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 ملخص البحث :

قرررار في ترشيد    التحليل اإلستراتيجي للتكلفة  يهدف هذا البحث إلي دراسة أثر إستخدام أسلوب
 للشركات الصناعية المصرية. التسعير

ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلي شقين ، الشق األول يتمثل في التأصرريل لالفكررر   
ظر  لموضوع البحث و الشق الثاني يتمثل في الدراسررة الميدانيررة إلختبررار فرررو البحررث وذلرر  مررن الن

خالل توزيع قائمة إستقصاء علي عينة عشوائية من العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية لجمع 
 البيانات حول متغيرات الدراسة.

 تسررتوعب  لكرري  لررديها  تكاليفال  نظم  الصناعية  الشركات  وقد خلص البحث إلي ضرورة تطوير
 تفرري الترري المعلومررات ترروفير  علرري  قررادرة  تعررد  لررم  التقليدية  التكاليف  نظم  ألن  نظرا  ،  وتسايرها  التغيرات
أسرراليب التحليررل  تبنرري ضرررورة عليرر  ترتررب الررذ  األمررر ، الصررناعية البيئررة فرري التغيررر بمتطلبررات

 تمكنهررا  التي  المعلومات المالءمة  من  اإلدارة  إحتياجات  تلبية  علي  قادرة  تكون  بحيث  اإلستراتيجي للتكلفة
 .التسعير اإلستراتيجي قرارات وخاصة القرارات إتخاذ من

 قرار التسعير اإلستراتيجي.ترشيد  - التحليل اإلستراتيجي للتكلفة الكلمات المفتاحية : أسلوب

Abstract: 

This Paper aims to Study the Effect of Using Strategic Cost Analysis in 
Rationalizing Pricing Decision in The Industrial companies 

To Achieve This aim, The Research chapter was divided to two Sections, 
The first one is to show the Theoretical Part of the Research, The Second one is 
to show The Field Study of the Research to test the Research Hypothec by 
distributing Questionnaire list to A random sample consists of the workers of A 
group of Industrial Companies for collecting data About study Variables. 

The Study Concluded that The Industrial Companies had to develop their 
cost systems in order to accommodate the changes and keep pace with them, 
The reason behind that traditional costing systems were unable to supply the 
information which is supposed to be sufficient for the change requirements and 
to be committed to its needs, This implies the necessity of adopting Strategic 
Cost Analysis Tools so that they are able to meet the needs of administration 
from Information that enables it to take decisions, especially Strategic pricing 
decisions. 

Key words: Strategic Cost Analysis - Rationalizing Strategic Pricing 
Decision 
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 مقدمة البحث :

تعرضت نظم التكاليف التقليدية إلي العديد من اإلنتقادات بسبب التغيرررات الجوهريررة الترري         
شهدتها البيئة الصناعية مما ترتب علي  عدم مالءمة المعلومررات المحاسرربية لمواجهررة تكنولوجيررا اإلنتررا  

تطورة ونظم التصنيع الحديثة، ولكي تكون المنشأة قادرة علي البقاء والنمو في ظل المنافسررة الشررديدة الم
فإن األمر ال يتطلب النظر إلي البيئة الداخلية فقط بل يمتد ليشمل البيئة الخارجية للمنشأة لترشيد متخررذ  

 القرارات اإلدارية.

ن أهم وأصعب القرارات التي يتعين علي الشررركة وتعتبر قرارات التسعير اإلستراتيجية م        
إتخاذها لما لها من تأثير علي كافة أنشطة المنشأة ، وقد إزدادت هذه القرارات صعوبة في ظل التغيرات 
التي حدثت في بيئة التصنيع الحديثة وفي ظل تنوع المنتجات وتعددها فلم تعد البيئة الداخلية للمنشأة هرري 

 التسعير بل إمتدت ليشمل التغيرات السريعة والمتالحقة في البيئة الخارجية.المنطلق إلتخاذ قرار 

  مرررن األسررراليب ذات التوجررر  SCAويعتبرررر أسرررلوب التحليرررل اإلسرررتراتيجي للتكلفرررةل        
اإلستراتيجي الذ  يمتد لنطاق واسع ليشمل كافة الجوانب اإلسررتراتيجية الترري تحرريط بالمنشررأة مررن خررالل 

نوعة متمثلة في أسلوب تحليل سلسلة القيمررة وتحليررل مسررببات التكلفررة وتحليررل الموقررف أدوات تحليلية مت
 اإلستراتيجي للمنشأة.

 

 طبيعة مشكلة البحث :

تعدعملية إتخاذ القرارات هي محور العملية اإلدارية ،وأن النجاح الذ  تحقق  أ  منظمررة          
المناسبة ، ويمكن تعريررف عمليررة إتخرراذ القرررارات   يتوقف علي قدرة وكفاءة قيادتها علي إتخاذ القرارات

بأنها الطريقة المنظمة لمواجهة المواقف والمشكالت في أثناء العمل عن طريق توفير المعلومات الكافيررة 
وإيجاد البدائل المناسبة ،وإختيار البديل األكثررر مناسرربة مررن بينهمررا فرري سرربيل تحقيررق الهرردف المر رروب 

           29،ص2011هللا،حسب الموقف وظروف  .لفر  

ويمثل أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة أحد األدوات الهامة التي تساعد المنشررأت علرري         
ترردعيم قرردرتها التنافسررية وتغطيررة أوجرر  العجررز والقصررور الترري تعرراني منهررا أنظمررة المحاسرربة التقليديررة 

التقليدية ظهرت العديد مررن المحرراوالت ، ونظرا للعجز الواضح في نظم التكاليف     78،ص2006لعيد،
التي تهدف لتطوير نظم التكاليف التقليدية وإستخدام أسرراليب حديثررة لتحليررل وقيرراة التكلفررة علرري أسرراة 
النظرررة الشررمولية ومررن هنررا ظهررر أسررلوب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة وأصرربح التوجرر  اإلسررتراتيجي 

 ضرورة حتمية إلستيعاب التغيرات المتالحقة.

وير  الباحثون أن أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفررة يسررتمد أهميترر  مررن خررالل عالقترر          
باإلستراتيجيات التنافسية العامة من خالل اإلعتماد علي أسلوب تحليل الموقف التنافسي للمنشأة  لتوجيرر  

خررذ أسررلوب التحليررل المنشررأة علرري إختيررار اإلسررتراتيجية التنافسررية الترري تتناسررب مررع أهرردافها ، كمررا يت
اإلستراتيجي للتكلفة تحليل سلسلة القيمة أداة رئيسية يرتكز عليهررا للتعرررف علرري األنشررطة الترري تضرريف 
قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة ويجررب الررتخلص منهررا أو تقليررل أثارهررا، كمررا تتضررح أهميررة أسررلوب 

فة الذ  يقوم بدوره فرري إمكانيررة تتبررع التحليل اإلستراتيجي للتكلفة من خالل أسلوب تحليل محركات التكل
 محركات التكلفة و ربطها بالنشاط المسئول عن حدوث .

  إلرري تحقيررق العديررد مررن األهررداف SCAويرريد  أسررلوب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررةل        
  201،ص2007للشركات الصناعية منها: لفوده،
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ء وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة الترري زيادة اإلنتاجية مع التحسين المستمر في تطوير األدا-1
 يحصل عليها المستهل .

تخفيو التكاليف إلرري أدنرري حررد ممكررن دون المسرراة بجررودة المنررتر خررالل مراحررل دورة حياترر  -2
 اإلنتاجية.

ويعتبر الهدف األساسي من دراسة أساليب التحليل اإلستراتيجي للتكلفررة بشرركل متكامررل هررو تقررديم         
لية تفصيلية تتعلق بالجوانب المختلفة بالمنشأة تساهم في ترشيد قرار التسعير اإلستراتيجي ، معلومات ما

 في شكل السيال البحثي الرئيسي التالي: يةمشكلة البحثالصيا ة وبناء علي ما سبق يمكن للباحثين 

راتيجي للشررركات قرار التسررعير اإلسررتترشيد  في  أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة    إستخدامما هو أثر  
 ؟ الصناعية

 هدف البحث :أ

من خالل عرو طبيعة مشكلة البحث يمكن للباحثين تحديد الهدف الرئيسرري للبحررث علرري         
 النحو التالي:

قرررار التسررعير اإلسررتراتيجي ترشرريد  فرري  أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررة    إستخدامأثر    دراسة
 للشركات الصناعية

 أهمية البحث :

 تتمثل أهمية البحث في األهمية العلمية و العملية علي النحو التالي :        

 تتمثل األهمية العلمية للبحث في النقاط التالية : األهمية العلمية : أوال / 

وإظهررار المزايررا بأسلوب التحليل اإلسررتراتيجي للتكلفررة    يكتسب هذا البحث أهميت  في اإلستعانة -1
ت التحليلية التي يستخدمها لتحقيق البعد اإلستراتيجي فرري التحليررل الذ  يحققها من خالل األدوا

 بما ينعكة علي كفاءة قرار التسعير اإلستراتيجي.

توضيح األساة العلمي الذ  يعتمد عليرر  أسرراليب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة بإعتبرراره أحررد  -2
 أدوات إدارة التكلفة ذات التوج  اإلسترتيجي.

التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في ترشيد قرررار التسررعير إمتررداد ل بحرراث يعد دراسة أثر أسلوب    -3
 العلمية التي تناولت هذا األسلوب من قبل.

 تتمثل األهمية العملية للبحث في النقاط التالية : األهمية العملية : ثانيا / 

جرراح أسرراة عمليررة إتخرراذ القرررارات اإلداريررة لن مثررلاإلعتمرراد علرري معلومررات متكاملررة الترري ت -1
 في تحقيق أهدافها . شركات الصناعيةال

توفير المعلومات التي تدعم التوج  اإلستراتيجي من خررالل تسررليط الضرروء علرري تحليررل البيئررة  -2
الداخلية والخارجية للشركات الصناعية إلمداد اإلدارة بمعلومات تمكن من تحليل التكاليف وفقا 

رية بهدف التحديد الدقيق لتكلفة المنتر لدعم لإلستراتيجية التي تتبعها الشركات الصناعية المص
 .قدرة اإلدارة علي القيام بوظائفها خاصة المتعلقة بقرار التسعير
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 فروض البحث :

في ضوء طبيعة مشرركلة البحررث والهرردف منهررا يمكررن صرريا ة الفرررو البحثرري الرئيسرري          
 للدراسة في صورت  العدمية علي النحو التالي :

قرررار التسررعير اإلسررتراتيجي ترشرريد فرري أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررة   سررتخدامإلأثر  ال يوجد  
 للشركات الصناعية

 منهج البحث :

 : من أجل تحقيق أهداف البحث واإلجابة علي  تم صيا ة منهر البحث في النقاط التالية        

 نموذج البحث : –أ  

نرر  تررم اإلعتمرراد علرري المررنهر اإلسررتقرائي و فرري ضرروء أهميررة البحررث واألهررداف المرجرروة م        
 اإلستنباطي معا علي النحو التالي :

 المنهج اإلستنباطي :  -1

قررة لعتمد المنهر اإلستنباطي علي اعداد الدراسة النظرية و األطالع علي الدراسات السابقة المتعإ
األطررار النظررر  و  إشررتقاقبهدف وتحليل ما تتضمن  و تحديد ما توصلت إلي  كل دراسة بمشكلة البحث  

قرررار التسررعير ترشرريد  فرري  أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررة  توضيح أثر إستخدام  الفكر  للبحث و  
األطالع علي الدوريات و البحوث العلمية   اإلستراتيجي للشركات الصناعية وذل  من خالل اإلستعانة و

 العربية و األجنبية التي تخدم مشكلة البحث .

 : ائياإلستقرالمنهج   -2

يعتمد المنهر اإلستقرائي علي إتمام الدراسة الميدانيررة للبحررث مررن خررالل جمررع البيانررات وتحليلهررا 
 وإختبار الفروو التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة النظرية .

 أداة البحث :-ب

يانات بالكمية و األحصائية الالزمة في تحليل    نماذ تتمثل أداة البحث في إستخدام بعو ال        
 . الخاصة بالدراسةالدراسة الميدانية ، والتي من خاللها يتم إختبار الفروو  عينة

 وسيلة البحث : -ج 
 : في النقاط التاليةتتمثل وسيلة البحث  

 أسلوب المشاهدة والمالحظة . -1
 . ةالميداني دراسةإستخدام أسلوب المقابالت الشخصية لعينة ال -2
تررم توزيعهررا علرري العينررة المختررارة مررن أعضرراء مجلررة تصميم قائمة األستقصاء الترري سرروف   -3

في الشركات الصررناعية الترري والمديرين الماليين اإلنتا  و محاسبي التكاليف   اإلدارة ومهندسي
 تعمل في ظل بيئة التصنيع الحديثة .

   البحث :  نطاق

 البحث في النقاط التالية :  نطاقتتمثل  

 تكنولوجيا متقدمررة فرري التصررنيعالتي تستخدم    يقتصر البحث علي عينة من الشركات الصناعية .1
 في ظل بيئة اإلنتا  الحديثة .وتعمل  
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أسررلوب التحليررل   يوهرر   اإلدارة اإلسررتراتيجية للتكلفررةمررن أدوات    ةيقتصر البحث علي تناول أدا .2
   دون التطرق ل دوات األخر  .SCAاألستراتيجي للتكلفة ٍل

فرري الشررركات   الهامة  القرارات اإلدارية  ه أحدالتسعير بإعتباريقتصر البحث علي ترشيد قرار   .3
 الصناعية .

 :الميدانية    مجتمع و عينة الدراسة 

 تتمثل الدراسة الميدانية في النقاط التالية :

المصرررية المختلفررة الترري تعمررل فرري   ةالصناعي  مجموعة من الشركات  : يتمثل فيمجتمع الدراسة   .1
 ظل بيئة اإلنتا  الحديثة

الباحثة بتوزيع عدد من قوائم اإلستقصاء علي مفردات العينة والتي شررملت   قامت  عينة الدراسة : .2
عينررة عشرروائية مررن تمثلت العينررة الترري خضررعت لإلسررتبيان فرري خمسررة فئررات هرري   خمة فئات ، و

العرراملين مهندسرري اإلنتررا   و  أعضاء مجلة اإلدارة    والمررديررين المرالريين    و  محاسربي التكررراليرف
 وعينة من األكاديمين متمثلة في أعضاء هيئة التدرية.كات الصناعية في مجموعة من الشر

 أسباب اختيار العينة : .3

التي تعمل في ظل بيئة التصنيع الحديثة حيث تعتمد العينررة  عينة من الشركات الصناعيةإختيار   (أ)
 تكنولوجية حديثة. فنية و علي طرق و أساليب

 اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة.إختيار الشركات الصناعية التي تطبق أحد أدوات  ( ب)

  خطة البحث :

 : من خالل عرو طبيعة مشكلة البحث وهدف  يمكن تبويب البحث إلي الفصول التالية        

 : اإلطار العام للبحث . ألول الفصل ا
 .بموضوع البحث  عرو وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة:  ثاني الفصل ال

 .سلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة   لالنظر   ألاإلطار الفكرالفصل الثالث : 
 .الفصل الرابع : الدراسة الميدانية 

 و الدراسات البحثية المستقبلية . بحث: نتائر و توصيات ال خامةالفصل ال
 بموضوع البحث عرو وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة

قة المرتبطة بأبعاد البحث من أجررل الوقرروف يتناول الباحثون في هذا الجزء أهم الدراسات الساب        
علي أهم ما توصلت إلي  كل دراسررة وصرروال للفجرروة البحثيررة ، ويمكررن عرررو الدراسررات علرري النحررو 

 التالي:

 بعنوان: Juras and Peacock , 2006)) دراسة -1

Applying Strategic Cost Analysis Concepts to Capacity Decision 

لتطبيق أسلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررة بغرررو إتخرراذ دراسة نظرية    أجر  الباحث        
 .القرارات 

 التركيررز علرري التحليررل اإلسررتراتيجي للتكرراليف إلتخرراذ  القرررارات وهرردفت الدراسررة إلرري         
 .المتعلقة باالستراتيجية طويلة األجل بهدف األستخدام األمثل للموارد المحدودة 
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التحليل اإلستراتيجي للتكرراليف يسرراعد الشررركات علررو تحديررد و اسة إلي أن  وتوصلت الدر        
تسرراعد أنظمررة   ، كمررا  تحليل واستخدام موارد هامة استراتيجيا لمواصررلة النجرراح ونمواألعمررال التجاريررة

إدارة التكاليف في الشركات في توجي  اإلدارة إلتخاذ القرررارات حررول كيفيررة األسررتخدام األمثررل للمرروارد 
هو عملية تطوير معلومات التكلفة التي  للتكلفة تحليل االستراتيجي، ويعتبر ال  ودة بشكل استراتيجيالمحد

و   تساعد المديرين علو اتخاذ خيارات استراتيجية مع التركيز علو زيادة استخدام الموارد االسررتراتيجية
تخرراذ القرررار ، بمررا فرري ذلرر  تتضح قيمة نظام إدارة التكاليف من الطريقة التي تسررتخدمها اإلدارة لرردعم ا

 القرارات المتعلقة باإلستراتيجية طويلة األجل.

 بعنوان : (2006دراسة)عيـــــد ، -2

منظور التحليل اإلستراتيجي للتكاليف بهدف ترشيد القرارات اإلدارية في المنشأت الصناعية في 
 ظروف البيئة الحديثة .

طنطررا للزيرروت و الصررابون وتتمثررل مفررردات دراسررة الحالررة علرري شررركة  أجرررت الباحثررة        
 مفردة من أعضاء مجلة اإلدارة العليا.  44الدراسة علي 

اقتراح إطار نظر  ألسلوب للتحليل اإلستراتيجي للتكلفة يتضمن كررل وهدفت الدراسة إلي         
قرردمها أسررلوب تحديررد المتغيرررات القراريررة الترري ي، وعناصره االساسية لتدعيم القدرة التنافسية للشررركات

و   التحليل اإلستراتيجي للتكلفة لتدعيم عملية اتخرراذ القرررارات اإلداريررة فرري ظررل اإلسررتراتيجية المختررارة
 .اقتراح مقياة يعبر عن قيمة المنشأة ككل من خالل تصميم مثلث القيمة اإلستراتيجي 

يعمررل علرري رفررع   استخدام أسلوب التحليل اإلسررتراتيجي للتكلفررةوتوصلت الدراسة إلي أن          
يختلف التركيز و    كفاءة عملية التخطيط اإلستراتيجي وعملية اتخاذ القرارات في كل المستويات اإلدارية

   المحاسبي الداخلي باختالف اإلستراتيجية المطبقة لريادة تكلفة أو تمايز المنتجات 

ظام معلومات إستراتيجي من أهم دعائم نجاح ا  منشأة امتالكها لنبأن   كما توصي الباحثة          
 حيث يقوم بمساندة اإلدارة اإلستراتيجية للمنشأة علي أداء وظائفها بأعلي مستو  من الكفاءة والفعالية.

 بعنوان :  (2009دراسة)باعجاجه، -3

 التحليل االستراتيجي للتكاليف ومد  امكانية تطبيق  : دراسة تطبيقية علي شركات األسمنت.

راسة تطبيقية علي الشركات الصناعية بقطاع األسررمنت بالمملكررة العربيررة أجر  الباحث د        
 السعودية والبالغ عددها ثمان شركات مساهمة .

تحقيررق هرردف رئيسرري وهررو معالجررة مشرركالت التحليررل اإلسررتراتيجي وهدفت الدراسة إلي          
 للتكاليف ومعرفة مد  إمكانية تطبيق  في الشركات الصناعية السعودية

لنجاح التحليل االسررتراتيجي للتكرراليف يتطلررب عررددا مررن المقومررات وتوصلت الدراسة إلي          
يررتم تطبيررق ، و األساسية منها الشمولية والتكامل وتحليل الموقررف االسررتراتيجي وتحليررل مسررببات التكلفررة
الء والمنشأة و التحليل االستراتيجي للتكاليف من خالل تحليل الظروف البيئية والمنافسة واألسواق والعم

يحتا  تطبيق التحليررل االسررتراتيجي إلرري العديررد ، كما  تحديد الفرص والمخاطر ومظاهر القوة والضعف
مررن األدوات المسرراعدة لتحقيررق التكلفررة المسررتهدفة مررن أهمهررا هندسررة القيمررة وجررداول التكلفررة والتحليررل 

 التفكيكي والتحسين المستمر للتكلفة .
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 التحليل اإلستراتيجي للتكلفةهمية استخدام االدوات المساعدة لتحقيق بأ كما يوصي الباحث         
 والمتمثلة في هندسة القيمة وجداول التكلفة والتحسين المستمر.

 بعنوان :  (2010دراسة)قـــــائد ،  -4

دراسررة نظريررة تطبيقيررة علرري   –إستخدام أساليب التحليل اإلستراتيجي بغرو تخفرريو التكرراليف  
 اعية .المنشأت الصن

أجر  الباحث دراسة ميدانية ،وتم تحديد العينة من الشركات السورية الصناعية في مدينة         
 حلب ممثلة في المحاسبين واإلداريين بالمنشأت الصناعية. 

دراسة طبيعة التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وأهدافرر  و دوره فرري إدارة وهدفت الدراسة إلي          
تقررديم المقومررات المالئمررة إلسررتخدام أسرراليب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة ومررد  و    وتخفيو التكاليف

 األستفادة من العالقة التكاميلية بين هذه األساليب.

تخفيو التكاليف من أهم اإلستراتيجيات الترري تتبناهررا المنشررأت وتوصلت الدراسة إلي أن          
سرراليب المسررتحدثة إلدارة التكلفررة هررو أسررلوب التحليررل مررن أهررم المررداخل و األ، ولتحقيق مزايا تنافسررية  
تتعرردد أسرراليب مرردخل التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة ممررا يترريح الفرصررة ، و SCAاإلستراتيجي للتكلفررةل

 .إلجراء تحليالت تفصيلية ومختلفة عن التكلفة بالتالي تعدد وتنوع المعلومات

المالئمررة إلسررتخدام أسرراليب التحليررل يوصرري الباحررث بمحاولررة تطبيررق المقومررات كمررا         
 . اإلستراتيجي للتكلفة والذ  يعد أداة فعالة من أدوات إدارة التكلفة

 بعنوان: (Apak , et al. , 2012)دراسة -5

The Use of Contemporary Developments in Cost Accounting in Strategic 

Cost Management 

  SCMن خالل التركيز علي اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفررةلأجر  الباحث دراسة نظرية م        
 دام تقنيات إدارة التكلفة لتطويرالوضع اإلستراتيجي للشركات.خوإست

إسررتخدام التطررورات المعاصرررة فرري محاسرربة التكرراليف فرري اإلدارة وهرردفت الدراسررة إلرري         
   .SCMاإلستراتيجية للتكلفةل

  علرري تحليررل SCMيشمل نطاق اإلدارة اإلسررتراتيجية للتكلفررةل  وتوصلت الدراسة إلي أن         
من أجل تنسيق عمليررات ، و  سلسلة القيمة وتحليل الموقف االستراتيجي و تحليل عوامللمحركات التكلفة

اإلنتا  والقيام بعملية إنتا  فعالررة فرري المنشررنت الصررناعية، فررإن اإلجررراء األول الررذ  يجررب اتخرراذه هررو 
بإستخدام أنظمة التكلفة الحديثة في اإلنتا  تقرروم ، و المعاصرة المناسبة لهيكل المنشأةاستخدام التطورات  

الشركات بتقديم منتجاتها إلو السوق بتكلفة أقل وجودة أعلررو وأسرررع مقارنررة بمنافسرريها مررن أجررل تلبيررة 
 فسة العالمية علوتركز إدارة التكلفة االستراتيجية التي تهدف إلو المنا، كما احتياجات ومتطلبات العمالء

و  تحليررل التكرراليف والتقررديرات فرري القرررارات االسررتراتيجية الترري يررتم إتخاذهررا مررن قبررل إدارة الشررركة
النظرإلو ظروف بيئة المنافسة العالميررة مررن منظررور أوسررع و طويررل األجررل فرري القرررارات الترري يتعررين 

 اتخاذها.

 

 



 تراتيجي للتكلفة أثر إستخدام أسلوب التحليل اإلس        أماني السيد مصطفي سليمان / د د / محمد ابراهيم سرور أ.د / شوقي السيد فوده
 

 

(990) 
 م 2021 رياني    الثالثالجزء  .( 11)العدد  -( 7المجلد )                                              مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 بعنوان : (El Hwaity, 2013)دراسة  -6

Strategic Cost Management to Maximize the Value of the Organization and 

Its Competitive Advantage (Applied Study) 

إعتمدت الباحثة علي المنهر الوصررفي التحليلي،ويتمثررل مجتمررع الدراسررة علرري القطرراع الصررناعي 
 صناعية.شركة  44متمثل في الشركات الصناعية العاملة بقطاع  زة، و تتكون عينة البحث من 

بيان أهمية تكامل أدوات إدارة التكلفررة اإلسررتراتيجية لتعظرريم قيمررة المنشررأة و وهدفت الدراسة إلي  
 تدعيم المزايا التنافسية .

هنرررا  بعرررو المعوقرررات التررري تحرررول دون تطبيرررق أدوات اإلدارة وتوصرررلت الدراسرررة إلررري أن
الشركات محررل ، وتطبق كات الصناعية اإلستراتيجية للتكلفة منها عدم وجود نظام تكاليف فعال في الشر

 الدراسة أدوات اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة بشكل مبسط دون إتباع إجراءات علمية محددة. 

  تطوير نظم التكاليف لتخفيو التكاليف و دعم الميزة التنافسية للمنشأة.بتوصي الباحثة كما  

 بعنوان:(Gliaubicas and Kanapickien, 2015) دراسة -7

Contingencies Impact on Strategic Cost Management Usage: In Lithuanian 

Companies 

تم إجراء الدراسة علي شركات التصررنيع الليتوانيررة،ويتكون و إعتمد البحث علي المنهر التجريبي 
 شركات تصنيع ليتوانية 110حجم العينة من 

لتقنيرررات اإلدارة الصرررناعية ت شررركاالتوضررريح مررد  إسرررتخدام وهرردفت الدراسرررة إلرري         
  .SCMاإلستراتيجية للتكلفةل

انها مجموعة من التنقيات التي   SCMاإلدارة االستراتيجية للتكلفة أن  تمثلتوصلت الدراسة إلي 
تنفذها إدارة الشركات لتصميم المعلومات لخلق القيمة المتعلقة بدوافع التكاليف في سلسررلة القيمررة إلتخرراذ 

من العقبات الرئيسية التي تجعررل ، واتيجية ومواءمتها بإستمرار مع إستراتيجية الشركة  القرارات اإلستر
هرري نقررص المعرفررة بتقنيررات اإلدارة اإلسررتراتيجية للتكلفررة ،   SCMالشركات مازالت ال تستخدم تقنيات  

الشررركات بررر  ، وتعتالدور المفرط للمحاسبة المالية ، قلة المعرفة حول النفقات العامة في عملية اإلنتررا   
 .التي تواج  منافسة عالية هي الشركات األكثر إستخداما لإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة 

 بعنوان :  (2016دراسة)عكـرب ، -8

التحليل اإلستراتيجي للتكاليف في ضوء متطلبات النظام االيكولوجي لدعم الميزة التنافسية المستدامة  
 : دراسة تطبيقية

حيررث وقررع   لي إجراء الدراسة التطبيقية علي المنشأت الصررناعية بررالعراقإعتمد الباحث ع        
 ق .ااإلختيار علي شركة المنصور للصناعات الدوائية بالعر

بيرران دور النظررام اإليكولرروجي فرري دعررم نظررام المعلومررات المحاسرربي لعمليررة هدفت الدراسة إلرري  
مررد  ترروافر ، ونشرراط فرري منشررأت االعمررال  التحليل اإلستراتيجي للتكلفررة باإلسررتفادة مررن تحليررل تكلفررة ال

متطلبات الميزة التنافسية المسررتدامة باسررتخدام النظررام اإليكولرروجي لرردعم جوانررب التحليررل اإلسررتراتيجي 
 للتكلفة .
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وفر المعلومررات المالئمررة والقررادرة علرري يرر نظررام التكرراليف التقليديررة لررم  وتوصلت الدراسة إلي أن  
ولم ييخذ في االعتبار اإلستراتيجية المتبعة بالمنشأة و ال االعتبررارات التكيف مع المتغيرات االقتصادية ،

االستفاده من التغيرات التكنولوجيررة فرري بيئررة منشررأت االعمررال نتيجررة األعتمرراد علرري ، والبيئية الخارجية
ال يمكررن ، كمررا إعادة ترتيررب سلسررلة القيمررة واسررتبعاد أ  نشرراط ال يضرريف قيمررة  ، و  النظام اإليكولوجي

ل علي الميزة التنافسية المستدامة إال اذا استطاعت المنظمة من صرريا ة إسررتراتيجيات التمررايز ، الحصو
 وإدارتها بشكل فعال وكفء لتحقيق زيادة في القيمة المضافة إلي موقع المنظمة التنافسي 

يوصي الباحث بالحاج  إلي تعميررق الرروعي اإلسررتراتيجي فيمررا يتعلررق بالتحليررل اإلسررتراتيجي كما  
 لميزة التنافسية المستدامة .وا

 بعنوان :  (2017دراسة)ساحري،   -9

 التحليل األستراتيجي للتكلفة في البيئة الحديثة ودوره في تحسين أداء المنظمة.

إستخدام مرردخل تحليررل التكرراليف اإلسررتراتيجية لتحسررين جررودة لبيان  أجر  الباحث دراسة نظرية  
 عملية إتخاذ القرارات.

إبراز أهمية التحليل االستراتيجي للتكلفة إبررراز عجررز نظررم التكرراليف التقليديررة هدفت الدراسة إلي  
 عن تحليل ومراقبة التكاليف في البيئة الجديدة .

التحكم ومراقبة التكلفة عامل مهم من أجل بقاء المنظمررة فرري ظررل البيئررة توصلت الدراسة إلي أن  
ات تخفرريو التكلفررة ومراقبتهررا مررن أهررم تعتبررر اسررتراتيجي،و الترري تتسررم بسرررعة التغيررر و المنافسررة

 ررزو ، ويررتم االستراتيجيات التي تتبناها المنظمات من أجل تعزيز مكانتها السوقية وتحقيق ميزة تنافسية 
 .االسواق من خالل تبني استراتيجيات حديثة في تحليل التكاليف 

 بعنوان: (Pavlatos , 2018)دراسة-10

Strategic Cost Management, Contingent factors and performance in 

services 

 قطاع من قطاع الخدمات في اليونان 88أجر  الباحث دراسة تجريبية علو عينة من 

ومنهررا   SCMمدى إستخدام تقنيررات إدارة التكلفررة األسررتراتيجية لهدفت الدراسة إلي بيان         
 األعمال في الخدمات.أداء وأثرها علي التحليل المعيار  وتحليل ربحية العمالء 

   بشكل SCMإستخدام تقنيات إدارة التكلفة األستراتيجية لوتوصلت الدراسة إلي بيان مد  تأثير 
تستخدم شركات الخدمات تقنيات إدارة التكرراليف األسررتراتيجية ومررن هررذه التقنيررات ، وإيجابي علو األداء

ا مررن ممارسررات إدارة المستخدم  :استخدام التحليل المعيار  وتحليل ربحية العمال ء وهما األكثر انتشررار 
التكاليف األستراتيجية األخرى بمررا فرري ذلرر  تكرراليف دورة الحيرراة والتسررعير اإلسررتراتيجي وتقيرريم تكلفررة 

 المنافسين وتقييم أداء المنافسين وقياة األداء المتكامل وتقييم العمالء وتحليل تكلفة سلسلة القيمة.

 بعنوان: (El-Haddad and Elewa, 2019) دراسة -11

The Effect of Strategic Cost Management Tools on the Performance of 

Public-Private Partnership Projects 

 أداء  علررو  SCM  أدوات  تررأثير  لفحررص  بحثيررة  كوسرريلة  البيانررات  محترروى  تحليررل  تم اإلعتماد علي
 مصر . والخاص في العام القطاعين بين الشراكة  مشاريع
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 المررالي  األداء  علررو   SCMل  االسررتراتيجية  التكلفة  إدارة  أدوات  تأثير  فت الدراسة إلي دراسةوهد
 والخاص . العام القطاعين بين الشراكة لمشاريع

 األهررداف تحقيررق علرري اإلسررتراتيجية التكلفررة إدارة وتوصررلت الدراسررة إلرري أنرر  تسرراعد        
 جررودة الربحية وتحسين زيادة إلو بدوره  ييد   مما  ،  يالتنافس  موقفها  تعزيز  مثل  ،  للشركة  اإلستراتيجية

 المنتر .

 تحسررين   فرري  SCM  االسررتراتيجيةل  التكلفررة  اإلدارة  أدوات  تطبيق  في  بالتوسع  الباحثة  كما توصي
 . المصرية األعمال بيئة في التكاليف وإدارة األداء

 ( بعنوان:2020دراسة )أحمد ، -12

فعال ألسلوب تحليررل سلسررلة القيمررة علرري تدنيررة تكلفررة الخدمررة دراسة تحليلية لقياة أثر التطبيق ال
 المصرفية: دراسة ميدانية

أجر  الباحث دراسة ميدانية علي البنو  المصرية وتمثلررت عينررة الدراسررة علرري مرردير  البنررو  
 والمستثمرين واألكاديمين

لقيمة في تدنيررة وهدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي دور التطبيق الفعال ألسلوب تحليل سلسلة ا
 تكلفة الخدمة المصرفية من خالل التعرف علي الفلسفة التي يرتكز عليها تحليل سلسلة القيمة.

وتوصلت الدراسة إلي ضرورة العمررل علرري ترشرريد األنشررطة الترري ال تضرريف قيمررة والحررد منهررا 
 ومشاركة العاملين في إتخاذ القرارات لكي ييثر إيجابيا علي ترشيد قرارات البنو .

 :في النقاط التالية ونمن وجهة نظر الباحثالمتعلقة بموضوع البحث تحليل الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة تعدد الدراسررات الترري تناولررت أسررلوب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة   يتضح من
ليف كأداة فعالة من أدوات إدارة التكلفررة ، حيررث إتفقررت جميررع الدراسررات علرري عرردم مالئمررة نظررام التكررا

، ويمكررن إظهررار أهررم النقرراط الترري تناولتهررا الدراسررات التقليد  علي مواكبة التغييرات في البيئة الحديثة  
 السابقة في النقاط التالية:

  طبيعررة 2015ابررو عنجرر  ،(Juras and Peacock, 2006 &  كررال مررن عرضررت دراسررة  1
أحررد مكونررات اإلدارة التحليررل االسررتراتيجي للتكلفررة ومررا يشررتمل عليرر  مررن أسرراليب بإعتبرراره 

اإلستراتيجية للتكلفة، و يالحظ عدم وجود تعريف محدد للتحليل اإلستراتيجي للتكلفررة و أدواترر  
 ، 

  عرردد مررن 2013المخرررم ،&2010قائد ،    &  2009لباعجاج ،ات كال من  كما تناولت دراس  2
الشررركات   أساليب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة و مد  إستخدامها بغرو تخفيو التكاليف في

الصناعية ، ومد  توافر شروط تطبيق األساليب في الشررركات الصررناعية ، وقررد تناولررت هررذه 
الدراسات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة كمنهر حديث لتطرروير وتسررعير المنتجررات بينمررا يختلررف 

 البحث الحالي في بيان أثر التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في ترشيد القرارات اإلدارية ،
  علي إسررتراتيجية ريررادة التكلفررة ألن التخفرريو اإلسررتراتيجي 2006ركزت دراسةلعيد ،  كما  3

مع دراسة لإبررراهيم  ونتفق الباحثيللتكلفة يمثل المصدر األساسي لتحقيق ميزة تنافسية ، ، كما 
  التي توصلت لزيادة فعالية نظم  المعلومات التكاليفية بإستخدام التحليل اإلستراتيجي 2013،  
 لفة لمساعدة اإلدارة في عملية ترشيد القرار،للتك
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نظم التكاليف التقليدية في مواكية بيئة التصنيع الحديثة   مد  عجزالدراسات السابقة  و أظهرت    4
فرري تقررديم سلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة أل ومد  اإلستفادة من األدوات التحليلية المختلفة،

يف المنتجات لترشيد متخذ  القرارات وذل  بإجمرراع معلومات شاملة ومالءمة ودقيقة عن تكال
 أراء الباحثين.

  Pavlatos,2018 & Gliaubicas and Kanapickien , 2015)لكررال مررن وأكدت دراسة   5
علي التغيرات الطارئة في بيئة األعمال والتي تتطلب إعتماد الشركات علي نظام إدارة التكلفة 

نرري الشررركات بشرركل كبيررر أدوات إدارة التكلفررة اإلسررتراتيجية ، حيررث أوضررحت الدراسررات تب
 اإلستراتيجية لدعم عملية صنع القرار

 : لتحديد الفجوة البحثية أوج  اإلختالف بين الدراسات السابقة و الدراسة الحالية 

مما تقدم  الدراسررات السررابقة مررن محرراوالت ترشرريد القرررارات وخاصررة قرررار علي الر م          
عن الدراسات الحالية  الدراسة  التحليل اإلستراتيجي للتكلفة إال أن هنا  ما يميز  التسعير وعرو أساليب 

 ما يلي :كالسابقة 

اإلدارة اإلستراتيجية التكلفة التي تخدم بيئة اإلنتررا   علي تناول أداة من أدواتهذا البحث    نبنيي -1
 .وهي أساليب التحليل اإلستراتيجي للتكلفةالمعاصرة 

في الشركات الصناعية بصررفة التي تناولت ترشيد القرارات اإلدارية   وجود ندرة في الدراسات -2
 عامة وقرار التسعير اإلستراتيجي بصفة خاصة .

وأثررره فرري  (SCA)أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررةعرررو من أهم ما يميز هذا البحررث   -3
 ية .في الشركات الصناع ترشيد قرار التسعير فرز معلومات مالءمة لخدمة قرار التسعير

 اإلطار النظري للبحث

 قرار التسعير اإلستراتيجي

 عررن المسرريول الشررخص هررو المرردير ويمثررل وتنميتهررا المنظمررة لبقرراء ضروري ا القرار يعد        
، وتمثل المعلومة هي المادة األساسية التي يتم اإلعتماد عليها إلتخرراذ القرررارات وتمكررين المنشررأة   منظمة

و يمثل التسعير أهم القرارات التي تواجههررا اإلدارة العليررا فالتسررعير يمثررل  من تحقيق األهداف المحددة ،
 –المكرران -السررعر  -أو الخدمررةالمنررتر عنصر أساسي لتحقيق اإليراد و أهم عناصررر المررزير التسررويقي ل

من أهم القرارات في الشررركات ويرريثر القرررار علرري     ويعتبر عملية معقدة و يعد قرار التسعيرالتروير
أنشطة المنشأة  ويعتبر من القرارات اإلستراتيجية حيث ل  مررردود علرري األجررل الطويررل والقصررير    كافة

لذل  تعتبر اإلدارات العليا هي المسئولة عن إتخاذ قرارات التسعير و لكررن لضررمان و نجرراح القرررار يررتم 
 مساهمة اإلدارة التنفيذية .

 ل عمررارهمنظمة خاصة في ظل الظررروف األتيررة :و تعد القرارات التسعيرية من أهم قرارات ال        
  14:15،ص ص2010،

 إزدياد حدة المنافسة محليا وعالميا.  1

 التعدد المفرط في أنواع وعدد المنتجات البديلة ، وكثرة المنتجات المماثلة في السوق.  2

قصر دورة حياة المنتجات فرري ظررل التقرردم التكنولرروجي، يجعررل مررن الصررعوبة معالجررة أخطرراء   3
 .التسعير

 يلعب السعر دورا هاما في نجاح أو فشل المنتر تسويقيا.   4
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 مقابل البائع إلو المشتر  قبل من دفعها يتم بأنها مبلغ من النقود  ويمكن تعريف األسعار         (5
ا التسررعير ،و يعررد والطلررب العرررو تفاعررل عن  ناتجة  وهي  خدمة  أو  الحصول علي سلعة  حاليرر 

ا األسررعار  بتلعرر   مضررو حيررث  وقت  أ   من  أهمية  أكثر  العمررالء رضررا تحقيررق فرري رئيسرري ا دور 
 (Wruuck,2013,p p .1-2ل. بالتالي لو دور حيو  في التأثير علي اإليرادات واألرباح

ا ألهررداف الشررركة و ي         تضمن قرارات التسعير تحديد السعر المناسررب لمنررتر أو خدمررة وفقرر 
  المنافسررين معلومات استخدام اإلستراتيجي علو سعيرالت أسلوب و يرتكز ،    لزيادة المبيعات أو األرباح 

 عمليررة فرري والخبرررة الحجم ووفورات  األسعار  ومرونة  األسعار  تغيرات  علو  المنافسين  أفعال  ردود  مثل
 ,Althuizen, et al., 2016, pp. 150:152 & Cinquini an9d Tenucci, 2006)لالتسررعير.

p.8)  علي هيكررل مررن المعلومررات تتضررمن عناصررره األترري: ريعتمد صررنع و إتخرراذ قرررارات التسررعي، و
  34،ص 2010لعماره ،

 مستو  جودة المنتر  ومد  تميزه عن المنتجات المنافسة والبديلة   6

 إجراء دراسة وتحليل للمبيعات و التكاليف المتوقعة  لكل منتر .  7

 دراسة وتحليل العمالء الحاليين والمرتقبين   8

  ن حيث لعدد المنافسين  ومنتجاتهم واألسعار دراسة وتحليل البيئة التنافسية م  9

10   

 أهمية قرار التسعير

يعتبررر قرررار تسررعير المنتجررات أحررد أهررم القرررارات الترري يتررأثر بهررا أداء الشررركة الررداخلي         
ومركزها التنافسي ومستقبلها في السوق، وتكمن مشرركلة قرررار التسررعير فرري مررد  تحقيقرر  للترروازن بررين 

لعميررل وبررين المنررافع الترري يحصررل عليهررا مررن السررلعة أو الخدمررة ، وهنررا  عرراملين المبلغ الررذ  يدفعرر  ا
، ص ص  2017إستراتيجيين يجب أخذهم في اإلعتبررار عنررد إتخرراذ قرررار تسررعير المنتجات:لمحرراريق ،

908:907  

دراسة إستراتيجيات وأسعار المنافسين : وذل  بغرو تحديد المزايا التنافسية التي يتمتعون بها   1
 االت التي يمكن من خاللها أن تحقق الشركة ميزه تنافسية عليهم.والمج

دراسة سوق الشركات الموردة : يتم تحديد مدخالت اإلنتا  وفي ضوءها يتم دراسة الشررركات   2
 القادرة علي توفير هذه المواصفات و تحديد إستراتيجية الشراء .

تم مراجعررة السررعر بررين الشررركة دراسة التغييرات التي قد تطرأ علي البيئة المحيطررة : حيررث يرر   3
المشترية و الموردة بما يطرأ من تغيرات في البيئة المحيطة وتستند عملية مراجعة السعر علي 
موازنة التكلفة و إجررراء التحسررينات المسررتمرة والمتوقعررة علرري المررد  القصررير والبعيررد وذلرر  

 بهدف الوصول إلي األرباح المستهدفة .

 تخفرريو هرري التنافسررية القرردرة زيررادة أن طرق  Dolgui and Proth , 2010, p.1 و حدد ل  4
 السوق وهي تعني اسررتراتيجية لحالة األسعار  ، و ضبط  السوق  حصة  ، و زيادة  اإلنتا   تكاليف

التسعير  ، لذل  تحديد السعر من أهم القرارات و تزداد أهميت  في حالة السلع الجديدة والتي ال 
 ضيح األهمية لقرارات التسعير في النقاط التالية:يوجد لها مثيل في السوق ويمكن تو
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 يترررجم أن يمكررن السررعر فرري  بسيط  تغيير  الشركة فأ   لبقاء  حاسمة  أهمية  ذات  التسعير  قرارات -1
  كمررا أن أ  تغييرررات علرري السررعر سررواء Hsu, 2006, p.2الربحية.ل في كبيرة تغييرات إلو

 تالي علي الربح. بالزيادة أو النقصان ييثر علي الطلب علي السلع بال

 عرردد وتعظرريم ، الحررالي الررربح  تعظرريم  مررع  األمثررل  السررعر  تحديد  إلو  التسعير  إستراتيجية  تهدف -2
  Dolgui and Proth , 2010, p.1 المباعةل الوحدات

 في حاالت مفيدة التسعير استراتيجية بيع إن عملية أ  في األولو الخطوة هو السعر تحديد يعد -3

 الطلررب ، و اإلنتررا   تقلررب  ،و  مختلررف  الشرائي  سلوكهم  أن  يعني  مما   متجانسين   ير  العمالء  ل
  Dolgui and Proth , 2010, p.2 الكبير   .ل

تعتبر قرارات التسعير من أهم وأصررعب القرررارات الترري تواجرر  الشررركة، والترري يتعررين عليهررا  -4
قط، وإنما اتخاذها من آن آلخر، ويرجع ذل  لكون قرار تسعير المنتجات ال يعد قرار تسويقي ف

هو قرار يمة كافة أوج  النشاط في الشركة ويكون ل  مردود مالي في كل من األجل الطويررل 
  44، ص2011لعبدالعزيز عرفات , و األجل القصير

 عوامل خارجية( –العوامل المؤثرة علي قرار التسعير)عوامل داخلية 

علرري السررلع  والعرررو الطلررب لوع يعتمد   أن قرار التسعيرHorngren et al., 2012, p.433 حدد ل
 والتكاليف  والمنافسين هي لالعمالء والعرو الطلب علو تأثيرات ثالثة والخدمات ، وحدد

 اوال / العمالء

 علررو بنرراء    ،  خدمررة  أو  منررتر  علررو  الطلررب  علررو  تررأثيرهم  خررالل  من  السعر  علو  العمالء  ييثر  -
 مررن  التسررعير  قرررارات  فحص  ادائم    الشركات  علو  وجودت  ، فيتعين  المنتر  ميزات  مثل  عوامل
 .األرباح لتحقيق التكاليف إدارة ثم عمالئها عيون خالل

 ثانيا / المنافسين

 ومن ناحيررة أخررر  تجبررر  أعلو ،  أسعار  تحديد  في  الحرية  لها  منافة  لها  يوجد  ال  التي  الشركة -
 تكررون أن للمنافسررين ، يجررب البديلررة األسررعارفي حالررة وجررود المنتجررات  تخفرريو  علو  الشركة
ا دراية علو الشركات  منافسيها. بتصرفات دائم 

 ثالثا / التكاليف

 ،  المنررتر  إنتررا   تكلفررة  انخفضررت  كلمررا.  العرررو  علررو  ترريثر  ألنها  األسعار  علو  التكاليف  تيثر -
 فرري الشررركات زيررادة مررع ، عررام  بشرركل.  ترروفيره  فرري  الشررركة  تر ررب  الررذ   المنتر  كمية  زادت

 . النهاية في تزداد ولكنها البداية يف إضافية وحدة إنتا  تكلفة تنخفو ، العرو
 ويمكن تلخيص العوامل الميثرة علي السعر من خالل النقاط األتي:         -

 أوال / العوامل الداخلية

أهداف المنشأة : التي قد تكون تحقيق المبيعات خالل فترررة معينررة، أو تحقيررق رضررا العمررالء أو   -1
 تعظيم األرباح أو البقاء واإلستمرار.

كلفة إنتا  السلعة : وتعد العامل األساسرري المرريثر علرري قرررار التسررعير ، ولررذل  البررد مررن دقررة . ت2
حساب تكاليف كل منتر ومحاولة إدارة هذه التكاليف ونتيجة ألهمية حساب تكلفررة المنررتر بدقررة 
البد من توافر معلومات مالءمة عن تكاليف المنررتر خررالل دورة حياترر  بأكملهررا  ولررذل  يعتمررد 
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 قرررارات  اتخرراذ  فرري  المررديرين  لمسرراعدة  المنررتر  تكلفررة  مل علي توفير معلومات دقيقة حولالتكا
 التسعير . 

 حيرراة دورة بموضررع المنررتر خررالل مراحررل االستراتيجي .دورة حياة المنتر : يرتبط قرار التسعير3
 المنتر في السوق 

 ثانيا / العوامل الخارجية

جية للمنشأة والتي قد تتعلق بحالررة المنافسررة فرري األسررواق تتعلق هذه العوامل بالبيئة الخار         
 والتغيرات المحلية والعالمية التي تيثر علي المنتجات .

ويشهد العررالم فرري الوقررت الحاضررر تحرروال جررذريا فرري بيئررة األعمررال، فقررد أصرربحت تتسررم         
افسررة بررين الصررناعات بالتسارع في مجال إبتكررار منتجررات جديرردة وتقررديم خرردمات متميررزة و إمترردت المن

لتصبح علي المستو  العالمي، مما فرو علي منشأت األعمال تقديم خرردمات و منتجررات عاليررة الجررودة 
  ،مما أد  إلرري تبنرري إدارة المنشررأة مفرراهيم و أدوات جديرردة قررادرة 1،ص2016بأقل تكلفة ممكنة لإمام،

لة مررن التحلرريالت الترري تقرروم علرري علي قياة كل من الريية الخارجية والداخليررة للتكرراليف و بنرراء سلسرر 
أساة المقارنة بين الريية الداخليررة و الخارجيررة للتكرراليف و ذلرر  بهرردف األرتقرراء مررن مسررتو  الرييررة 
الداخلية إلي مستو  الريية الخارجية وبالتررالي تحقيررق المنظررور اإلسررتراتيجي للتكرراليف و بقرراء المنشررأة 

  183،ص2018داخل منظومة عالمية المنافسة.لصقر،

 اإلطار الفكري ألسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

شعر متخذو القرارات داخل المنشأة عدم كفاءة و صررالحية المعلومررات المطلوبررة لمواكبررة         
التغييرات التي تواج  المنشأت ، ومع زيادة ضغوط المنافسة تحررول األهتمررام نحررو اإلدارة اإلسررتراتيجية 

لقرارات اإلدارية علرري نحررو أفضررل ، وتختلررف نظررم إدارة التكلفررة عررن الررنظم لتمكين اإلدارة من إتخاذ ا
التقليدية لمحاسبة التكلفة  والتحليل التقليد  للتكلفة كان يقتصر علرري تحليررل عوامررل داخررل الشررركة فقررط 
وتقديم معلومات مالية فقط مع التركيز علي المد  قصررير األجررل متجرراهال ظررروف المنافسررين ، ونظرررا 

نتقادات ظهر أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة بأدوات  التحليلة المختلفة، ويمثل أسلوب التحليل لهذه اإل
اإلستراتيجي للتكلفة أحد المداخل المستحدثة لررنظم إدارة التكلفررة حيررث يمثررل نظررام متكامررل يسرراعد علرري 

عها المنشررأة لضررمان بقاءهررا تحقيق المنظور اإلستراتيجي لتخفيو التكلفة و تطوير اإلستراتيجية التي تتب
 و استمراها في المحيط التنافسي .

 تعريف التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

 االسررتخدام أنرر  التحليل اإلسررتراتيجي للتكلفررة علررو    أسلوبShank,1989,p.50وعرفل        
 اإلدارة ةلرردور األربعررة المراحررل مررن أكثررر  أو  بمرحلة  المرتبطة بشكل مباشر  التكلفة  لمعلومات  اإلدار 

  أن المنظور اإلسررتراتيجي للتكلفررة يمثررل نظررام 13، ص2010كما حدد للطفي ،االستراتيجية للمنشأة ،  
إلدارة التكلفة علي أساة القضاء علي الفجوة بين التكاليف الداخلية والتكاليف الخارجيررة الترري تفرضررها 

 المنافسة و تحقق مركز تنافسي للمنظمة.

  أن التحليل اإلستراتيجي للتكلفة عبارة عن منهر شامل 4، ص2012  كما ير  لالكومي،        
والترري  –سواء داخلية أو خارجيرر   -لتحليل بيانات التكاليف في ظل مجموعة من العناصر اإلستراتيجية 

تحدد مصادر الميزة التنافسية مستخدما في ذل  مجموعة من األدوات بهدف الحصول علي بيانات ماليررة 
 مالئمة إلتخاذ القرارات.م ترجمتها إلي معلومات و ير مالية يت
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 أهداف التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

إسرررتخدام التحليرررل اإلسرررتراتيجي للتكلفرررة يررريد  إلررري تحقيرررق العديرررد مرررن األهرررداف و        
  Abubkr, et al. , 2017, p.333  &201ص ،2007منها:لفوده،

ية مع التحسين المستمر في تطوير األداء و تحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة التي زيادة اإلنتاج-1
 التكاليف إلي أدني حد ممكن دون المساة بجودة المنتر. دنيةتو يحصل عليها المستهل 

 زيادة في الربحية في األجل الطويل، و رفع كفاءة إدارة الموارد اإلقتصادية.  تحقيق-2

اإلستراتيجية بهدف جعل المنشأة قررادرة علرري صرريا ة خططهررا اإلسررتراتيجية  الفهم الجيد للعوامل-3
بشكل جيد يعمل علي تحقيق ميزة تنافسية مسررتمرة، ويمكررن تحديررد العوامررل اإلسررتراتيجية عررن 

 طريق تحليل بيئة األعمال الداخلية والخارجية.

 أهمية التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

ستراتيجي للتكلفة أحد المداخل الهامة التي يمكن لإلدارة األستعانة برر  ويعتبر أسلوب التحليل اإل        
 في ترشيد العديد من القرارات اإلدارية، و تأتي أهميت  في النقاط التالية: 

 إتخرراذ  علررو  المررديرين  تسرراعد  الترري  التكلفة  معلومات  تطوير  عملية  األستراتيجي  التكلفة  يعتبرالتحليل
 المسررتقبل.ل فرري األسررتراتيجية المرروارد إسررتخدام زيررادة علررو كيررزالتر مع أستراتيجية خيارات

Juras and Peacock , 2006, p.28   

تررأتي أهميررة أسررلوب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة مررن الطريقررة الترري تسررتخدمها اإلدارة فرري إتخرراذ 
فيررة القرارات والتي تشمل القرارات اإلسررتراتيجية طويلررة األجررل ، وفرري ترروفير معلومررات تكالي

دقيقررررة عررررن جوانررررب العمررررل فرررري المنشررررأة تسرررراعد اإلدارة فرررري إتخرررراذ القرررررارات، 
  76،ص2016لعثمان،

 أساليب التحليل األستراتيجي للتكلفة )مثلث التحليل اإلستراتيجي للتكلفة( :

تتميررز المعلومررات الترري يوفرهررا التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة بأنهررا معلومررات تحليليررة         
، وتبنرري المنشررأت الصررناعية للتحليررل اإلسررتراتيجي مل علرري معلومررات ماليررة و يررر ماليررةوتفصيلية تشت

التحليررل األسررتراتيجي للتكلفة ييد  إلي التحول من الريية الداخلية للتكاليف إلي الريية الخارجية يعتمررد 
مكن أن يرروفر هررذه وبالتالي فإن التحليل اإلستراتيجي للتكلفة ي  محاور مهمة في التحليلثالثة    عليللتكلفة  

 وهي : المعلومات من خالل هذه األساليب

  Value Chain Analysisأسلوب تحليل سلسلة القيمة .1

 Strategic Positioning Analysisأسلوب تحليل الموقف اإلستراتيجي  .2

 Cost Drivers Analysisأسلوب تحليل مسببات التكلفة  .3

 جي للتكلفة المعلومات التي يوفرها أسلوب التحليل اإلستراتي 

و يسعي أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة إلرري تبنرري المفهرروم الشررمولي للرقابررة بهرردف          
خفو التكلفة ، فمن خالل أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة يمكن تطرروير بيانررات التكلفررة  ، و ترروفير 

لتغييرات في بيئررة األعمررال و الترري نوعية جديدة من المعلومات التي تدعم التوج  اإلستراتيجي لمالئمة ا
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،ص 1995يصعب علي نظام التكاليف التقليد  توفيرها ، ومن أمثلة تل  المعلومات األتي:لعبررد العلرريم،
  61-59ص 

معلومات تتعلق باألنشطة التي تقوم بهررا األنشررطة سررواء كانررت تررتم داخررل المنشررأة أو خارجهررا  -1
 وأنشطة تضيف قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة. وتقسيمها إلي أنشطة رئيسية و أنشطة مساعدة ،

 معلومات توضح العوامل المسببة لتكاليف كل نشاط  من أنشطة سلسلة القيمة للمنشأة  -2

 معلومات عن العالقات بين المنشأة و الموردين و العمالء و ذل  من خالل تحليل سلسلة القيمة  -3

 التكاليفي للمنشأة . معلومات عن تكاليف المنافسين حيث تساعد في تحديد الموقف -4

 معلومات تمكن من تحليل التكاليف وفقا لإلستراتيجية التي تتبعها المنشأة. -5

 . معلومات تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للمنشأة -6
وبالر م من المعلومات المالءمة التي يوفرها أساليب التحليررل اإلسررتراتيجي للتكلفررة بشررمول          

لخارجية للمنشأة  ير أن إتساع نطاق  يتطلب اإلعتماد علرري أدوات أخررر علي البيئة الداخلية وا
لجعل أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة مدخال متكامال لتحليل التكلفررة بغرررو ترشرريد قرررار 

 التسعير اإلستراتيجي.

 الدراسة الميدانية :

 الهدف من الدراسة الميدانية:

التعرف علرري إختبار فرو الدراسة من خالل ميدانية في ال للدراسة الرئيسي الهدف يتٌمثل        
أثر أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة  فرري   وذل  بهدف معرفةأراء فئات عينة الدراسة وتحليل األراء  

 للشركات الصناعية. ترشيد قرار التسعير اإلستراتيجي

 فرض الدراسة الميدانية :

يمكن صيا ة الفرررو الرئيسرري للدراسررة فرري صررورت  في ضوء مشكلة البحث و هدف البحث          
 العدمية علي النحو التالي:

 قرار التسعير للشركات الصناعيةفي ترشيد  أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفةإلستخدام ال يوجد أثر 

 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

د مررن قرروائم اإلستقصرراء علرري بتوزيررع عررد  ونفي ضوء تحقيق أهداف الدراسة الميدانية قام الباحث     
 في :الميدانية الدراسة  عينةتمثل تمفردات العينة والتي شملت خمة فئات ، و

المجموعة األولي / وتتمثل في عينة عشوائية مــن العــاملين بالشــركات الصــناعية المصــرية  -أ
 وتتمثل في الفئات األتية:

 من الشركات الصناعية .عينة عشوائية من محاسربي التكررراليرف العاملين في مجموعة   1

 عينة عشوائية من المررديررين المرالريين العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية.   2

 عينة عشوائية من أعضاء مجلة اإلدارة العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية.  3

 عينة عشوائية من مهندسي اإلنتا  العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية.  4
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 ( أعضاء هيئة التدريس في الجامعات )األكــاديــمــين وعة الثانية /عينة عشوائية من المجم -ب

 أسباب إختيار العينة 

يعتبررر يعتبر المحاسرربون أحررد األطررراف الهامررة فرري الشررركات الصررناعية حيررث الفئة األولي :   -1
 التقارير. التكاليف المسئولين عن تسجيل وتبويب كافة العمليات في الشركات و إعداد  ومحاسب

الفئة الثانية : يعتبر المديرين الماليين الجهة المختصة باإلشررراف علرري إعررداد التقررارير الماليررة  -2
 وعلي دراية بنظم التكاليف الحديثة .

الفئة الثالثة : يعتبر أعضاء مجلة اإلدارة هي الجهة المنوط لها إتخرراذ مختلررف القرررارات فرري  -3
 . وء  المعلومات التي توفرها أنظمة المحاسبة اإلداريةالشركات وبالتالي تتأثر قرارتهم في ض

الفئة الرابعررة : يعتبررر مهندسرري اإلنتررا  الجهررة المسررئولة عررن إختيررار وتصررميم وتنفيررذ العمليررة  -4
 اإلنتاجية ومد  سير ومتابعة األنظمة المختلفة بالشركات.

لمهتمررين بدراسررة وتقررديم الفئة الخامسة : يعتبر األكاديمين الممثليين في أعضاء هيئة التدرية ا -5
 المحاسبة اإلدارية المتقدمة وتقييمها.

ونظرا لعدم إمكانية إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة  تررم اإلقتصررار علرري  أسررلوب العينررة         
   قائمة إستبيان كما يلي :235العشوائية من إجمالي الفئات السابقة وتم توزيع عدد ل

عررة علرري األكرراديمين ممثلررين فرري أعضرراء هيئررة الترردرية فرري   قائمررة إسررتبيان موز55عرردد ل -
 الجامعات 

  شركات صررناعية عاملررة فرري بيئررة اإلنتررا  17  قائمة إستبيان موزعة علي عدد ل180عدد ل -
 في مجاالت مختلفة وهي متمثلة فيما يلي :تعمل الحديثة 

 شركة سيجما للصناعات الدوائية  1
 شركة اتكو فارما للصناعات الدوائية  2
 للغساالت  LGة شرك  3
 للتليفزيونات  LGشركة   4
 شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية  5
 شركة الدلتا للغزل والنسير  6
 شركة ابو قمر للنسير  7
 إدارة شركة مصر للغزل والنسير  8

 شركة النساجون الشرقيون للسجاد  9
 شركة البنا تكة لغزل الكتان  10

 

 شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية   11
 ائن ل دوية البيطريةشركة المد   12
 شركة بانوب لصناع  الوبريات القطني    13
الشركة المصرية السعودية لصررناعة المعرردات الطبيررة    14

  Mascoل
شركة إيمي فررودز لصررناعة التعبئررة والتغليررف للمررواد    15

 الغذائية
إيجررري برررال للزيررروت العطريرررة  egy palشرررركة    16

 ومستحضرات التجميل
 التصوير والطابعات الشركة العربية المتحدة لماكينات   17

 

ويمكررن   إستمارة إستقصاء علي األطراف المعنية  235و تم توزيع العينة المقدر حجمها عدد ل        
توضرريح  فئررات عينررة الدراسررة وحجررم إسررتمارات اإلسررتبيان المرسررلة والمسررتلمة والخاضررعة للتحليررل 

 :  1اإلحصائي من خالل الجدول رقم ل
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     1جدول رقم ل 
 الدراسة وحجم إستمارات اإلستقصاء المرسلة والمستلمة والخاضعة للتحليل اإلحصائي  فئات عينة

عدد  فئات الدراسة
  اإلستمارات
 المرسلة

 
عدد اإلستمارات  

 المستلمة 

عدد 
اإلستمارات  
 المستبعدة

اإلستمارات الصالحة 
 للتحليل اإلحصائي 

 نسبة عدد  نسبة عدد  عدد 

 %87.2 48 2 %91 50 55 محاسب تكاليف 

 %86.7 39 5 %97 44 45 مدير مالي

عضو مجلس 
 إدارة

40 39 97.5% 3 36 90% 

 %87.5 35 2 %92.5 37 40 مهندس إنتاج

 %87.3 48 1 %89 49 55 أكاديميين 

 %87.6 206 13 %93.1 219 235 اإلجمالي

 كيفية تصميم أداة الدراسة 
لبحث في شكل قائمة إستقصاء كأحررد أدوات بطرح محتويات الدراسة الميدانية ل  ونقام الباحث        

البحث وقد قام   هدفجمع البيانات و التي تحو  عدد من األسئلة المترابطة مع بعضها لتحقيق  
 بمراعاة ما يلي : ونالباحث

 عند تصميم قائمة اإلستبيان تم مراعاة الدقة والوضوح في أسئلة اإلستبيان  -1
المسررمي تتعلررق بإسررم الشررركة ، والنرروع ، و للمستقصرري مررنهمأسررئلة تتعلررق بمعلومررات عامررة  -2

 ، وعدد سنوات الخبرة والميهالت الدراسية. يالوظيف
 كما تم اإلعتماد علي أسلوب المقابالت الشخصية لمفردات عينة الدراسة الميدانية. -3
تم توزيع قائمة اإلستقصاء من خررالل اليررد للوصررول إلرري أكبررر عرردد ممكررن مررن الررردود علرري  -4

 مد الباحثون علي التواصل عبر المواقع اإللكترونية للمستقصي منهم.األسئلة ، كما إعت
 علي النحو التالي :قصاء تبويب األسئلة في قائمة اإلستتم  -5
لقياة  Likert scaleأوال / أسئلة فئوية من خالل اإلعتماد علي مقياة ليكرت الخماسي      -6

  كمررا 5:1ترجيحيررة تبرردأ مررن ل إجابات أفراد العينة علي أسئلة اإلستقصاء ، وتم وضررع أوزان
 يلي :

 غير هام إطالقا  غير هام  محايد  هام هام جدا التصنيف 

 1 2 3 4 5 الوزن الترجيحي

 وقد تضمنت المحاور األتية :        
 أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة  في ترشرريد قرررار التسررعير  أثرالمحور األول : أسئلة متعلقة ب-أ

 ات الصناعية .في الشرك  اإلستراتيجي
 .: أسئلة متعلقة بترشيد القرارات اإلدارية ومنها قرار التسعير اإلستراتيجي  ثانيالمحور ال-ب

 .  نعم و الل ثانيا / أسئلة مغلقة تم اإلجابة عليها ب
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة لتحليل البيانات
صائي لبيانات الدراسة الميدانيررة علرري إسررتخدام البرنررامر عند إجراء التحليل اإلح  ونإعتمد الباحث        

الحزم اإلحصائية  Statistical package for social sciences(SPSS) version 23" اإلحصائي 
، وتررم تحليررل بيانررات الدراسررة الميدانيررة وإختبررار صررحة الفررروو اإلحصررائية مررن " للعلوم االجتماعية 

 لتي تم عرضها علي النحو التالي.وامجموعة من األساليب اإلحصائية 

 : Cronbach Alfaإختبار ألفا كرونباخ 
من الصفات الهامة التي ينبغي توافرها في أدوات جمع البيانات الثبات والصدق وذلرر  لمررا لهمررا 

بررإجراء إختبررار الصرردق والثبررات لبنررود قائمررة  ونقام الباحثمن تأثير مباشر علي مصداقية النتائر ، ولذا 
 ن من خالل إستخدام معامل ألفا كرونباخ والذ  يعتبر: اإلستبيا
يأخد قيم تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح ، فإذا كان هنا  ثبات تام في البيانات فررإن قيمررة  -

 المعامل تكون واحد ، وإذا لم يكن  هنا  ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون صفر.
  إذا فهرري مقبولررة للحكررم علرري ثبررات 0.6ل %60د عررن إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ تزيرر  -

 اإلستبيان.
 وفيما يلي توضيح لمعامالت الثبات والصدق لقائمة اإلستبيان المستخدمة في الدراسة

 Reliability  في المقاييس )اإلعتمادية ( التحقق من مستوي الثبات 

مة اإلسررتبيان علرري نفررة مفررردات ويقصد بالثبات إستقرار النتائر إذا تم إعادة توزيع قائ        
العينة وبنفة الشروط وتحت نفررة الظررروف أو يكررون التغيررر فرري النتررائر بسرريط ال يرريثر علرري النتيجررة 

  سرريال 16   والذ  يضررم عرردد لX1,Yللمتغيرات ل  النهائية، ويمكن عرو معامل ثبات ألفا كرونباخ  
   كما يلي :2من خالل الجدول رقم ل

      2الجدول ل

 لثبات أللفا كرونباخ معامل ا

 المتغيرات
عدد 
 األسئلة 

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ 

 معامل الصدق 
)الجذر التربيعي لمعامل 

 الثبات( 

أسلوب التحليل  

اإلستراتيجي للتكلفة 

(X1 ) 

9 714. 844. 

 .7 736. 857 ( Y)ترشيد قرار التسعير  

وتتمتع جميعا   مرتفعة  X1,Yات لْالمتغيرجميع األبعاد الخاصة ب  أن  2ويتضح من الجدول رقم ل
علي النحو )0.73 – 0.71بدرجة عالية من الثبات وتتراوح جميع القياسات الخاصة باألبعاد ما بين ل

 األتي :

   9وهو أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة يشمل علي عدد ل X1المتغير األول للدراسة  -1
   %84مل الصدق يمثل ، ومعا % 91أسئلة ويمثل معامل الثبات تل  األسئلة 
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  أسئلة ويمثل معامل  7يشمل علي عدد ل ترشيد قرار التسعيروهو  Yللدراسة  ثانيالمتغير ال -2
 % 85، ومعامل الصدق يمثل  % 73الثبات تل  األسئلة 

 التأكد من صدق المفهوم لقائمة اإلستقصاء :
أحررد األسرراليب ويمثررل  Factor Analysisلتحليررل العرراملي قررام البرراحثون بإسررتخدام أسررلوب ا

من حيث قدرترر  علرري تحديررد األبعرراد الحقيقيررة لقائمررة اإلستقصرراء الخاضررعة لإلختبررار   الهامة  حصائيةاإل
 والتحقق مما إذا كانت تتفق مع األبعاد األصلية ، وفيما يلي نتائر التحليل العاملي ألبعاد الدراسة .

األول  أسررلوب التحليررل اإلسررتراتيجي   نتائر التحليل العرراملي لقائمررة اإلستقصرراء ألبعرراد المتغيررر  -1
 للتكلفة

ومررن خررالل  KMO  تررم عرررو نتررائر التأكررد مررن جررودة القيرراة    3من خالل الجدول رقررم ل -
. وهي قيمة مقبولررة حيررث أن الحررد األدنرري لتلرر  66ساو     تKMOقيمة لالجدول نالحظ أن  

  0.000. وهذا يعني أن القياة مقبول عند درجة معنوية ل500القيمة 
 Bartlett's testالتأكيد من وجود عالقات إرتباط بين المتغيرات وتم ذل  من خالل إختبار تم  -

( وهي قيمة كبيرة عند مستوي معنويةةة  492.589، وأظهرت نتائج اإلختبار أن قيمته تساوي )

( أي ال توجد إرتباطات معنوية علي األقل بين بعةةا اتمتريةةرات اتةالةةعة ت ختبةةار 0.000)

 باتجدول اتتاتي: كما هو مولح

 (  3جدول ) 

 تلمترير األول  Bartlett's testنتائج إختبار 

 ( أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة X1المتغير األول )

 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO ) 662قيمة 

 Bartlett's testإختبار 
 492.589 ( 2مربع )كاي 

 0.000 المعنوية

   ترشيد قرار التسعيرYلقائمة اإلستقصاء ألبعاد المتغير الثاني ل العاملي نتائج اتتحليل -2

ومررن خررالل الجرردول  KMO  تم عرو نتائر التأكد من جودة القياة 4من خالل الجدول رقم ل
. وهررذا 500. وهي قيمة مقبولة حيث أن الحد األدني لتل  القيمة  767ساو     تKMOقيمة لنالحظ أن  

  0.000جة معنوية ليعني أن القياة مقبول عند در
،  Bartlett's testتم التأكيد من وجود عالقات إرتباط بين المتغيرات وتم ذل  من خالل إختبار 

  0.000  وهي قيمة كبيرة عند مستو  معنوية ل 372.172وأظهرت نتائر اإلختبار أن قيمت  تساو  ل
لإلختبررار كمررا هررو موضررح  أ  ال توجد إرتباطات معنوية علرري األقررل بررين بعررو المتغيرررات الخاضررعة

 بالجدول التالي:
    4جدول ل

 للمتغير الرابع Bartlett's testنتائر إختبار 

 ترشيد قرار التسعير   (Yالمتغير الرابع )

 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO ) 767قيمة 

 Bartlett's testإختبار 
 372.172 ( 2مربع )كاي 

 0.000 المعنوية
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 ي لمتغيرات الدراسة :اإلحصاء الوصف

تناول هذا الجزء من التحليل اإلحصائي توضرريح نتررائر التحليررل اإلحصررائي الوصررفي لمجموعررة 
األسررئلة المغلقررة بهرردف عرررو الخصررائص الوصررفية لمتغيرررات الدراسررة والترري تتضررمن الخصررائص 

 ي:األساسية المتعلقة بالوسط الحسابي واإلنحراف المعيار  والجداول التكرارية كما يل
 التكرارات والنسب المئوية لمحور األسئلة المغلقة:

 هاتمت اإلجابة عن ةمغلق أسئلة  5  التكرارات و النسب المئوية لعدد ل5ويوضح الجدول رقم ل       
 بنعم أو ال علي النحو التالي : 

     5  الجدول ل
 التكرارات والنسب المئوية لمحور األسئلة المغلقة 

 النسبة المئوية اتالتكرار اإلجابة العبارة

هل يركررز التحليررل اإلسررتراتيجي للتكرراليف علرري النطرراق  -1
 الواسع في التحليل للبيئة الداخيلة والخارجية للمنظمة؟

 %5.3 11 ال

 %94.7 195 نعم

 %100 206 اإلجمالي

هل ييثر أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة علي إتخرراذ  -2
 قرار التسعير في الشركات؟

 %7.8 16 ال

 %92.2 190 نعم

 %100 206 اإلجمالي

هل يعتبر تحليل سلسلة القيمة األداة الرئيسية التي يرتكررز  -3
 ؟عليها التحليل اإلستراتيجي للتكلفة لتحليل أنشطة المنشأة

 %16 33 ال

 %84 173 نعم

 %100 206 اإلجمالي

هررل يركررز الموقررف اإلسررتراتيجي للمنشررأة علرري تحديررد  -4
ة للمنشأة التي تدعم أهرردافها والعمررل اإلستراتيجية المناسب

 علي تطويرها ؟

 %10.2 21 ال

 %89.8 185 نعم

 %100 206 اإلجمالي

هل يوفر تحليل مسررببات التكلفررة إمكانيررة تتبررع محركررات  -5
التكلفة ل نشطة لربط هذه األنشطة بالنشاط المسئول عررن 

 حدوثها ؟

 %11.7 24 ال

 %88.3 182 نعم

 %100 206 اإلجمالي

اإلحصاء الوصفي ألراء األفراد المستقصرري مررنهم حررول أسررئلة متغيرررات الدراسررة وفقررا لمقيرراة         
بإستخدام اإلحصاء الوصفي من خالل كال من الوسط الحسابي لكمقيرراة   ونقام الباحث  ليكرت الخماسي/

  كما يليحسابي للنزعة المركزية  واإلنحراف المعيار  لكمقياة للتشتت  ، وقد تم تفسير قيم الوسط ال
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      6الجدول ل
 تفسير قيم الوسط الحسابي

 التفسير قيمة الوسط الحسابي 

  ير هام إطالقا  8.1إلي أقل من   1من 

  ير هام  6.2إلي أقل من   8.1من 

 محايد 4.3إلي أقل من   6.2من 

 هام 2.4إلي أقل من   4.3من 

 هام جدا  5إلي    2.4من 

 تغير من متغيرات الدراسة علي النحر التالي / ويمكن عرو اإلحصاء الوصفي لكل م

    X1اإلحصاء الوصفي للمتغير األول للدراسة أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة لأوال / 

   التالي:7يمكن عرو اإلحصاء الوصفي للمتغير األول للدراسة من خالل الجدول رقم ل 
     7الجدول رقم ل

  X1سة لاإلحصاء الوصفي للمتغير األول للدرا

 ( X1) التحليل األستراتيجي للتكلفةبالعناصر المتعلقة 
الوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

اإلتجاه 
 العام 

أستلزمت التغييرات السريعة في ظل المنافســة الشرســة  -1
ــاة المنتجــات  ــة وقصــر دورة حي ــة التصــنيع الحديث وبيئ

 الحاجة نحو معلومات عن البيئة الخارجية .

هام  .666 4.54
 جدا

يمثل التحليل اإلســتراتيجي للتكلفــة حتميــة للتغلــب علــي  -2
 نواحي القصور في التحليل التقليدي للتكلفة .

هام  .752 4.28
 جدا

يعتبر التحليل اإلستراتيجي للتكلفة منهج حديث ومتطور  -3
بموجبه يــتم التركيــز علــي الرؤيــة الداخليــة والخارجيــة 

 للمنشأة وهي المنطلق إلتخاذ قرار التسعير.

هام  .772 4.11
 جدا

يقدم التحليل اإلستراتيجي للتكلفة كنظام منهجي محتوي  -4
معلومــاتي مــالي وغيــر مــالي لترشــيد متخــذي قــرار 

 التسعير.

هام  .795 4.40
 جدا

ــة  -5 ــة أدوات تحليلي ــل اإلســتراتيجي للتكلف يســتخدم التحلي
أنشــطة المنشــأة عــن  مختلفة من شأنها توفير معلومات  

ــتراتيجية ــا باإلسـ ــة ب و ربطهـ ــداف الخاصـ ــأة أهـ المنشـ
 تطويرها.و

هام  .645 4.51
 جدا

هام  .630 4.48يقدم أسلوب تحليل أنشطة سلسلة القيمة معلومــات عــن  -6
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 ( X1) التحليل األستراتيجي للتكلفةبالعناصر المتعلقة 
الوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

اإلتجاه 
 العام 

األنشطة والتكاليف التي تضــيف قيمــة والتــي ال تضــيف 
بما يساهم في كفاءة إتخاذ قــرار التســعير فــي الشــركات 

 الصناعية.

 جدا

شـــأة فـــي تعزيـــز تســـاهم اإلســـتراتيجية المناســـبة للمن -7
 الموقف التنافسي لها في السوق وتحقيق أهدافها.

هام  .667 4.51
 جدا

تعمل المنشأة علي اإلســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لهــا  -8
هام  .584 4.58 بالسوق لدعم موقفها التنافسي.

 جدا

يتميـــز التحليـــل اإلســـتراتيجي للتكلفـــة بـــالتركيز علـــي  -9
اخــذا فــي المنظــور اإلســتراتيجي لتخفــيض التكــاليف 

 اإلعتبار تكالبف المنافسين.

هام  .637 4.52
 جدا

هام  .379 4.442 المجموع
 جدا

ويتضح من الجدول السابق أن أراء عينة الدراسة أظهرررت نتررئر هامررة جرردا أن المعلومررات الترري         
اعية وذلرر  يوفرها أساليب التحليل األستراتيجي للتكلفة ثيتر في ترشيد قرار التسعير في الشركات الصن

 . 379  و إنحراف معيار  بلغ ل4.44بمتوسط حسابي قدره ل

يمكررن عرررو : و   Yلترشرريد قرررار التسررعير  للدراسررة وهررو    ثررانياإلحصاء الوصررفي للمتغيررر ال        
   التالي:8للدراسة من خالل الجدول رقم ل  ثانياإلحصاء الوصفي للمتغير ال

   8الجدول ل  

  Yللدراسة ل اني ثاإلحصاء الوصفي للمتغير ال

 ( Y)ترشيد قرار التسعيرالعناصر المرتبطة ب
الوسط 

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعياري 

اإلتجاه  

 العام 

تعتمد إدارة الشركة علــي بيانــات التكــاليف فــي عمليــة  -1
 إتخاذ قرار التسعير.

 هام جدا .563 4.543

يســاعد التركيــز علــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة فــي  -2
اعدة معلومات شاملة إلتخاذ قرار الشركة علي توفير ق 

 التسعير.

 هام جدا .577 4.577
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 ( Y)ترشيد قرار التسعيرالعناصر المرتبطة ب
الوسط 

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعياري 

اإلتجاه  

 العام 

يســاهم تطبيــق مفهــوم دورة حيــاة المنــتج فــي توجيــه  -3
 عملية إتخاذ القرارات اإلدارية .

 هام جدا .592 4.587

تعتبــر قــرارات التســعير مــن أهــم القــرارات التــي يــتم  -4
إتخاذها، وتعتبر التكاليف من أهم العوامــل التــي تؤخــذ 

 إلعتبار عن إتخاذ قرارات التسعيرفي ا

 هام جدا .563 4.606

علي إجراء دراسة ريعتمد صنع و إتخاذ قرارات التسعي -5
 وتحليل للمبيعات و التكاليف المتوقعة  لكل منتج

 هام جدا .559 4.577

 دراســة المنتجــات تســعير قــرار إتخــاذ عنــد يســاعد -6
 تحديـــد بغـــرض المنافســـين وأســـعار إســـتراتيجيات

 تنافســية ميــزه تحقيــق مــن الشــركة لتــتمكن المجــاالت
 عليهم

 هام جدا .590 4.509

تزداد مرونة قرار التسعير من خالل التنوع في أساليب  -7
التحليل اإلستراتيجي المتمثلة في تحليل سلسلة القيمــة 

 ومسببات التكلفة و الموقف التنافسي .

 هام جدا .562 4.55

 هام جدا .356 4.564 المجموع

ضح من الجدول السابق أن أراء مفردات عينة الدراسة قد إتجهت إتجاهررا عامررا بالموافقررة بشرردة ويت      
.  علرري العناصررر المرتبطررة ترشرريد 35  و إنحررراف معيررار  بلررغ ل4.56وذل  بمتوسط حسابي قرردره ل

 القرارات اإلدارية ومنها قرار التسعير اإلستراتيجي في الشركات الصناعية.

 إختبارات الفروض

 إختبار أسلوب تحليررل االنحرردار البسرريط  ون ستخدم الباحثإفي هذا النوع من التحليل اإلحصائي         
Simple Regression Analysis)) أثر المتغير المستقل علي المتغيررر التررابع لررذل  لمعرفة  يستخدم و

ثررر إلسررتخدام "ال يوجررد أفرو الدراسة الررذ  يررنص علرري بإستخدام هذا األسلوب اإلحصائي يتم إختبار 
  0.05مسررتو  معنويررة لعند " قرار التسعير اإلستراتيجيأسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة في ترشيد 

قرررار عرو نوع و درجة العالقة بين إستخدام أسلوب التحليل األسررتراتيجي للتكلفررة و ترشرريد   ويمكن،  
 :التالي  علي النحو  9كما في الجدول رقم ل  في الشركات الصناعية التسعير
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     9جدول ل
قرار التسعيرنوع و درجة العالقة بين إستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة و ترشيد   

أثر إستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي 

في  قرار التسعيرللتكلفة في ترشيد  

 الشركات الصناعية

معامل 

 اإلنحدار

 معامل األرتباط

(R ) 

 معامل التحديد 

(  ) 

 .151 .389 .366 التحليل األستراتيجي للتكلفة

 36.397 ( المحسوبة Fقيمة )
(1  /204  /205) 

 )معنوي( 0.000
 درجات الحرية 

 ( (Sigمستوي الداللة

   األتي : 9ويتضح من الجدول رقم ل
صالحية النموذ  المستخدم في توضرريح تررأثير إسررتخدام أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي للتكلفررة  -أ

غير مستقل  في ترشيد القرارات األدارية لمتغير تررابع   للشررركات الصررناعية حيررث بلغررت لمت
  وهررذا يرردل 0.05  عند مستو  معنوية ل  36.397  المحسوبة في نموذ  اإلنحدار لFقيمة ل

علي مد  صالحية النموذ  المستخدم في التنبي بقيم المتغير التررابع ، ممررا يعنرري وجررود عالقررة 
  0.05  معنوية لجوهرية عند مستو

يتضح أن قيمة معامالت اإلنحدار موجبة وهذا يدل علي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بررين  -ب
إستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة و ترشيد القرارات األداريررة للشررركات الصررناعية 

 وفقا لمعامل اإلرتباط في النموذ . %36تمثل حوالي  وهي عالقة طردية

.  يتضح أن إسررتخدام أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي 151عامل التحديد البالغ قيمت  لوفقا لم-  -ت
 .للتكلفة يساهم في ترشيد القرارات األدارية للشركات الصناعية 

 
وبناء  علي ما سبق تقرر رفو الفرو العدمي السابق وقبول الفرو البديل القائل " يوجد أثر 

 لتكلفة في ترشيد القرارات األدارية " إلستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي ل
 ) ANOVA)  One Way Analysis Of Varianceتحليل التباين األحاد   

يستخدم هذا التحليل لقياة معنوية الفروق بين محاسبي التكاليف و مدير  اإلنتا  و أعضاء مجلة      
 كما يلي : واألكاديمين اإلدارة و مهندسي اإلنتا  و مدير  اإلنتا 

 تحليل التباين األحاد  للعناصر المرتبطة بأسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة / أوال
    10الجدول رقم ل 

 تحليل التباين لقياة معنوية الفروق للعناصر المرتبطة بأسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفةإختبار 
مجموع   مصدر التباين  المتغير 

 المربعات 
درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

   قيمة
 ف

القيمة  
 اإلحتمالية 

الداللة  
 اإلحصائية 

التحليل  
اإلستراتيجي  

 للتكلفة 

ذات داللة   .05 2.384 .334 4 1.334 بين المجموعات 
 .140 201 28.122 داخل المجموعات  إحصائية

  205 29.456 الكلي 

التحليل اإلستراتيجي   ( لدراسة الوظيفة الحالية علي أسلوب6/26ويتضح من الجدول السابق رقم )       
أنهتتا ذاد دةلتتة ئحةتتاثية حيتتة أن قيمتتة مستتتوم المونويتتة ) 0.05للتكلفة وذلك عند مستتتوم مونويتتة )

قيمة مستوم الدةلة اإلحةتتاثية ممتتا يونتتي وجتتود ئات دتتاد ذاد دةلتتة جواريتتة بتتين أةتتحاب   تساوم
 الوظاثف الماتلفة.
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 بترشيد قرار التسوير ة تحليل التباين األحادم للوناةر المرتبطثانيا / 
     11الجدول ل

 بترشيد قرار التسعير تحليل التباين لقياة معنوية الفروق للعناصر المرتبطة إختبار 
مجموع   مصدر التباين  المتغير 

 المربعات 
درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة  
 ف

القيمة  
 اإلحتمالية 

الداللة  
اإلحصا 

 ئية

ترشيد قرار  
 التسعير 

ذات ير غ .839 .357 .046 4 .183 بين المجموعات 
داللة 

 إحصائية 
 .129 201 25.851 داخل المجموعات 

  205 26.034 الكلي 

وذلك عند  ترشيد قرار التسوير( لدراسة الوظيفة الحالية علي    11ويتضح من الجدول السابق رقم )     
مستتتوم المونويتتة أقتتل متتن قيمتتة  أنها غير ذاد دةلة ئحةتتاثية حيتتة أن قيمتتة) 0.05مستوم مونوية )

مستوم الدةلة اإلحةاثية مما يوني عدم وجود ئات دتتاد ذاد دةلتتة جواريتتة بتتين أةتتحاب الوظتتاثف 
 الماتلفة.

 خالصة ونتائج وتوصيات البحث :

 خالصة ونتائج البحث : 

قرررار رشيد ت عليأسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة إستهدف البحث محاولة التعرف علي أثر إستخدام  
التسعير للشركات الصناعية وقد حاول البحث تحقيق هذا الهدف وفيما يلي عرررو ألهررم نتررائر الدراسررة 

 النظرية والميدانية للبحث :

 نتائج الدراسة النظرية: -أ
هرري لتحليررل محركررات  أسرراليبفي ثالثررة  للتحليل اإلستراتيجي للتكلفةتتمثل المحاور األساسية   -1

وتعتبر هررذه األسرراليب هرري      منشأة،تحليل الموقف اإلستراتيجي لل  القيمةالتكلفة ،تحليل سلسلة  
نظررام معلومررات إسررتراتيجي يقرروم بمسرراندة   محصلة أسلوب التحليل اإلستراتيجي للتكلفة لتقررديم

 من خالل نطاق أوسع من التحليل التقليد  للتكاليف. اإلدارة علي أداء وظائفها

مجموعة من األنشطة المترابطررة والمتكاملررة مررع بعضررها   بأن  القيمة  سلسلة  يمثل أسلوب تحليل -2
التي تفيد في تحديد األنشطة التي تضيف قيمة بدأ من أنشطة الحصول علرري المررواد الخررام مررن 
الموردين وتنتهي بتسليم المنررتر النهررائي للعمررالء و إسررتبعاد األنشررطة األخررر   يررر المضرريفة 

 و بالتالي كسب ميزة تنافسية للمنشأة. للقيمة وذل  بهدف تحقيق ميزة تخفيو التكلفة
علرري فهررم وتفسررير سررلو  التكرراليف وتررم تبويررب مسررببات   أسلوب تحليل مسببات التكلفة  يساعد -3

 .الهيكلية و اإلجرائية و التشغيلية التكلفة التكلفة إلي مسببات

 نتائج الدراسة الميدانية للبحث:-ب

ي الذ  ينص علي " ال يوجد أثررر إلسررتخدام أسررلوب العدمتشير نتائر التحليل اإلحصائي للفرو البحثي 
 قرار التسعير " إلي ما يلي:التحليل األستراتيجي للتكلفة في ترشيد 

يتضح أن قيمة معامالت اإلنحدار موجبة وهذا يدل علي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بررين   أل
ة للشررركات الصررناعية إستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة و ترشيد القرارات األداريرر 

 وفقا لمعامل اإلرتباط في النموذ . %36تمثل حوالي  وهي عالقة طردية
.  يتضررح أن إسررتخدام أسررلوب التحليررل األسررتراتيجي 151وفقا لمعامررل التحديررد البررالغ قيمترر  ل   بل

 .للتكلفة يساهم في ترشيد القرارات األدارية للشركات الصناعية 
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قبول الفرو البررديل الررذ    والعدمي  البحثي الفرعي األول  الفرو  تقرر رفو  وبناء علي ما سبق       
 ينص علي أن  " يوجد أثر إلستخدام أسلوب التحليل األستراتيجي للتكلفة في ترشيد القرارات األدارية " 

 توصيات البحث :
 في ضوء ما إنتهي إلي  الباحثون يوصي الباحثون بما يلي :

ف ومهندسرري ومرردير  اإلنتررا  فرري الشررركات الصررناعية إجراء برامر تدريب لمحاسبي التكالي -1
 علي كيفية تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة والتوعية بأهميتها.

ضرررورة إهتمررام الشررركات الصررناعية بتطرروير نظررم التكرراليف المطبقررة حترري يمكنهررا البقرراء  -2
 واإلستمرار في السوق المحلي والعالمي.

 المجاالت البحثية المستقبلية
في ضوء مشكلة البحث وأهداف  والحدود والنتائر التي تم التوصل إليها يقترررح البرراحثون توجيرر  المزيررد 

 من البحوث المستقبلية من وجهة نظر الباحثون فيما يلي :
أثر التكامل بين نظام التكلفة علي أساة العمليات وأساليب التحليل اإلسررتراتيجي للتكلفررة لرردعم  -1

 تدامة.القدرة التنافسية المس
أثر التكامل بين نظم تخطيط موارد المشروع و تحليل سلسلة القيمة علي دعم القرردرة التنافسررية  -2

 للشركات في ظل المنافسة و تكنولوجيا المعلومات.
أثر التكامل بين أسلوب تحديد التكلفة علي أساة األداء و أساليب التحليل اإلستراتيجي للتكلفررة  -3

 بتكار للبنو  التجارية.في تحقيق خاصيتي التمييز واإل
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( ، " اطارمقترح تلتكامل بين أسلو  اتتكلفةةة اتمسةةتهدفة و اتتحليةةل 2007فوده ، توقي اتسيد ، ) -7
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http://0810gbp4g.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0541&page=1&from=
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