسستكم خمترب حبث  12

13  
تقوم مؤسستكم بتطوير خصائص يف املنتجات تتوافق 

  .مع رغبات املستهلكني
         

14  
مؤسستكم على ابتكار منتجات جديدة بناء على تعمل 

  .دراسات السوق اليت جتريها
         

15  
ئنها جتاه املنتجات اليت  تم مؤسستكم مبستوى رضا ز

  .تقدمها هلم
         

ئن: رابعا   .حتقيق االستجابة السريعة للز

16  
ئن يف فرتة  لكشف عن رغبات الز تقوم مؤسستكم 

  .زمنية قصرية
         

17  
يتم تطوير خصائص مبنتجات مؤسستكم خالل فرتة 

  .قصرية
         

18  
ئنها  لسبق فيما خيص تلبية رغبات ز تتميز مؤسستكم 

ملنافسني   .مقارنة 
         

19  
لتميز من حيث خصائصها مقارنة  تتمتع منتجاتكم 

  .ملنافسني
         

20  
ا  نتظام بتطوير خصائص منتجا تقوم مؤسستكم 

  .قصريةخالل فرتات 
         

  شكرا على حسن تعاونكم
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  .)إعادة اهلندسة(االتساق البنائي للمحور الثاين معامالت االرتباط وصدق ): 02(امللحق رقم 
 

Corrélations 

 X1 X2 X3 X4 X 

X1 Corrélation de Pearson 1 ,600** ,412** ,661** ,869** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

X2 Corrélation de Pearson ,600** 1 ,370** ,515** ,782** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

X3 Corrélation de Pearson ,412** ,370** 1 ,337** ,671** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

X4 Corrélation de Pearson ,661** ,515** ,337** 1 ,805** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 164 164 164 164 164 

X Corrélation de Pearson ,869** ,782** ,671** ,805** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 164 164 164 164 164 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  ).أدوات إدارة التكاليف(معامالت االرتباط وصدق االتساق البنائي للمحور الثالث ): 03(امللحق رقم 
 

 

 Y 

Y1 Corrélation de Pearson ,603** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y2 Corrélation de Pearson ,822** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y3 Corrélation de Pearson ,822** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y4 Corrélation de Pearson ,816** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y5 Corrélation de Pearson ,831** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y6 Corrélation de Pearson ,893** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y7 Corrélation de Pearson ,839** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y8 Corrélation de Pearson ,805** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y9 Corrélation de Pearson ,878** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 164 

Y Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 164 
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  ).أدوات إدارة التكاليف(معامالت االرتباط وصدق االتساق البنائي للمحور الرابع ): 04(امللحق رقم 
 

Corrélations 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z 

Z1 Corrélation de Pearson 1 ,695** ,547** ,553** ,849** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

Z2 Corrélation de Pearson ,695** 1 ,505** ,527** ,834** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

Z3 Corrélation de Pearson ,547** ,505** 1 ,544** ,791** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 164 164 164 164 164 

Z4 Corrélation de Pearson ,553** ,527** ,544** 1 ,803** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 164 164 164 164 164 

Z Corrélation de Pearson ,849** ,834** ,791** ,803** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 164 164 164 164 164 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 .)إعادة اهلندسة(للمحور الثاين  معامالت ألفا كرونباخ): 05(امللحق رقم 

 :البعد الفين .1

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,810 7 

 :البعد التنظيمي .2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,706 7 

 :البعد التكنولوجي .3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,728 7 

 :البعد البشري .4

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,713 7 

 ):إعادة اهلندسة( جمموع احملور الثاين .5

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,885 28 
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  .)إدارة التكاليفأدوات (معامالت ألفا كرونباخ للمحور الثالث ): 06(امللحق رقم 
 :ABMاإلدارة على أساس األنشطة  .1

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,720 7 

 :أسلوب هندسة القيمة .2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,733 7 

 :أسلوب التكلفة املستهدفة .3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,721 7 

 :نظرية القيود .4

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,682 7 

  :JITأسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد  .5

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,748 7 

 
 :األداء املتوازنبطاقة  .6

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,825 20 

 :إدارة اجلودة الشاملة .7

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,715 10 
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 :استدامة املؤسسة .8

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,714 7 

 :ذكاء األعمال .9

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,768 7 

  ):أدوات إدارة التكاليف( جمموع احملور الثالث .10

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,953 79 
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  .)ةيسفانتلا ةز يملا(معامالت ألفا كرونباخ للمحور الرابع ): 07( امللحق رقم
 

 :ختفيض تكلفة املنتجات .1

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,712 5 

 :جودة املنتجات .2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,719 5 

  :املنتجاتوظائف  .3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,702 5 

ئن .4   :االستجابة السريعة للز

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,745 5 

 ):ةيسفانتلا ةز يملا( جمموع احملور الرابع .5

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,886 20 

موع الكلي .6   :ا
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,963 127 
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  .)إعادة اهلندسة(لمحور الثاين مقاييس النزعة املركزية ل): 08(امللحق رقم 
 

 :البعد الفين إلعادة اهلندسة .1

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

X1.1 164 3,2195 ,87955 ,06868 

X1.2 164 3,1402 ,78238 ,06109 

X1.3 164 2,9268 ,84040 ,06562 

X1.4 164 3,3232 ,93294 ,07285 

X1.5 164 3,4390 ,97323 ,07600 

X1.6 164 3,0488 ,97707 ,07630 

X1.7 164 3,0793 ,83618 ,06529 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

X1.1 46,876 163 ,000 3,21951 3,0839 3,3551 

X1.2 51,401 163 ,000 3,14024 3,0196 3,2609 

X1.3 44,600 163 ,000 2,92683 2,7972 3,0564 

X1.4 45,616 163 ,000 3,32317 3,1793 3,4670 

X1.5 45,252 163 ,000 3,43902 3,2890 3,5891 

X1.6 39,960 163 ,000 3,04878 2,8981 3,1994 

X1.7 47,159 163 ,000 3,07927 2,9503 3,2082 

 
 :البعد التنظيمي إلعادة اهلندسة .2

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

X2.1 164 3,1037 ,73991 ,05778 

X2.2 164 3,3415 ,82476 ,06440 

X2.3 164 3,1524 ,86226 ,06733 

X2.4 164 3,2561 ,82612 ,06451 

X2.5 164 3,4085 ,81259 ,06345 

X2.6 164 3,1463 ,81582 ,06371 

X2.7 164 3,2317 ,83334 ,06507 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 

95 % 

Inférieur Supérieur 

X2.1 53,717 163 ,000 3,10366 2,9896 3,2177 

X2.2 51,884 163 ,000 3,34146 3,2143 3,4686 

X2.3 46,820 163 ,000 3,15244 3,0195 3,2854 

X2.4 50,475 163 ,000 3,25610 3,1287 3,3835 

X2.5 53,718 163 ,000 3,40854 3,2832 3,5338 

X2.6 49,389 163 ,000 3,14634 3,0205 3,2721 

X2.7 49,663 163 ,000 3,23171 3,1032 3,3602 

  
  :البعد التكنولوجي إلعادة اهلندسة .3

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

X3.1 164 3,4939 ,89646 ,07000 

X3.2 164 3,7317 ,84431 ,06593 

X3.3 164 3,4695 ,85389 ,06668 

X3.4 164 3,4756 ,76304 ,05958 

X3.5 164 3,3293 ,82974 ,06479 

X3.6 164 3,7012 ,90791 ,07090 

X3.7 164 3,3415 ,84678 ,06612 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

X3.1 49,912 163 ,000 3,49390 3,3557 3,6321 

X3.2 56,602 163 ,000 3,73171 3,6015 3,8619 

X3.3 52,034 163 ,000 3,46951 3,3378 3,6012 

X3.4 58,332 163 ,000 3,47561 3,3580 3,5933 

X3.5 51,384 163 ,000 3,32927 3,2013 3,4572 

X3.6 52,207 163 ,000 3,70122 3,5612 3,8412 

X3.7 50,534 163 ,000 3,34146 3,2109 3,4720 
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 :البعد البشري إلعادة اهلندسة .4

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

X4.1 164 3,0976 ,90139 ,07039 

X4.2 164 3,2012 ,91464 ,07142 

X4.3 164 3,3354 ,80090 ,06254 

X4.4 164 3,3171 ,89138 ,06960 

X4.5 164 3,1037 ,94394 ,07371 

X4.6 164 2,9329 ,89395 ,06981 

X4.7 164 3,1890 ,76399 ,05966 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

X4.1 44,008 163 ,000 3,09756 2,9586 3,2365 

X4.2 44,822 163 ,000 3,20122 3,0602 3,3422 

X4.3 53,332 163 ,000 3,33537 3,2119 3,4589 

X4.4 47,656 163 ,000 3,31707 3,1796 3,4545 

X4.5 42,107 163 ,000 3,10366 2,9581 3,2492 

X4.6 42,015 163 ,000 2,93293 2,7951 3,0708 

X4.7 53,455 163 ,000 3,18902 3,0712 3,3068 

  
 ):إعادة اهلندسة(الثاين  جمموع احملور .5

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

X1 164 3,1681 ,60979 ,04762 

X2 164 3,2343 ,49129 ,03836 

X3 164 3,5061 ,52420 ,04093 

X4 164 3,1681 ,53027 ,04141 

X 164 3,2692 ,42325 ,03305 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

X1 66,534 163 ,000 3,16812 3,0741 3,2621 

X2 84,308 163 ,000 3,23432 3,1586 3,3101 

X3 85,654 163 ,000 3,50610 3,4253 3,5869 

X4 76,511 163 ,000 3,16812 3,0864 3,2499 

X 98,915 163 ,000 3,26916 3,2039 3,3344 
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  .)أدوات إدارة التكاليف(مقاييس النزعة املركزية للمحور الثالث ): 09(امللحق رقم 
 

 :ABMاإلدارة على أساس األنشطة  .1

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y1.1 164 3,2378 ,85704 ,06692 

Y1.2 164 3,3963 ,84809 ,06622 

Y1.3 164 3,4146 ,88548 ,06914 

Y1.4 164 3,3049 ,90247 ,07047 

Y1.5 164 3,4695 ,73829 ,05765 

Y1.6 164 3,4024 ,75713 ,05912 

Y1.7 164 3,3171 ,87750 ,06852 

 
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y1.1 48,381 163 ,000 3,23780 3,1057 3,3700 

Y1.2 51,285 163 ,000 3,39634 3,2656 3,5271 

Y1.3 49,384 163 ,000 3,41463 3,2781 3,5512 

Y1.4 46,897 163 ,000 3,30488 3,1657 3,4440 

Y1.5 60,181 163 ,000 3,46951 3,3557 3,5834 

Y1.6 57,550 163 ,000 3,40244 3,2857 3,5192 

Y1.7 48,409 163 ,000 3,31707 3,1818 3,4524 

 
 :أسلوب هندسة القيمة .2

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y2.1 164 3,2805 ,78755 ,06150 

Y2.2 164 3,1037 ,86243 ,06734 

Y2.3 164 3,2073 ,92329 ,07210 

Y2.4 164 3,4268 ,75177 ,05870 

Y2.5 164 3,1220 ,89840 ,07015 

Y2.6 164 3,3780 ,96745 ,07555 

Y2.7 164 3,2927 ,91327 ,07131 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y2.1 53,344 163 ,000 3,28049 3,1591 3,4019 

Y2.2 46,086 163 ,000 3,10366 2,9707 3,2366 

Y2.3 44,486 163 ,000 3,20732 3,0650 3,3497 

Y2.4 58,375 163 ,000 3,42683 3,3109 3,5427 

Y2.5 44,502 163 ,000 3,12195 2,9834 3,2605 

Y2.6 44,716 163 ,000 3,37805 3,2289 3,5272 

Y2.7 46,172 163 ,000 3,29268 3,1519 3,4335 

 
  :املستهدفةأسلوب التكلفة  .3

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y3.1 164 3,2439 ,79971 ,06245 

Y3.2 164 3,2622 ,98990 ,07730 

Y3.3 164 3,1890 ,84047 ,06563 

Y3.4 164 3,1402 ,93262 ,07283 

Y3.5 164 3,2866 ,93838 ,07328 

Y3.6 164 2,9451 ,83815 ,06545 

Y3.7 164 3,4390 ,80027 ,06249 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y3.1 51,947 163 ,000 3,24390 3,1206 3,3672 

Y3.2 42,203 163 ,000 3,26220 3,1096 3,4148 

Y3.3 48,591 163 ,000 3,18902 3,0594 3,3186 

Y3.4 43,120 163 ,000 3,14024 2,9964 3,2840 

Y3.5 44,853 163 ,000 3,28659 3,1419 3,4313 

Y3.6 44,999 163 ,000 2,94512 2,8159 3,0744 

Y3.7 55,033 163 ,000 3,43902 3,3156 3,5624 
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 :نظرية القيود .4

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y4.1 164 3,1098 ,82158 ,06415 

Y4.2 164 3,1402 ,93918 ,07334 

Y4.3 164 3,0976 ,92159 ,07196 

Y4.4 164 3,1341 ,86885 ,06785 

Y4.5 164 2,9329 ,89395 ,06981 

Y4.6 164 3,1585 ,95248 ,07438 

Y4.7 164 3,3171 ,91179 ,07120 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y4.1 48,473 163 ,000 3,10976 2,9831 3,2364 

Y4.2 42,819 163 ,000 3,14024 2,9954 3,2851 

Y4.3 43,043 163 ,000 3,09756 2,9555 3,2397 

Y4.4 46,195 163 ,000 3,13415 3,0002 3,2681 

Y4.5 42,015 163 ,000 2,93293 2,7951 3,0708 

Y4.6 42,467 163 ,000 3,15854 3,0117 3,3054 

Y4.7 46,589 163 ,000 3,31707 3,1765 3,4577 

 
  :JITأسلوب اإلنتاج يف الوقت احملدد  .5

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y5.1 164 3,2988 ,90791 ,07090 

Y5.2 164 3,2317 ,81095 ,06332 

Y5.3 164 3,1646 ,92860 ,07251 

Y5.4 164 3,2439 ,86600 ,06762 

Y5.5 164 3,3598 ,92602 ,07231 

Y5.6 164 3,2622 ,87124 ,06803 

Y5.7 164 3,2195 ,89339 ,06976 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y5.1 46,530 163 ,000 3,29878 3,1588 3,4388 

Y5.2 51,034 163 ,000 3,23171 3,1067 3,3567 

Y5.3 43,643 163 ,000 3,16463 3,0215 3,3078 

Y5.4 47,970 163 ,000 3,24390 3,1104 3,3774 

Y5.5 46,463 163 ,000 3,35976 3,2170 3,5025 

Y5.6 47,951 163 ,000 3,26220 3,1279 3,3965 

Y5.7 46,150 163 ,000 3,21951 3,0818 3,3573 

 
  :بطاقة األداء املتوازن. 6

  :بعد األداء املايل. 1.6
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y6.11 164 3,3659 ,88633 ,06921 

Y6.12 164 3,3476 ,94379 ,07370 

Y6.13 164 3,1524 ,83331 ,06507 

Y6.14 164 3,0366 ,85723 ,06694 

Y6.15 164 3,0610 ,90462 ,07064 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y6.11 48,632 163 ,000 3,36585 3,2292 3,5025 

Y6.12 45,423 163 ,000 3,34756 3,2020 3,4931 

Y6.13 48,446 163 ,000 3,15244 3,0239 3,2809 

Y6.14 45,364 163 ,000 3,03659 2,9044 3,1688 

Y6.15 43,332 163 ,000 3,06098 2,9215 3,2005 
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ئن. 2.6   :بعد الز
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y6.21 164 3,1524 ,91742 ,07164 

Y6.22 164 3,3537 ,88438 ,06906 

Y6.23 164 3,1951 ,88531 ,06913 

Y6.24 164 3,0122 ,90661 ,07079 

Y6.25 164 3,2073 ,86851 ,06782 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y6.21 44,005 163 ,000 3,15244 3,0110 3,2939 

Y6.22 48,562 163 ,000 3,35366 3,2173 3,4900 

Y6.23 46,218 163 ,000 3,19512 3,0586 3,3316 

Y6.24 42,549 163 ,000 3,01220 2,8724 3,1520 

Y6.25 47,292 163 ,000 3,20732 3,0734 3,3412 

  
 :بعد العمليات الداخلية. 3.6

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y6.31 164 3,1159 ,83922 ,06553 

Y6.32 164 3,1402 ,91937 ,07179 

Y6.33 164 3,3110 ,83313 ,06506 

Y6.34 164 3,2012 ,90112 ,07037 

Y6.35 164 3,5183 ,66897 ,05224 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y6.31 47,547 163 ,000 3,11585 2,9865 3,2453 

Y6.32 43,742 163 ,000 3,14024 2,9985 3,2820 

Y6.33 50,894 163 ,000 3,31098 3,1825 3,4394 

Y6.34 45,494 163 ,000 3,20122 3,0623 3,3402 

Y6.35 67,352 163 ,000 3,51829 3,4151 3,6214 

 
 :بعد النمو والتعلم. 4.6

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y6.41 164 2,9390 ,86297 ,06739 

Y6.42 164 3,2744 ,89529 ,06991 

Y6.43 164 3,4024 ,81187 ,06340 

Y6.44 164 3,2256 ,96774 ,07557 

Y6.45 164 3,2622 ,92586 ,07230 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y6.41 43,614 163 ,000 2,93902 2,8060 3,0721 

Y6.42 46,837 163 ,000 3,27439 3,1363 3,4124 

Y6.43 53,669 163 ,000 3,40244 3,2773 3,5276 

Y6.44 42,685 163 ,000 3,22561 3,0764 3,3748 

Y6.45 45,122 163 ,000 3,26220 3,1194 3,4050 
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 :إدارة اجلودة الشاملة. 7

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y7.1 164 3,1463 ,84537 ,06601 

Y7.2 164 3,0732 ,89690 ,07004 

Y7.3 164 3,2805 ,73933 ,05773 

Y7.4 164 3,2988 ,90791 ,07090 

Y7.5 164 3,3963 ,90411 ,07060 

Y7.6 164 3,2073 ,88252 ,06891 

Y7.7 164 3,0732 ,93047 ,07266 

Y7.8 164 3,2927 ,79087 ,06176 

Y7.9 164 3,2561 ,92426 ,07217 

Y7.10 164 3,3171 ,88447 ,06907 

 
 
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y7.1 47,663 163 ,000 3,14634 3,0160 3,2767 

Y7.2 43,880 163 ,000 3,07317 2,9349 3,2115 

Y7.3 56,823 163 ,000 3,28049 3,1665 3,3945 

Y7.4 46,530 163 ,000 3,29878 3,1588 3,4388 

Y7.5 48,108 163 ,000 3,39634 3,2569 3,5357 

Y7.6 46,541 163 ,000 3,20732 3,0712 3,3434 

Y7.7 42,297 163 ,000 3,07317 2,9297 3,2166 

Y7.8 53,317 163 ,000 3,29268 3,1707 3,4146 

Y7.9 45,115 163 ,000 3,25610 3,1136 3,3986 

Y7.10 48,028 163 ,000 3,31707 3,1807 3,4535 
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 :استدامة املؤسسة. 8
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y8.1 164 3,4146 ,82820 ,06467 

Y8.2 164 3,3354 ,89496 ,06988 

Y8.3 164 3,3415 ,77885 ,06082 

Y8.4 164 3,2927 ,88599 ,06918 

Y8.5 164 3,1951 ,77442 ,06047 

Y8.6 164 3,2317 ,89029 ,06952 

Y8.7 164 3,4390 ,94768 ,07400 

 
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y8.1 52,799 163 ,000 3,41463 3,2869 3,5423 

Y8.2 47,727 163 ,000 3,33537 3,1974 3,4734 

Y8.3 54,942 163 ,000 3,34146 3,2214 3,4616 

Y8.4 47,593 163 ,000 3,29268 3,1561 3,4293 

Y8.5 52,836 163 ,000 3,19512 3,0757 3,3145 

Y8.6 46,486 163 ,000 3,23171 3,0944 3,3690 

Y8.7 46,472 163 ,000 3,43902 3,2929 3,5851 

 
 :ذكاء األعمال. 9

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y9.1 164 3,3171 ,90504 ,07067 

Y9.2 164 3,5305 ,79433 ,06203 

Y9.3 164 3,3598 ,86434 ,06749 

Y9.4 164 3,3232 ,75888 ,05926 

Y9.5 164 3,1098 ,82902 ,06474 

Y9.6 164 3,2927 ,93975 ,07338 

Y9.7 164 3,5671 ,74415 ,05811 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y9.1 46,936 163 ,000 3,31707 3,1775 3,4566 

Y9.2 56,918 163 ,000 3,53049 3,4080 3,6530 

Y9.3 49,779 163 ,000 3,35976 3,2265 3,4930 

Y9.4 56,079 163 ,000 3,32317 3,2062 3,4402 

Y9.5 48,038 163 ,000 3,10976 2,9819 3,2376 

Y9.6 44,870 163 ,000 3,29268 3,1478 3,4376 

Y9.7 61,387 163 ,000 3,56707 3,4523 3,6818 

  
 ):أدوات إدارة التكاليف(جمموع احملور الثالث . 10

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Y1 164 3,3632 ,51309 ,04007 

Y2 164 3,2587 ,54233 ,04235 

Y3 164 3,2152 ,53767 ,04199 

Y4 164 3,1272 ,44110 ,03444 

Y5 164 3,2544 ,55948 ,04369 

Y6.1 164 3,1927 ,51380 ,04012 

Y6.2 164 3,1841 ,50177 ,03918 

Y6.3 164 3,2573 ,47244 ,03689 

Y6.4 164 3,2207 ,57113 ,04460 

Y6 164 3,2137 ,42192 ,03295 

Y7 164 3,2341 ,46225 ,03610 

Y8 164 3,3214 ,52133 ,04071 

Y9 164 3,3571 ,54069 ,04222 

Y 164 3,2606 ,40903 ,03194 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Y1 83,943 163 ,000 3,36324 3,2841 3,4424 

Y2 76,949 163 ,000 3,25871 3,1751 3,3423 

Y3 76,578 163 ,000 3,21516 3,1323 3,2981 

Y4 90,790 163 ,000 3,12718 3,0592 3,1952 

Y5 74,490 163 ,000 3,25436 3,1681 3,3406 

Y6.1 79,576 163 ,000 3,19268 3,1135 3,2719 

Y6.2 81,266 163 ,000 3,18415 3,1068 3,2615 

Y6.3 88,295 163 ,000 3,25732 3,1845 3,3302 

Y6.4 72,217 163 ,000 3,22073 3,1327 3,3088 

Y6 97,544 163 ,000 3,21372 3,1487 3,2788 

Y7 89,600 163 ,000 3,23415 3,1629 3,3054 

Y8 81,589 163 ,000 3,32143 3,2410 3,4018 

Y9 79,513 163 ,000 3,35714 3,2738 3,4405 

Y 102,086 163 ,000 3,26056 3,1975 3,3236 
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  .)ةيسفانتلا ةز يملا(للمحور الرابع مقاييس النزعة املركزية ): 10(امللحق رقم 
  

 :ختفيض تكلفة املنتجات .1

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Z1.1 164 3,4207 ,80630 ,06296 

Z1.2 164 3,5244 ,61126 ,04773 

Z1.3 164 3,3232 ,87175 ,06807 

Z1.4 164 3,4878 ,89640 ,07000 

Z1.5 164 3,4817 ,83975 ,06557 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Z1.1 54,331 163 ,000 3,42073 3,2964 3,5451 

Z1.2 73,838 163 ,000 3,52439 3,4301 3,6186 

Z1.3 48,818 163 ,000 3,32317 3,1888 3,4576 

Z1.4 49,828 163 ,000 3,48780 3,3496 3,6260 

Z1.5 53,096 163 ,000 3,48171 3,3522 3,6112 

  
 :جودة املنتجات .2

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Z2.1 164 3,5305 ,75473 ,05893 

Z2.2 164 3,4024 ,79661 ,06221 

Z2.3 164 3,4329 ,96650 ,07547 

Z2.4 164 3,4634 ,78631 ,06140 

Z2.5 164 3,5793 ,95920 ,07490 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Z2.1 59,905 163 ,000 3,53049 3,4141 3,6469 

Z2.2 54,697 163 ,000 3,40244 3,2796 3,5253 

Z2.3 45,487 163 ,000 3,43293 3,2839 3,5820 

Z2.4 56,407 163 ,000 3,46341 3,3422 3,5847 

Z2.5 47,787 163 ,000 3,57927 3,4314 3,7272 

  
 :وظائف املنتجات .3

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Z3.1 164 3,4085 ,81259 ,06345 

Z3.2 164 3,4878 ,92337 ,07210 

Z3.3 164 3,4634 ,88886 ,06941 

Z3.4 164 3,3415 ,77885 ,06082 

Z3.5 164 3,4756 ,82485 ,06441 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Z3.1 53,718 163 ,000 3,40854 3,2832 3,5338 

Z3.2 48,373 163 ,000 3,48780 3,3454 3,6302 

Z3.3 49,899 163 ,000 3,46341 3,3264 3,6005 

Z3.4 54,942 163 ,000 3,34146 3,2214 3,4616 

Z3.5 53,961 163 ,000 3,47561 3,3484 3,6028 
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ئن .4  :االستجابة السريعة للز

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Z4.1 164 3,2805 ,84758 ,06618 

Z4.2 164 3,2744 ,89529 ,06991 

Z4.3 164 3,5000 ,83262 ,06502 

Z4.4 164 3,5732 ,77587 ,06059 

Z4.5 164 3,3963 ,79584 ,06214 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Z4.1 49,566 163 ,000 3,28049 3,1498 3,4112 

Z4.2 46,837 163 ,000 3,27439 3,1363 3,4124 

Z4.3 53,832 163 ,000 3,50000 3,3716 3,6284 

Z4.4 58,978 163 ,000 3,57317 3,4535 3,6928 

Z4.5 54,652 163 ,000 3,39634 3,2736 3,5191 

  
 :)ةيسفانتلا ةز يملا(جمموع احملور الرابع  .5

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Z1 164 3,4476 ,55334 ,04321 

Z2 164 3,4817 ,58857 ,04596 

Z3 164 3,4354 ,57256 ,04471 

Z4 164 3,4049 ,58444 ,04564 

Z 164 3,4424 ,47092 ,03677 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

T Ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

Z1 79,788 163 ,000 3,44756 3,3622 3,5329 

Z2 75,756 163 ,000 3,48171 3,3910 3,5725 

Z3 76,838 163 ,000 3,43537 3,3471 3,5236 

Z4 74,608 163 ,000 3,40488 3,3148 3,4950 

Z 93,612 163 ,000 3,44238 3,3698 3,5150 
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  .ةيسفانتلا ةز يملابني إعادة اهلندسة و وحتليل االحندار معامالت االرتباط ): 11(امللحق رقم 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation Durbin-Watson 

1 ,374a ,140 ,134 ,43818 2,440 

a. Prédicteurs : (Constante), X 

b. Variable dépendante : Z 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,044 1 5,044 26,273 ,000b 

Résidus 31,104 162 ,192   

Total 36,148 163    

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs : (Constante), X 

 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,084 ,267  7,795 ,000 

X ,416 ,081 ,374 5,126 ,000 

a. Variable dépendante : Z 

 



  ..................................................................................................................... قائمة املالحق
 

 
~384~ 
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  .بني إعادة اهلندسة وأدوات إدارة التكاليف وحتليل االحندار معامالت االرتباط): 12(امللحق رقم 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,445a ,198 ,193 ,36741 

a. Prédicteurs : (Constante), X 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,402 1 5,402 40,022 ,000b 

Résidus 21,868 162 ,135   

Total 27,270 163    

a. Variable dépendante : Y 

b. Prédicteurs : (Constante), X 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,854 ,224  8,274 ,000 

X ,430 ,068 ,445 6,326 ,000 

a. Variable dépendante : Y 
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  .ةيسفانتلا ةز يملابني أدوات إدارة التكاليف و  وحتليل االحندار معامالت االرتباط): 13(امللحق رقم 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,788a ,620 ,616 ,29205 

a. Prédicteurs : (Constante), X, Y 

b. Variable dépendante : Z 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22,447 2 11,223 131,582 ,000b 

Résidus 13,733 161 ,085   

Total 36,179 163    

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs : (Constante), X, Y 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) ,433 ,212  2,036 ,043 

Y ,893 ,062 ,775 14,297 ,000 

X ,030 ,060 ,027 ,502 ,616 

a. Variable dépendante : Z 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 2,4676 4,0672 3,4430 ,37109 164 

Résidu -,75288 1,18237 ,00000 ,29026 164 

Valeur prédite standardisée -2,628 1,682 ,000 1,000 164 

Prévision standardisé -2,578 4,048 ,000 ,994 164 

a. Variable dépendante : Z 
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  .ةيسفانتلا ةز يملاالختبار مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة يف حتقيق  املتعدد حتليل االحندار): 14(امللحق رقم 
Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

1 

X1 . 

Pas à pas (Critère : 

Probabilité de F pour 

introduire <= ,050, 

Probabilité de F pour 

éliminer >= ,100). 

2 

X4 . 

Pas à pas (Critère : 

Probabilité de F pour 

introduire <= ,050, 

Probabilité de F pour 

éliminer >= ,100). 

a. Variable dépendante : Z 

Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,509a ,259 ,255 ,40677 

2 ,536b ,287 ,279 ,40015 

a. Prédicteurs : (Constante), X1 

b. Prédicteurs : (Constante), X1, X4 

c. Variable dépendante : Z 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,374 1 9,374 56,654 ,000b 

Résidus 26,805 162 ,165   

Total 36,179 163    

2 Régression 10,400 2 5,200 32,474 ,000c 

Résidus 25,780 161 ,160   

Total 36,179 163    

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs : (Constante), X1 

c. Prédicteurs : (Constante), X1, X4 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,197 ,169  13,035 ,000 

X1 ,393 ,052 ,509 7,527 ,000 

2 (Constante) 2,465 ,197  12,525 ,000 

X1 ,508 ,069 ,657 7,413 ,000 

X4 -,199 ,079 -,224 -2,531 ,012 

a. Variable dépendante : Z 

Variables excluesa 

Modèle Bêta In t Sig. Corrélation partielle 

Statistiques de 

colinéarité 

Tolérance 

1 X2 -,120b -1,422 ,157 -,111 ,640 

X3 -,032b -,430 ,668 -,034 ,830 

X4 -,224b -2,531 ,012 -,196 ,563 

2 X2 -,081c -,960 ,339 -,076 ,615 

X3 -,015c -,197 ,844 -,016 ,823 

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), X1 

c. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), X1, X4 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 2,6682 3,8964 3,4430 ,25259 164 

Résidu -1,00993 ,81473 ,00000 ,39769 164 

Valeur prédite standardisée -3,067 1,795 ,000 1,000 164 

Prévision standardisé -2,524 2,036 ,000 ,994 164 

a. Variable dépendante : Z 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,585 ,265  9,770 ,000 

X1 ,538 ,077 ,696 7,026 ,000 

X2 -,077 ,083 -,081 -,937 ,350 

X3 -,003 ,067 -,004 -,051 ,959 

X4 -,184 ,081 -,207 -2,275 ,024 

a. Variable dépendante : Z 
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 ةز يملايف حتقيق  وأدوات إدارة التكاليف الختبار مسامهة أبعاد إعادة اهلندسة املتعدد حتليل االحندار): 15(امللحق رقم 
 .التنافسية

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

1 

Y . 

Pas à pas (Critère : 

Probabilité de F pour 

introduire <= ,050, 

Probabilité de F pour 

éliminer >= ,100). 

2 

X1 . 

Pas à pas (Critère : 

Probabilité de F pour 

introduire <= ,050, 

Probabilité de F pour 

éliminer >= ,100). 

3 

X3 . 

Pas à pas (Critère : 

Probabilité de F pour 

introduire <= ,050, 

Probabilité de F pour 

éliminer >= ,100). 

a. Variable dépendante : Z 

Récapitulatif des modèlesd 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,787a ,620 ,617 ,29138 

2 ,796b ,634 ,629 ,28689 

3 ,808c ,653 ,647 ,28000 

a. Prédicteurs : (Constante), Y 

b. Prédicteurs : (Constante), Y, X1 

c. Prédicteurs : (Constante), Y, X1, X3 

d. Variable dépendante : Z 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22,425 1 22,425 264,132 ,000b 

Résidus 13,754 162 ,085   

Total 36,179 163    

2 Régression 22,929 2 11,464 139,292 ,000c 

Résidus 13,251 161 ,082   

Total 36,179 163    

3 Régression 23,636 3 7,879 100,494 ,000d 

Résidus 12,544 160 ,078   

Total 36,179 163    

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs : (Constante), Y 

c. Prédicteurs : (Constante), Y, X1 

d. Prédicteurs : (Constante), Y, X1, X3 

 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) ,486 ,183  2,652 ,009 

Y ,907 ,056 ,787 16,252 ,000 

2 (Constante) ,417 ,183  2,284 ,024 

Y ,824 ,064 ,716 12,833 ,000 

X1 ,107 ,043 ,138 2,473 ,014 

3 (Constante) ,678 ,198  3,419 ,001 

Y ,858 ,064 ,745 13,473 ,000 

X1 ,144 ,044 ,187 3,288 ,001 

X3 -,140 ,047 -,156 -3,003 ,003 

a. Variable dépendante : Z 
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Variables excluesa 

Modèle Bêta In t Sig. Corrélation partielle 

Statistiques de 

colinéarité 

Tolérance 

1 X1 ,138b 2,473 ,014 ,191 ,731 

X2 ,019b ,371 ,711 ,029 ,928 

X3 -,107b -2,088 ,038 -,162 ,876 

X4 ,032b ,641 ,523 ,050 ,948 

2 X2 -,072c -1,215 ,226 -,096 ,638 

X3 -,156c -3,003 ,003 -,231 ,804 

X4 -,082c -1,269 ,206 -,100 ,545 

3 X2 -,042d -,704 ,482 -,056 ,616 

X4 -,058d -,911 ,363 -,072 ,536 

a. Variable dépendante : Z 

b. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), Y 

c. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), Y, X1 

d. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), Y, X1, X3 

 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 2,5045 4,0362 3,4430 ,38079 164 

Résidu -,75592 1,08708 ,00000 ,27741 164 

Valeur prédite standardisée -2,465 1,558 ,000 1,000 164 

Prévision standardisé -2,700 3,882 ,000 ,991 164 

a. Variable dépendante : Z 
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للغة العربيةقائمة : أوال   :املراجع 

 :الكتب  أ 

دار الفجر للنشر والتوزيع، : مصر( عمارة سيد حتية: ، تعريبالتغيري إسرتاتيجية، ويلسون دافيدس. 1
 .األوىل عةالطب) 1995

) 1999مكتبة ابن سينا، : مصر( من التقييم إىل التحسني: تكنولوجيا األداءعبد احلكم أمحد اخلزامي، . 2
 .اجلزء الثالث

: مصر( بناء امليزة التنافسية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةعبد احلكم اخلزامي، : روبرت بتس، ديفيد يل، تعريب .3
 .)2008دار الفجر للنشر والتوزيع، 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : لبنان(نبيل جواد : ، تعريبالتسويق يف خدمة املشروعغي أودجييه، . 4
 .الطبعة األوىل) 2008والتوزيع، 

 .)2010دار الفكر، : األردن( التطوير التنظيميسامح عبد املطلب عامر، عالء دمحم سيد قنديل، . 5

مج تطوير تقومي فاعلية مىن مؤمتن عماد الدين، . 6 اإلدارة املدرسية يف إعداد مدير املدرسة يف األردن بر

 .أطروحة دكتوراه، منشورة) 2003مركز الكتاب األكادميي، : األردن( لقيادة التغيري

 .الطبعة األوىل) 2002 ،دار وائل للنشر: األردن( املنظمات يف التنظيمي السلوكالعميان،  سلمان دمحم. 7

للطباعة والنشر  الدار اجلامعية: مصر( احلديث يف اإلدارة العامةاملدخل بت عبد الرمحن إدريس، . 8
 .)2001، والتوزيع

ت واالسرتاتيجيات للمدراء املعاصرين: إدارة التغيريخضر الطيطي، . 9 دار حامد للنشر : األردن( التحد
 .الطبعة األوىل) 2011والتوزيع، 

  .)1983املكتبة األجنلو مصرية، : مصر( السلوك اإلنساينإبراهيم الغمري، . 10

  .)2012النشر والتوزيع، دار التعليم اجلامعي للطباعة و : مصر( احملاسبة اإلسرتاتيجيةدمحم الفيومي دمحم، . 11

اجلامعية اإلسكندرية،  الدار: مصر( مدخل بيئي مقارن: إدارة املشروعات الصغريةأمين علي عمر، . 12
2007(.  

الطبعة ) 2007دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة التغيري والتطويرزيد منري عبوي، . 13
  .األوىل
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  .الطبعة األوىل) 2003دار حامد للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة املنظماتحسني حرمي، . 14

اململكة (أبو القاسم أمحد  :يبر عت، السلوك التنظيمي واألداءأندرو دي سيزوالقي، مارك جي واالس، . 15
  .)1991اإلدارة العربية للبحوث، : العربية السعودية

  .الطبعة األوىل )2007دار الفكر اجلامعي، : مصر( إدارة التغيريدمحم الصرييف، . 16

دار املناهج، : األردن( املداخل اإلدارية احلديثة يف التعليمأسامة عبد العليم، عمر أبو هاشم، . 17
2010(.  

  .)1997دار زهران للنشر والتوزيع، : األردن( أصول وأسس ومفاهيم: اإلدارةعمر وصفي عقيلي، . 18

  .)2000دار وائل للنشر، : ردناأل( نظرية املنظمة والتنظيمدمحم قاسم القريويت، . 19

  .)2010الدار اجلامعية، : مصر( إدارة التغيريأمحد ماهر، . 20

دار قرطبة للنشر : اململكة العربية السعودية( اإلجيايب يف الشركات واهليئاتالتغيري أمحد اجلهين، . 21
  .الطبعة األوىل) 2011، والتوزيع

مؤسسة الوراق  :األردن( مناذج واسرتاتيجيات التغيري والتحديث احلضاريبديع دمحم مبارك القاسم، . 22
 .)2001للنشر، 

 أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازناليب، وائل دمحم صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغ. 23
  .)2009دار وائر للنشر، : ردناأل(

 احلوكمة املؤسسية واألداء املايل اإلسرتاتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، . 24
  .الطبعة األوىل) 2011دار الصفاء للنشر والتوزيع، : األردن(

دار الفكر للنشر : األردن( منظور تطبيقي: معاصرة يف التطوير اإلداريدراسات عاصم األعرجي، . 25
  .الطبعة األوىل) 1995وزيع، والت

العامة،  معهد اإلدارة: السعودية(منهج متكامل للفعالية : التطوير التنظيميعلي عبد الوهاب، . 26
1980(.  

خالد : تعريب لتحديد حيوية الشركةمنهج اخلطوة خبطوة : إعادة هندسة املنظمةجفري إن لوينثال، . 27
دار املريخ للنشر، : اململكة العربية السعودية( علي إبراهيم سرورسرور : بن عبد هللا الدخيل هللا، مراجعة

2002(.   
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: ، تعريبمنهج عملية األعمال بصفحات االنتشار: إدارة العملياتجاك مريديث، سكوت شافري، . 28
اململكة (عبد املنعم بن إبراهيم العبد املنعم : دمحم حيىي عبد الرمحن، تقدمي: مراجعةسرور علي إبراهيم سرور، 

  .)2005دار املريخ للنشر، : العربية السعودية

ر والتوزيع، الدار اجلامعية للنش: مصر( األصول واألسس العلمية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةعوض دمحم، . 29
1999(.  

  .)2005دار وائل للنشر، : األردن( اإلدارة اإلسرتاتيجيةأساسيات مؤيد سعيد سامل، . 30

دمحم : إبراهيم علي الربلسي، مراجعة: ، تعريبإسرتاتيجية اإلدارة العليابنيامني ترجيو، جون زميرمان، . 31
  .الطبعة الثانية) 1998الدار الدولية للنشر والتوزيع، : مصر(احلديدي 

مكتبة : لبنان( املفاهيم واحلاالت العملية: اإلدارة اإلسرتاتيجية، آرثر أيه تومسون، أيه چي سرتيكالند. 32
لتعاون مع شركة ماكج شرون    .الطبعة األوىل) 2006روهل، لبنان 

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة تكاليف اجلودة إسرتاتيجياحيدر علي املسعودي، . 33
  .الطبعة األوىل) 2010

  .)1996الدار اجلامعية، : مصر( امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل، . 34

 )1999اإلشعاع الفين، مكتبة ومطبعة : مصر( التكاليف يف جمال التخطيط والرقابةعبد احلي مرعي، . 35

ت املواردالسيد دمحم أمحد السرليين،    .)2011، للنشر والتوزيع الدار اجلامعية: مصر( اقتصاد

  .الطبعة األوىل) 2008دار إثراء للنشر والتوزيع، : األردن( إدارة املوارد البشريةعلي عباس، . 36

الدار اجلامعية : مصر( مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: إدارة املوارد البشريةمصطفى حممود أبو بكر، . 37
  .)2004للنشر والتوزيع، 

سرور على إبراهيم سرور، : ، تعريبة مع إدارة اجلودة الشاملةتكامل إعادة اهلندسجوزيف كيالدا، . 38
، دار املريخ للنشر: اململكة العربية السعودية(عبد هللا بن سليمان العزاز : دمحم حيىي عبد الرمحن، تقدمي: مراجعة
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  .الطبعة العربية األوىل) 1995ع، العربية لإلعالم العلمي شعا 
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2003(. 
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ر األمنية الستخدام علي بن عبد هللا العسريي، . 51 مركز : اململكة العربية السعودية( الشباب اإلنرتنيتاآل
يف العربية للعلوم األ   .الطبعة األوىل) 2004منية، البحوث والدراسات جبامعة 
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  .الطبعة األوىل) 2007
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ن بروكس، جيمي ويذرستون، جراهام ويلكنسون، . 66 أسامة دمحم : ، تعريببيئة إدارة األعمال الدوليةإ
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  .)2009 ،شباب اجلامعة للطباعة والنشر

ئف برنوطي، . 69 دة: إدارة األعمال الصغريةسعاد  وزيع، دار وائل للنشر والت: األردن( أبعاد للر
  .الطبعة الثالثة) 2010

) 2004دار النمري، : سور( منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةعبود عبد هللا العسكري، . 70
  .الطبعة الثانية

ت البحث يف العلوم الشرعية فريد األنصاري،. 71  ).1997منشورات الفرقان، : اململكة املغربية( أجبد

 :أطروحات الدكتوراه  ب 

وحدة -دراسة حالة شركة سونلغاز: أثر التغيري التنظيمي على أداء املوارد البشريةعالوي عبد الفتاح، . 1
  .منشورة، غري أطروحة دكتوراه) 2013، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر( األغواط

 دراسة حالة اجلزائر: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصاديةحكيم شبوطي، . 2
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2008جامعة بن يوسف بن خدة، : اجلزائر(

هيل أنفال نسيب، . 3 املؤسسات دور اجلوانب املالية واالقتصادية إلتفاقية الشراكة الألوروجزائرية يف 
  .كتوراه، غري منشورةأطروحة د ) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( الصغرية واملتوسطة

دراسة حالة : حنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعيةعبد الرمحـن بن عنرت، . 4
جلزائر   .ة دكتوراه، غري منشورةطروحأ) 2004جامعة اجلزائر، : اجلزائر( الصناعات التحويلية 
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دراسة : دراسة أثر إدارة اجلودة الشاملة على األداء احلايل للمؤسسات اإلقتصاديةيوسف بومدين، . 5
جامعة : اجلزائر( ISOحالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات احلاصل على شهادة اجلودة العاملية 

  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2006اجلزائر، 

دراسة حالة : إدارة التغيري التنظيمي ودورها يف ترسيخ مبادئ وأسس املنظمة املتعلمةشريفي مسعودة، . 6
لشلف، : اجلزائر( منظمة جنرال إلكرتيك عمالق التكنولوجيا العاملي ) 2016جامعة حسيبة بن بوعلي 

  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة

ملؤسسات اجلزائريةدور القيادات اإلدارية يف إدامسرية صاحلي، . 7 دراسة ميدانية : رة التغيري التنظيمي 

جلزائر ح بورقلة، : اجلزائر( بقطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ) 2016جامعة قاصدي مر
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة

ملؤسسات اجلزائصاحلي مسرية، . 8 دراسة ميدانية : ريةدور القيادات اإلدارية يف إدارة التغيري التنظيمي 
جلزائر ح ورقلة، : اجلزائر( بقطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ) 2016جامعة قاصدي مر

  .، غري منشورةأطروحة دكتوراه

دراسة ميدانية : إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةقامسي كمال، . 9

أطروحة دكتوراه، غري ) 2011، 01جامعة سطيف : اجلزائر( بوعريريج ملناطق الصناعية لوالية برج
  .منشورة

ملؤسسة االقتصاديةخان أحالم، . 10 : أمهية إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتسني األداء البشري 

 دراسة إستطالعية آلراء مسئويل املوارد البشرية مبجموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية بسكرة
 .دكتوراه، غري منشورة أطروحة) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : زائراجل(

التكاليف ودورها يف التحكم وختفيض التكاليف يف  األساليب احلديثة حملاسبةصديق آدم دمحم أبكر، . 11
جامعة السودان : السودان( دراسة ميدانية على عينة من مصانع السكر يف السودان: املنشآت الصناعية

  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2014للعلوم والتكنولوجيا، 

تصور مستقبلي إلعادة هندسة نظم التعليم اجلامعي الفلسطيين يف ضوء متطلبات جمتمع لينا صبيح، . 12

  .طروحة دكتوراه، غري منشورةأ) 2013جامعة عني مشس، : مصر( املعرفة
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سياسة التسويق الدويل للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر يف ظل التكنولوجيات رماس دمحم أمني، . 13
جامعة أيب بكر بلقايد : اجلزائر( دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر: احلديثة

  .، غري منشورةأطروحة دكتوراه) 2016تلمسان، 

: اجلزائر( دراسة ميدانية: واملتوسطة يف اجلزائرسياسات متويل املؤسسات الصغرية يوسف قريشي، . 14
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2005، 03جامعة اجلزائر 

جامعة : اجلزائر( متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني البدائل التقليدية واإلسالميةخدجية لدرع، . 15
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) حسيبة بن بوعلي الشلف

دراسة إسرتاتيجية لإلبداع التكنولوجي يف تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات دين بن نذير ، نصر ال. 16
  .دكتوراه، غري منشورةأطروحة ) 2012، 03جامعة اجلزائر : اجلزائر( حالة اجلزائر: الصغرية واملتوسطة

هل ميكن اعتبار املؤسسات الصغرية : إسرتاتيجية منو املؤسسات الصغرية واملتوسطةكربوش دمحم، . 17
ا اجلزائرية؟  أطروحة دكتوراه، ) 2014جامعة أيب بكر بلقايد، : تلمسان(واملتوسطة الصينية كنموذج ملثيال

  .ةغري منشور 

 دراسة حالة اجلزائر: توسطةالبدائل التمويلية لإلقراض املالئمة للمؤسسات الصغرية واملرامي حريد، . 18
  .وراه، غري منشورةأطروحة دكت) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر(

وي كمال، .19 دراسة ميدانية لشركة سونلغاز : دور االتصال الداخلي يف عملية التغيري التنظيميبر

  .دكتوراه، غري منشورة أطروحة) 2015جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، : اجلزائر( للتوزيع بشار ريفي

التحليل اإلسرتاتيجي كمدخل لبناء املزا التنافسية يف املؤسسات الصغرية عمر بن سديرة، . 20
جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( دراسة ميدانية يف املؤسسات احمللية بسطيف: واملتوسطة اجلزائرية

  .كتوراه، غري منشورةأطروحة د ) 2013، 01

ملؤسسة االقتصادية، بروبة إهلام. 21 دراسة : ثري إستخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق احملاسيب 

أطروحة ) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( ENICABحالة مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة 
  .، غري منشورةدكتوراه
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والتطوير من منظور إسرتاتيجي لدعم إطار مقرتح إلدارة تكاليف البحوث سامل عمرية، سامل العمور، . 22
طروحة أ) 2015جامعة قناة السويس، : مصر( دراسة تطبيقية: القدرة التنافسية ألعضاء سلسلة التوريد

  .دكتوراه، غري منشورة

أساليب التحليل اإلسرتاتيجي ودورها يف ختفيض التكاليف يف  حممود عبد هللا مجعة أبو عنجة،. 23
جامعة : السودان( ة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية بوالية اخلرطومدراس: الشركات الصناعية

  .طروحة دكتوراه، غري منشورةأ) 2015السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

ملؤسسة االقتصاديةخري الدين مجعة، . 24 دراسة : دور ثقافة املؤسسة يف حتسني أداء املوارد البشرية 

  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2015جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( ENICABحالة 

دراسة  -آفاقه ومعوقاته: تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةصليحة رقاد، . 25

) 2014، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( ميدانية مبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري
  .دكتوراه، غري منشورةأطروحة 

مسامهة يف بناء منوذج قياس أثر حماداة إسرتاتيجية لتكنولوجيا األنرتنيت على أداء سهام موسي، . 26
ملنطقة الصناعية العلمة : املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2014جامعة دمحم خيضر بسكرة، : اجلزائر( والية سطيف

جامعة اجلزائر : اجلزائر( واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتهاعثمان خللف، . 27
  .راه، غري منشورةأطروحة دكتو ) 2004، 03

اجلزائر من االقتصاد احملمي إىل اقتصاد  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفدمحم إبراهيم عبد الالوي، . 28

  .روحة دكتوراه، غري منشورةأط) 2014جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ، : اجلزائر(السوق 

دور الذكاء االقتصادي يف التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عبد القادر شتيح، . 29

ح ورقلة، : اجلزائر( مع اإلشارة حلالة اجلزائر   .ةأطروحة دكتوراه، غري منشور ) 2016جامعة قاصدي مر

: اجلزائر( دراسة حالة اجلزائر: دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوكعامر بشري، . 30
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2012، 03جامعة اجلزائر 

ت التحكم يف األعبد الرمحن العايب، . 31 داء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتد
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2011، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( التنمية املستدامة
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موعة : املمارسات األفضل ودورها يف تعزيز امليزة التنافسيةمصطفى دمحم الدرويش، . 32 دراسة مقارنة 
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2013جامعة حلب، : سور( الصناعيةمن الشركات 

: دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني األداء اإلسرتاتيجي يف مؤسسات صناعة األدويةرملي محزة، . 33

) 2017، 01جامعة فرحات عباس سطيف : اجلزائر( دراسة مقارنة بني املؤسسات اجلزائرية واألردنية
  .، غري منشورةأطروحة دكتوراه

املتغريات البيئية وأثرها يف إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف منظمات الوليد عبد هللا محد عثمان، . 34
  .أطروحة دكتوراه، غري منشورة) 2016جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، : السودان( األعمال

 :امللتقيات العلمية  ج 

، امللتقى الدويل حول التغيري التنظيمي، إدارة التغيري، مقاومة التغيريمفاهيم أساسية عن قويدر معيزي، . 1
اإلبداع والتغيري التنظيمي يف منظمات األعمال احلديثة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، يومي 

لبليدة، اجلزائر ،2010ماي  13، 12   .جامعة سعد دحلب 
  

، ملتقى وطين الصغرية واملتوسطة اجلزائرية متطلبات استدامة املؤسساتعلي عبابه، محيدة بن حجوبة، . 2
، جامعة 2017ديسمرب  07و 06حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي 

لوادي، اجلزائر الشهيد  .محة خلضر 

، املؤمتر العلمي السنوي احلادي االعتماد الرمسي للذكاء االقتصادي يف اجلزائركمال رزيق، أمحد عالش، . 3
، جامعة الزيتونة األردنية، كلية 2012أفريل  24، 23عشر لذكاء األعمال واقتصاد املعرفة املنعقد يومي 

  .قتصاد والعلوم اإلدارية، األردناال

العتماد على رملي محزة، عروس نسرين، . 4 إعداد تقارير االستدامة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ملتقى ، )Global Reporting Initiative G4(جليل الرابع من معايري املبادرة العاملية لإلفصاح ا

، 2017ديسمرب  07و 06وطين حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي 
لوادي، اجلزائرجامعة ا   .لشهيد محة خلضر 
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 :املنشورات واملقاالت  د 

إجتاهات العاملني يف املؤسسات احلكومية األردنية حنو إدارة التغيري يف املؤسسات موسى اللوزي، . 1

لد احلكومية جلامعة األردنية، األردن، ا ، 25، جملة دراسات يف العلوم اإلدارية، عمادة البحث العلمي 
 .1998، 02العدد 

كمدخل لتخفيض التكاليف يف مدى تطبيق التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة  جمدي وائل الكببجي، . 2
، جملة دراسات العلوم اإلدارية، عمادة البحث العلمي الشركات الصناعية املسامهة العامة الفلسطينية

لد وضمان اجلودة، اجلامعة األردنية، األردن،    .2014، 02، العدد 41ا

شركة الصناعات الوضع التنافسي لأمهية التكلفة املستهدفة يف حتسني جي شايب الركايب، . 3

لد ، جملة التقين، العراق، اإللكرتونية ببغداد   .2010، 06، العدد 23ا

لد املدخل املنظومي وإدارة التغيري، فهميأمني فاروق . 4 ، العدد 35، جملة مستقبل الرتبية العربية، مصر، ا
10 ،2004. 

يلاإلسرتاتيجيةتقنيات إدارة الكلفة حيدر شاكر نوري، حممود حسن مجعة، . 5 يل، جامعة د ، ، جملة د
  .2014، 63العراق، العدد 

، جملة العلوم اإلنسانية، أسباب مقاومة العاملني للتغيري التنظيمي بوحدات احلماية املدنيةدمحم مكناسي، . 6
  .2014، 42ئر، العدد ، اجلزا01جامعة قسنطينة 

صفها معوقا للتغيري التنظيمي داخل مؤسسات القطاع البنية العالئقية داخل التنظيم بو بوبكر منصور، . 7
لوادي، اجلزائر، العدد اخلاص ، 10، جملة الدراسات والبحوث اإلجتماعية، جامعة الشهيد محة خلضر 

2015. 

عتماد الوقت مثىن فاحل بدر الزيدي، . 8 أمهية إستخدام مدخل إحتساب التكاليف على أساس األنشطة 

)TD-ABC (2012، 92، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد دراسة تطبيقية: الصغرية يف املشروعات.  

لوقت حامت كرمي كاظم، . 9 يف ) TDABC(إستخدام أسلوب التكلفة على أساس النشاط املوجه 

، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، دراسة تطبيقية يف فندق النجف: قياس تكلفة اخلدمة الفندقية
 .2015، 32: ، العدد09: لد، ا11: السنة
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يد عبد العزيز، صالح صاحب شاكر البغدادي، . 10 البعد اإلسرتاتيجي لنظرية القيود وأثره ماجدة عبد ا
ة، اجللدية، جملة دراسات حماسبية وماليحبث تطبيقي يف الشركة العامة للصناعات : يف ترشيد القرارات

لد    .25، العدد 08العراق، ا

دراسة ميدانية على العاملني يف جملس : أثر مقاومة التغيري على كفاءة أداء املنظمةأمحد اليوسفي، . 11
، مدينة الالذقية ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سور

لد   .2014، 05، العدد 36ا

دراسة تطبيقية يف معمل : ة يف ختفيض التكاليف وتطوير املنتجاتدور هندسة القيمحامت كرمي كاظم، . 12

لد الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق،  ، جملةمسنت النجف األشرفا ، العدد 02ا
09 ،2008. 

جامعة  املصرية للدراسات التجارية،لة ا، احملاسبة عن استهالك املواردعلي جمدي سعد الغروري، . 13
 .2010، 02املنصورة، مصر، العدد 

، يف املنشآت الصناعية السورية) RCA(إمكانية تطبيق حماسبة استهالك املوارد دمحم هيثم الدبس، . 14
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  :ملخص

ا االقتصاد اجلزائري، واملتمثل يف إعادة اهلندسةأبرز و أحد  هذه تناولنا يف دراستنا      قمنا  حيث .أهم املداخل اإلدارية املتوافقة مع الظروف احلالية اليت مير 
لبعد الفين املتضمن ملختلف اخلطوات واملراحل اليت  ، بدءاملؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة بتحديد األبعاد األربعة الرئيسية اليت يشملها تطبيقه

إلضافة للبعد التكنولوجي الذي يعد الركيزة  .تشملها كل عملية، والبعد التنظيمي الذي يشمل السياق الكلي للتنظيم املتمركز حول عمليات األعمال
أما . تعظيم القيمة املنتجة للعميل والفائض االستهالكي الذي يستأثر به لذاته الرئيسية لظهور التنظيم األفقي، من خالل اختزال مراحل كل عملية وإمكانية

ومتاشيا مع . يتطلب ضرورة إعادة تنظيم عمل األفراد، بتدريبهم على ممارسته ضمن فريق وحتفيزهم وإدارة أدائهميف البعد البشري، الذي البعد األخري فيتمثل 
ودة املرتفعة حول العمليات على أداء أدوات إدارة التكاليف احلديثة، بكيفية تؤدي لتحقيق التكلفة املنخفضة واجلذلك، حاولنا قياس أثر التنظيم املتمركز 

  .للمنتجات، وجعلها أكثر توفقا مع رغبات املستهلكني وأكثر سرعة يف حتقيقها

أدوات إدارة التكاليف حتسني أداء ط لتبين مبادئ إعادة اهلندسة و املستوى املتوسنا يف هذه الدراسة للعديد من النتائج اهلامة، حيث اتضح لنا لتوص     
األثر املباشر املوجب والضعيف  بعدها ليتبني لنا .الذي بدوره كان متوسطا امليزة التنافسيةراسة، األمر الذي انعكس على مستوى حتقيق ملؤسسات حمل الد

، من خالل الدور الوسيط امليزة التنافسيةعلى  اتضح لنا أيضا وجود أثر غري مباشر موجب وقوي إلعادة اهلندسة كما. امليزة التنافسيةإلعادة اهلندسة على 
دورها يف متتع تبين مبادئ هذه املداخل واألدوات املتطورة، بسبب ضرورة على اإلدارة العليا لتلك املؤسسات وهو ما يفرض . ألدوات إدارة التكاليف

ملؤسسات املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة مبزا تنافسية، تضمن هلا االستمرار واحملافظة على متوقعها التنافسي وحتقيقها ألعلى معدالت األ ح مقارنة  ر
  .املنافسة هلا

Abstract: 

     In this study, we dealt with one the most important administrative approach which coincedes with 
the current positions of the Algerian economy which is reengineering. Hence , we have determined the 
four principal dimensions which includes its application in small and medium enterprises. Starting 
from the artistic dimention of the different steps of each process, to the organizational dimension  
which includes the contextual organization of the focus of  Business Process , in addition to the 
technological dimension which is considered as the basic of horizantal organization, and the final 
dimension is the human resources dimension, which requires the reorganizing of the individuals work, 
through training thm on practising it with a team to motivate their managment performance. 
Accordigly, we tried to measure the effect of the focused organization on the tools of modern cost 
managment, in a way leading to low costs and high quality of products, and make them suitable with 
consumers desires in a very  in a very quick way. 

     In this study, we found many interesting results as it was made very clear that the adoption of the 
reengeneering and enhacing the performance of  cost managment tools in the enterprises under study is 
average. This was reflected on the level of achieving the goals of  cost managment which in turn was 
medium. It was made clear the direct positive and weak impact of reengeneering on the cost 
managment goals. i twas also made obvious the indirect positive and strong impact of  cost 
management goals from the role of the meduim in cost managment tools. This obliges the 
administration of these enterprises to adopt the principals of  these approaches and the developed 
tools , because of its its  competetive role in the small and meduim enterprises, which garuantee its 
continuity and keeps its competetive position to achieve the highest profit rate in comparison with 
other enterprises. 


