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 :امللخص
واقع ومجاالت استخدام هذه الساليب في  علىالوقوف  إلىإلدارة التكلفة وتقييم الداء، وقد هدفت  االستراتيجيةساليب تناولت الدراسة ال    

الساليب.  تبني واستخدام هذه علىاملنشآت الصناعية  قدرة تلكاملحددات التي تحُد من  ىضافة إل، باإل قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم

  منشآت على استبانة ُوِزَعت  ، تمَّ إعداد لتحقيق أهداف الدراسة
ُ
. ( منشأة صناعية104بلغت العينة ) قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم، حيث

إلدارة التكلفة وتقييم الداء داخل منشآت قطاع  االستراتيجيةمنخفض الستخدام الساليب  مستوى أنَّ هنالك  منها: من عدة نتائج ىتوصلت الدراسة إل

 لطبيعة النشاط الصناعي الذي تمارسه املنظمة،  استخدام مستوى و الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم، كما تختلف مجاالت 
ً
هذه الساليب وفقا

في  االستراتيجيةتبني واستخدام الساليب  التحويلية علىات أنَّ هنالك مجموعة من املعوقات التي تحد من قدرة املنظمات بقطاع الصناع ىإل باإلضافة

 إدارة التكلفة وتقييم الداء.

 الصناعة في السودان.، إدارة التكلفة وتقييم الداء، االستراتيجيةالساليب  الكلمات املفتاحية:

  :املقدمة
قليمي والعالمي نتيجة ظهور التكتالت االقتصادية والتطور واإل يعمال املعاصرة تزايد حدة املنافسة على املستوى املحلتشهد بيئة ال 

مر الذي يفرض على املنشآت بمختلف ال  ،سواق وتحرير التجارة العامليةاملتزايد نحو عوملة ال  واالتجاهنتاج واملعلومات، مجال اإل  يالهائل ف التكنولوجي

  داء.دارة التكلفة وتقييم ال إ يدواتها واساليبها التى تستخدمها فأتصنيفاتها العمل على تطوير واحداث تغييرات جوهرية على 

فضل املنتجات دون اخالل بمستويات أ لإلنتاجدارية املثلي ساليب اإل لى استخدام ال إهدافها االستراتيجية أضوء  يعمال فتسعى منشآت ال 

 االستراتيجيةهداف ذات فاعلية في دعم ال  وتقييم الداءدارة التكلفة إل  االستراتيجيةدارة حيث تعتبر اساليب اإل  ،الجودة وعمليات التحسين املستمر

املكان والتوقيت املناسب،  يمستويات الجودة، وتوفير املنتجات للعمالء بالكمية والجودة املناسبة وف والحفاظ علىللمنشأة من خالل تقليل التكلفة 

داء دارة التكلفة وتقييم ال إن اساليب أ إلى م(2014 ،يعل) شارأوقد   دارة املخزون وتقليل تكاليفه.إعملية وبناء عالقات جيدة مع املوردين مما يسهل 

ونتيجة للتغييرات الهائلة في بيئة التصنيع أصبحت غير مناسبة في بيئة االعمال املعاصرة وأضحت هناك حاجة الستخدام أساليب جديدة التقليدية 

تحقيق اإلدارة الفعالة ن ألى إ اشارا حيث االتجاههذا في  (Warayanan and Michael, 2013)وسار. الداء االستراتيجيتفيد في التخطيط وتقييم 

 بالبيئة 
ً
 ومحصورا

ً
الداخلية للتكاليف يستلزم حدوث تطوير في اإلطار املفاهيمي لعملية الدارة التكلفة بحيث ال يظل تطبيقه او استخدامه محدودا

أنظمتها اإلنتاجية من اجل تقديم منتجات ان تزايد املنافسة يفرض على املنشآت تحديث  ذلك حيث اوضحا م(2017 ،نجوم ومراد) وعضد .للمنشأة

تكلفة االمر الذي يتطلب تبني الساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية حتى تتمكن من مواكبة املستجدات في بيئة االعمال املعاصرة في  وبأقلعالية الجودة 

 .عجز الساليب التقليدية عن مواكبة هذا التطور ومواجهة املنافسة الحادةظل 
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 ظل يداري واملحاسبي خاصة فتستحوذ على الفكر اإل  يحد القضايا املعاصرة التأداء دارة التكلفة و تقييم ال إل  االستراتيجيةالساليب تعتبر 

مر الذي دفع املنشآت عمال املعاصرة التي تتميز بالتنافسية العالية، ال تلبية احتياجات بيئة ال  يداء التقليدية فدارة التكلفة وتقييم ال إقصور اساليب 

و اسلوب التكلفة  Activity based Cost (A BC)دارة التكلفة مثل اسلوب التكلفة على اساس النشاط إل  االستراتيجيةدارة دوات اإل ألى تبني إ

داء لى استخدام اساليب تقييم ال إ باإلضافة، Value Chain Analysis (VCA)، واسلوب تحليل سلسلة القيمة Target Cost (TC)املستهدفة 

  .Bench Marking (BM)واسلوب القياس املرجعي  Balanced Score Card (BSC)االستراتيجي مثل اسلوب االداء املتوازن 

 :مشكلة الدراسة
من  زادمر الذي ال  ،املتعددة واالتفاقيات التجاريةقليمية والعاملية من املتغيرات االقتصادية واإلتأثرت بيئة الصناعة السودانية بالعديد 

وعلى الرغم من ذلك ال تزال املنشآت الصناعية السودانية تعتمد الى حد كبير  والخارجي يعلى املستوى املحل كافة القطاعات الصناعيةي حدة املنافسة ف

م( الى عدم تطبيق املنشآت الصناعية السودانية تقنيات إدارة 2016، يقييم الداء حيث اشارت دراسة )علدارة التكلفة وتعلى الساليب التقليدية ال 

دارية واملحاسبية حتى تتمكن من حدث االساليب اإل أ يفرض على هذه املنشآت ضرورة تبني مماالتكلفة الحديثة مما يضعف قدرتها على التنافسية.

 عمال املعاصرة.بيئة ال  يالبقاء والصمود ف

 على 
ً
 التالية:التساؤالت  يتتمثل ف مشكلة الدراسةفان  ما سبقاستنادا

  وتقييم الداء؟دارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب ال بوالية الخرطوم  التحويليةما هو مدى استخدام املنشآت فى قطاع الصناعات 

  ساليب ال  ومجاالت استخدامهل تؤثر طبيعة النشاط الصناعي في منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم على درجة

 وتقييم الداء؟إلدارة التكلفة  االستراتيجية

  دارة التكلفة إل  الستراتيجيةا الخرطوم لألساليببوالية  التحويليةاعات قطاع الصن ياستخدم املنشآت ف تؤثر على درجة محدداتهل توجد

 الداء؟وتقييم 

 :هداف الدراسةأ
 الحديثة بالساليببوالية الخرطوم  التحويليةمنشآت قطاع الصناعات  يلى التعرف على مدى املام العاملين فإتهدف الدراسة بصورة رئيسية 

تستخدم فيها املنشآت هذه االساليب، وكذلك التعرف  يوبيان املجاالت التساليب، ودرجة استخدام هذا املنشآت لهذه ال  داء،دارة التكلفة وتقييم ال إل 

 بوالية الخرطوم. التحويليةقطاع الصناعات  يف داءدارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجيةساليب ال تؤثر وتحد من استخدام  يعلى املحددات الت

 :همية الدراسةأ
 :أهمية الدراسة فيما يليتتمثل 

  ظل قصور  يعلى حل املشكالت وترشيد القرارات فدارية حديثة تساعد املنشآت الصناعية السودانية إلى اساليب ونماذج إزيادة الحاجة

 عمال املعاصرة.مواكبة تغييرات بيئة ال  يدارية التقليدية فاساليب املحاسبة اإل 

  املتاحةمثل للموارد االقتصادية دعم كفاءة االستخدام ال  يف داءوتقييم ال دارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب ال الدور املهم الذي تلعبه. 

  وتنامي التطوراتاالقتصادي  االنفتاحدارية نتيجة املحاسبة اإل  لساليبمثل والراشد لى االستخدام ال إعمال السودانية حاجة منشآت ال 

 عمال املعاصرة.ظل بيئة ال  يف املنافسةالتكنولوجية لتتمكن من الصمود امام تيار 

 :منهجية الدراسة
دبيات املتعلقة بدراسة لأل  (Inductive Approachواملنهج االستقرائي ) (Deductive Approachتعتمد الدراسة على املنهج االستنباطي )

 لألساليب، واملنهج الوصفي والتحليلي للوقوف على واقع استخدام املنشآت الصناعية السودانية داءدارة التكلفة وتقييم ال الحديثة إل ساليب ال 

 فى قطاع الصناعات الغذائية بوالية الخرطوم. املنشآتمن خالل استطالع عينة من  داءدارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجية

 :حدود الدراسة
 Activity (ABC) التكلفة على اساس النشاط )اسلوبدارة التكلفة الحديثة إل  االستراتيجيةساليب تناول ثالثة من ال الدراسة على تقتصر  .1

Based Cost،  واسلوب التكلفة املستهدفة(TC)Target Costواسلوب تحليل سلسلة القيمة ، (VCA)Value Chain Analysis، 

 Benchواسلوب القياس املرجعي  Balanced Score Card (BSC)داء االستراتيجي )اسلوب االداء املتوازن لى اسلوبين لتقييم ال إ باإلضافة

Marking (BM). 



 فتح اإلله حممد & علي أمحد                                               واقع استخدام األساليب االسرتاتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يف املنشآت الصناعية يف السودان  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 51 

 

 بوالية الخرطوم. التحويليةتقتصر الدراسة املسحية على منشآت قطاع الصناعات  .2

 :الدراسات السابقة

  خلصت دراسة(Adler et al., 2000) دارية دوات املحاسبة اإل نيوزيلندا لتقييم مدي تبني تلك الشركات ل  يشركة صناعية ف 165اجريت على  يالت

ساليب الحديثة مع عدم تخليها عن اساليب ن اغلبية الشركات تقوم باستخدام العديد من ال ألى إالتقليدية  بالساليباملتقدمة واساليبها ومقارنتها 

 لى محددات خاصة باملوارد البشرية لهذه الشركات.إهم معوقات تبني االساليب الحديثة تعود أن أ، و دارية التقليديةاملحاسبة اإل 

  املنشآت الصناعية باململكة العربية  يدارية املطبقة فلى دراسة اوجه الضعف والقوة فى اساليب املحاسبة اإل إ (2002 ،والخيالهدفت دراسة )مفتي

سعار التحويل وتحليل أدارية التقليدية مثل الشركات الصناعية السعودية تهتم ببعض اساليب املحاسبة اإل ن ألى إالسعودية. وتوصلت الدراسة 

 لبعض اساليب املحاسبة اإل  وقد بدأتالتعادل، 
ً
دارية املتقدمة مثل التكاليف املستهدفة وتقارير تكاليف الجودة، فى هذه الشركات تولي اهتماما

 همية كافية من قبل هذه املنشآت.أكلفة على اساس النشاط ال تحظى بخرى مثل التأحين هناك اساليب 

 دراسة اما (Simon, et al., 2005هدفت ) ساليب بين ومقارنة تطبيق هذه ال  السلوفانيةالشركات  يدارية املختلفة فلى تقييم اساليب املحاسبة اإل إ

كثر أن ألى إاستمارة استقصاء على الشركات املستهدفة ضمن عينة الدراسة. وتوصلت الدراسة  500الصناعات املختلفة. حيث قام تم توزيع 

 بين هذه الشركات هو اسلوب ال 
ً
حين يعتبر  ي. فسينالرأسمالية، ويليه تقييم انجاز املنافسين، ثم مراقبة وضع املناف املوازناتساليب استخداما

، يليه تحليل فترة حياة ربحية العميل، ثم تكلفة دورة حياة املنتج. كذلك توصلت الدراسة صول الأاسلوب تقييم العمالء ك
ً
لى وجود إقل استخداما

 أن أدارية بين القطاعات الصناعية املختلفة، و تطبيق اساليب املحاسبة اإل  ياختالف ف
ً
دارية هو املحاسبة اإل  لساليبكثر القطاعات استخداما

 قلها قطاع الخدمات العامة والبناء. أقطاع الصناعة والنقل و 

 ( اوضحت دراسةAustell & kocakulah, 2006 إلى أن الحاجة )تحسين اإلنتاجية وتحسين جودة املنتجات تسببت في تبنى الشركات لآلليات ل

 الجودة الشاملةط والتحسين املستمر للتكلفة وإدارة املخزون بالتوقيت املنضبط وإدارة الحديثة إلدارة التكلفة مثل إدارة التكلفة على أساس النشا

واعتبر مدخل التكلفة املستهدفة من أفضل ممارسات املحاسبة اإلدارية لكونه أسلوب يدعم تطوير املنتجات والتسعير وإدارة  املستهدفة.والتكلفة 

 التكاليف.اإلنتاج وإدارة 

 ( 2007، زعرب هدفت دراسة )دارية ومجال املحاسبة اإل  لساليبلى محاولة القاء الضوء على مدى تطبيق الشركات الصناعية فى قطاع غزة إم

 من قبل املنشآت الصناعية فساليب الكثر ال أاستخدامها والتعرف على 
ً
ن استخدام ألى إشارت نتائج الدراسة أقطاع غزة. حيث  يكثر استخداما

 وكذلك مجاالت استخدامها.غقطاع  يارية من قبل الشركات فداساليب املحاسبة اإل 
ً
 زة ضعيفا

 ( فقد هدفت 2010سيد،  اما دراسة )على اساس النشاط، والتكلفة  )التكلفةدارة االستراتيجية للتكلفة دوات اإل ألى تقييم فعالية التكامل بين إم

املرجعي( فى توفير  واسلوب القياساالداء املتوازن  )مقياسستراتيجية داء اال واساليب تقييم ال  القيمة(املستهدفة، واسلوب تحليل سلسلة 

ن أساليب و همية هذه ال ألى إالدراسة  أشارتللمنشأة وتحسين اداء املنشأة ودعم مركزها التنافس ي. و  االستراتيجيةدارة املعلومات املالئمة لإل 

 التنافس ي. املركزودعم داء تحسين ال  يالتكامل بينها سوف يساعد املنشأة ف

  وقد االستراتيجيةإلى التعرف على مدى تطبيق شركات القطاع الخدمات املدرجة في بورصة فسلطين ملدخل إدارة التكلفة  (2013 ،زعرب )هدف .

 في الوحدات االقتصادية بغض النظر عن نشاطها حيث يساعدها على القيام  االستراتيجيةتوصلت الدراسة إلى أن مدخل التكلفة 
ً
 رئيسيا

ً
يؤدي دورا

 التكلفة بشكل مبسط. استراتيجيةبالعمليات اإلدارية، وأن شركات الخدمات املدرجة في بورصة فلسطين تقوم بإتباع أدوات 

 اما دراسة El-hwaity, 2013))  لتعظيم قيمة املنشأة وتدعيم امليزة  االستراتيجيةات وأساليب إدارة التكلفة فقد هدفت إلى بيان أهمية تكامل أدو

تطبيقه.  التنافسية وبيان إمكانية تطبيق هذا املدخل في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، والتعرف على املزايا والصعوبات التي تحول دون 

ركات، وأن الشركات تطبق أدوات وأساليب هذا املدخل بشكل مبسط دون أتباع إجراءات وقد توصل إلى عدم وجود نظام تكاليفي فعال في هذه الش

 علمية ومنهجية محددة.

  م( الى إيضاح دور أساليب اإلدارة االستراتيجية للتكلفة في تحقيق استراتيجية املنشاة وتعزيز املزايا التنافسية من 2016، )محاريقهدفت دراسة

 65بيق على خالل االهتمام باملنظور االستراتيجي واملفاهيم والساليب الحديثة لتحليل وإدارة التكلفة من منظور البيئة الداخلية والخارجية بالتط

افسية من مصرية. وتوصلت الدراسة الى الدور املهم الساليب اإلدارة االستراتيجية للتكلفة في تحقيق استراتيجية املنشأة وفي تعزيز املزايا التنشركة 

 خالل نموذج بطاقة الداء املتوازن.

 يتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يلي:

 دية.ان اغلب املنشآت الصناعية تستخدم عدد من أساليب االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم الداء بجانب أساليب املحاسبة اإلدارية التقلي 
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 .هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون التبني الكامل لالساليب االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم الداء تختلف من دراسة الخرى 

 ناك تباين في الساليب االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم الداء.ه 

االعمال تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في سعيها الى التعرف على واقع استخدام أساليب محددة الدارة التكلفة وتقييم الداء في بيئة 

 عن الب
ً
 وتنافسيا

ً
 واقتصاديا

ً
فيها الدراسات السابقة مما يخلق خصوصية بيئية واقتصادية وإدارية يئات التي أجريت السودانية والتي تختلف جغرافيا

 تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

 :النظري  ـار اإلط

 :داءوتقييم األ  دارة التكلفةإل  االستراتيجيةساليب األ 
داء يكون لها القدرة على التكيف مع التكلفة وتقييم ال دارة دوات إل ألبحث عن ممارسات و لاجبرت البيئة التنافسية العديد من املنشآت 

نحو تحقيق مستوى متميز في جودة املنتجات بتكلفة مقبولة تحافظ على املركز التنافس ي. ونتيجة  والسعي املستمر نتاجيداري واإل التغيرات في الفكر اإل 

اساليب  ىلإمر الذي فرض التحول السريع ئمة لهذه املستجدات املعاصرة، ال لذلك اصبحت تقارير التكاليف املستمدة من التحليالت التقليدية غير مال 

 التنافسية. وتأكيد امليزة االستراتيجيتمكن املنشأة من التخطيط  يداري والتاملدعمة للنشاط اإل  داءوتقييم ال  التكاليف

 أ
ا
  Activity Based cost Method (ABC) :: اسلوب التكلفة على اساس النشاطوال

اسلوب التكلفة على اساس النشاط بأنه نظام يفترض التدفقات النقدية الخارجة تكون للحصول على تجهيزات  (Drury, 2000)عرف 

 و الخدمات تحقق الطلب على االنشطة.أن املنتجات أن االنشطة تسبب الكلف و أبواسطة االنشطة، بمعنى املوارد والتي تستهلك فيما بعد 

تحديد االنشطة ذات املنتج وبالتالي  إلنتاجن اسلوب التكلفة على اساس النشاط ُيمكن من تحديد جميع االنشطة الالزمة أيتضح مما سبق 

و أهمية وذات القيمة املضافة مما يسهل على املنشأة تبويب االنشطة حسب قيمتها املضافة. وكذلك دراسة تكاليف االنشطة وتحليلها والغاء ال 

 و التي ال تحقق قيمة مضافة.أالتكاليف املرتفعة تخفيض االنشطة ذات 

 تطبيق اسلوب التكلفة على اساس النشاط: مبررات

 م(2007، الشقاحينمنها: ) املعاصرةتزيد من الدافعية نحو تطبيق اسلوب التكلفة على اساس النشاط في بيئة التصنيع  مزاياهناك عدة 

 عنها في شكل تكلفة، وفي تحديد مجاالت الوفر أتوفير املؤشرات التي تساعد على تحديد  .1
ً
هذه التكلفة، ويمكن  واالسراف فيهمية االنشطة معبرا

 ل  القراراتدارة من اتخاذ ذلك اإل 
ً
 هداف كل نشاط.املرتبطة بتخصيص املوارد طبقا

دارة على توجيه اسلوب تاحة لهم، ويساعد ذلك اإل فراد، وبالتالي تقييم مسؤولياتهم تجاه اساليب استخدام املوارد املتحديد عالقة التكاليف بال  .2

 داء.الرقابة لتحقيق هدف الكفاية في ال 

 لتقيم ال  .3
ً
 فعاال

ً
 داء على اساس القيمة املضافة، وبالتالي التعرف على جدوى كل نشاط.يعتبر اسلوب التكلفة على اساس النشاط مدخال

 بالتكاليف ثم إلغاء النشطة عديمة املنفعة، مما يتيح فرصة لإلدارة إلعادة توزيع املوارد بصورة أفضل. ارتباطانشطة الكثر ال تحديد .4

والعمالء  تحديد املزيج المثل للمنتجات والعمالء، حيث يساعد اإلدارة على فهم أفضل طريقة يتم بها توليد الرباح وبالتالي التخلص من املنتجات .5

تشغيلية أو تسويقية ينجم عنها بيع املنتج بأقل  استراتيجيةتباع إ احتماليةتباع اسلوب التكلفة على اساس النشاط من القل ربحية، حيث يقلل إ

 من التكلفة املحسوبة على أساسه.

الطويل وذلك  املدى وإدارتها علىيعمل على قياس الداء بفاعلية وبصورة أدق وتحديد مواطن اإلسراف وكذلك يمثل آلية للرقابة على التكاليف  .6

 من خالل التركيز على مسببات التكلفة.

 يوفر بيانات تكلفة أكثر دقة ومالئمة للوحدة املنتجة أو الخدمة املقدمة وبالتالي زيادة القدرة على التنافسية. .7

 في مجال الرقابة التكاليف
ً
 وتحسين الداءية مما سبق يرى الباحثان أن اسلوب التكلفة على اساس النشاط يحقق منافع عديدة خصوصا

 من تحميلها ع
ً
لى اإلداري وفتح مجاالت واسعة لتخفيض التكلفة، حيث يساعد على تحديد وتحميل التكاليف على أساس االنشطة املسببة لها بدال

نشطة أو املصادر التي عن طريق توفير أساس لفهم سلوك التكلفة وإمكانية الربط بين التكاليف الصناعية غير املباشرة وبين ال القسام والوظائف

 تسبب وجود هذه التكاليف.

 :
ا
 :Target Cost Method اسلوب التكلفة املستهدفةثانيا

التكلفة تهدف الى تخفيض تكلفة املنتج اثناء مرحلة التخطيط والتطوير وذلك من  م( ان التكلفة املستهدفة أداة الدارة2010أوضح )غنيمي، 

لسرعة وكبر حجم الوفرات التي يمكن تحقيقها عند تلك املرحلة مقارنة باملراحل التالية لها مع مراعاة خالل تخفيض التكلفة عند مرحلة التصميم 

  لعمالء.االحتفاظ بجودة املنتج ودرجة الثقة والرضا من جانب ا
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داة يمكن استخدامها في تخفيض تكاليف دورة حياة املنتج الجديد والحالي مع الحفاظ على جودة أن اسلوب التكلفة املستهدفة هو مما سبق أيتضح 

مراحل التخطيط فكار املمكنة لتخفيض التكلفة عند فيه وتلبية احتياجات العمالء عن طريق اختبار كل ال  ودرجة الثقة وقدراته الوظيفيةاملنتج 

 .لإلنتاجث والتطوير واملراحل التجريبية والبح
 مبررات تطبيق اسلوب التكلفة املستهدفة:

الفوائد التي  عدةلى إ( Park &Woo,2016م( و)2012م( و )خلف وناصر، 2010م( و )غنيمي، 2009م( و )محمد، 2008أشار كل )منصور،

 تي: تتمثل في اآل أسلوب التكلفة املستهدفة ن تعود على املنشآت عند تطبيقأيمكن 

 التكلفة املستهدفة. لسلوبساس تخفيض تكلفة املنتج قبل حدوثها، وهو الهدف ال  .1

 حتى املنتج تقديم في التفكير بداية من املستهدف خفض الوقت ثم ومن املحدد، الوقت في تقديمه خالل من وتميزه املنتج جودة وتحسين زيادة .2

  تقديمه
ً
 .للعميل فعال

 .التكلفة خفض أهداف تحقيق وسعيهم نحو العاملين قبل من االنتماء منافع توفير طريق عن للشركة التنافس ي املوقف تحسين .3

 وإمكانيات املنتج وخصائص ومواصفات واحتياجات العميل، رغبات في للشركة الخارجية البيئة دراسة على املستهدفة التكلفة أسلوب يركز .4

 .للشركة التنافسية تحديد امليزة من يمكن مما املنافسين وظروف

 تحديد التكلفة التنافسية املستمدة من واقع السوق الخارجي والتي يتم مقارنة تكلفة املنتج بها. واملساعدة فيدارة تشكيلة املنتجات، إ .5

ة ويعتبر مالئم للوفاء باحتياجات بيئة االعمال مما سبق يرى الباحثان أن اسلوب التكلفة املستهدفة يعتبر نظام لتخطيط الرباح وإدارة التكلف

 الجودة، والتكلفة، والزمن. وهيمعاصرة، حيث يعمل على تحقيق التكامل بين ثالثة عناصر في العملية الصناعية 

: اسلوب
ا
 Value Chain Analysis Method :سلسلة القيمة تحليل ثالثا

لى سلسلة من االنشطة بغرض التخلص من إنشطة املنشأة أداة لتحليل أ عبارة عن اسلوب تحليل القيمة م( ان2011الكوش،  أوضح )

 من  بالنشطةاالنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج واالهتمام 
ً
الشراء وحتى مرحلة ما بعد البيع، مما يحقق للمنشأة مرحلة ما قبل التي قيمة للمنتج بدءا

 . وتنافس ي أفضلوضع استراتيجي 

 تطبيق اسلوب تحليل سلسلة القيمة: مبررات

خمسة  خالل من همية التي يتمتع بهاال  من خالل تتضح اسلوب تحليل سلسلة القيمة وتبني تطبيقمبررات  م( الى ان2003زغلول، أشار )

 :تيتتمثل في اآل محاور 

جل أخرى واستمرار التحسينات من ساسية ال النجاح ال التركيز على متطلبات العمالء، حيث يتكامل اسلوب تحليل سلسلة القيمة بجانب عوامل  .1

  وخلق قيمةالتركيز على متطلبات العمالء 
ً
 لى رضاء العمالء.إلهم وصوال

تحديد مسبب التكلفة الذي  ومن ثمساس في تحديد تكاليف سلسلة القيمة نشطة سلسلة القيمة ال أالتركيز على رقابة التكلفة، حيث يعد تحديد  .2

 مه
ً
 في رقابة التكلفة.يلعب دورا

ً
 ما

نشطة سلسلة القيمة في خفض التكلفة من خالل التخلص من االنشطة التي ال تضيف قيمة أالتركيز على خفض التكلفة، حيث يساهم تحليل  .3

 للمنتج والتركيز على االنشطة التي تضيف قيمة للمنتج.

 على هدف رضاء العمالء من خالل املنتجات والخدمات املقدمة، نشطة سلسلة القيمة أن تؤثر تشكيلة أالتركيز على الربحية، حيث يمكن  .4
ً
ايجابيا

 رباح.يرادات ومن ثم ال لى زيادة اإل إمر الذي يؤدي بطريقة غير مباشرة ال 

  و خارج املنظمة.أسواء داخل  وتكامل االنشطةداة مفيدة لتوفير املعلومات الالزمة لتنسيق أيمثل تحليل سلسلة القيمة  .5

ق أن اسلوب تحليل سلسلة القيمة يعتمد على تحليل أنشطة املنشأة إلى سلسلة من النشطة بصورة تمكن من التخلص أو يتضح مما سب

للتكاليف باملنشأة ودعم  االستراتيجيالتي تتبعها املنشأة مما يساهم في تدعيم املركز  االستراتيجيةتخفيض النشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج في ضوء 

 بين املنافسين. وامليزة التنافسية االستراتيجيللتكاليف ويحقق التوجه  تراتيجيةاالسالقدرة 

 
ا
  Balance scorecard Method :داء املتوازن : اسلوب بطاقة األ رابعا

من عمال داخل مجموعة مترابطة ال  منظمة الستراتيجيةداء املتوازن على انه ترجمة ( اسلوب بطاقة ال Kaplan & Norton, 1992عرف )

( فقد أوضح انه أداة مكونة من Garrison, 2014اما ) هداف.ال  وتحقيق هذه وآلية انجازجل طويلة ال  االستراتيجيةهداف املقاييس التي تحدد بدقة ال 

 ه املقاييس.مجموعة من مقاييس الداء املشتقة من استراتيجية املنظمة وتعمل على تمكين املنظمة من ترجمة استراتيجيتها من خالل نتائج هذ

عمال املعاصرة ال  يئةب ين تحقق العديد من الوظائف والفوائد فأيمكن  استراتيجيةداة أداء املتوازن ن اسلوب بطاقة ال أيتضح مما سبق 

 املستهدفة. والهداف االستراتيجيةهداف التشغيلية لى عمل فعال يقود إلى تحقيق ال إ االستراتيجيةعن طريق تحويل وترجمة 
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 داء املتوازن:سلوب بطاقة األ ا تطبيق مبررات

عمال املعاصرة، وذلك من خالل اآلتي: )تهامي، ن تحقق عدة وظائف للمنشآت في ظل بيئة ال أن كيم استراتيجيةداة أداء املتوازن يعتبر اسلوب بطاقة ال 

 م(2006

هداف، ومن ثم لى مجموعة من ال إاملنشأة ثم ترجمة الرؤية  واستراتيجيةرؤية دارة العليا بصياغة ، حيث تقوم اإل االستراتيجياتصياغة وتكوين  .1

 .لإلدارةاملرجع الرئيس ي  االستراتيجيةاعتبار هذه 

 االستراتيجيةهداف والربط بين ال  االتصالدارية داخل املنشأة، وذلك عن طريق تحديد قنوات لكافة املستويات اإل  االستراتيجياتتوصيل  .2

داء الخاصة بها في ضوء دارية، حيث تقوم هذه املستويات بتحديد مقاييس ال لكافة املستويات اإل  االستراتيجيةداء لضمان توصيل ومقاييس ال 

 داري بما يوفر االتساق بينها.إهداف كل مستوى أاملنظمة و  استراتيجية

التي  االستراتيجيةواملبادرات  املستهدفةوالقيم عمال وذلك من خالل وضع خطط ال  االستراتيجياتالتخطيط، حيث يتم تطوير وتنفيذ وسائل  .3

 هداف الفرعية التي يتم على اساسها وضع برامج تخصيص املوارد واملوازنات املالية.تتضمن ال 

نجازات للمنشأة، ويتم من خالل بيان اإل  االستراتيجيةهداف التغذية العكسية والتعلم، حيث يتم الرقابة على التنفيذ للتأكد من تحقيق ال  .4

 نجازات ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة.في ضوء هذه اإل  وتقييم االستراتيجيةققة املح

املنشأة إلى أهداف ومقاييس  ترجمة استراتيجيةيتضح مما سبق أن اسلوب بطاقة الداء املتوازن يعتبر نظام شامل لقياس الداء يساعد في 

والوصول إلى الكفاءة التنافسية  االستراتيجيةت التي تحد من أداء املنشأة نحو تحقيق أهدافها وقيم مستهدفة وخطوات واضحة بغرض مواجهة املعوقا

 على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 
ا
 Benchmarking Method :: اسلوب القياس املرجعيخامسا

وتنفيذها على املستوى  واستنباط التحسيناتخرين واالستفادة منها في التعلم يقوم اسلوب القياس املرجعي على فكرة التعرف على تجارب اآل 

 ولكن يتمفكار داء املنشأة، حيث ال يتم تقليد هذه ال أفكار وحلول تثبت منفعتها، ومن ثم محاولة تطبيق طرق مماثلة لتحسين أاملالئم والبحث عن 

 منها. ومحاولة االستفادةدراستها 

املنشآت الرائدة سواء على املستوى  بأداءداء املنشأة أة قياس مستمرة ومنظمة ملقارنة اسلوب القياس املرجعي على انه عملي (Kozak,2002عرف )

( فقد أوضح انه عباره عن منهجية تقوم على Gomes,2011اما )املحلي او العالمي بهدف الوصول على املعلومات التي تساعد املنشأة على تحسين ادائها. 

 بهدف تحسين الداء من خالل التعلم
ً
من  مقارنة الداء للشركات التي لديها خدمات وعمليات وإجراءات متشابهه باستخدام مؤشرات محددة مسبقا

 بعضهم البعض.

 تطبيق اسلوب القياس املرجعي: مبررات

 لسلوبهناك العديد من املزايا التي تعود على املنشأة عند تطبيقها م( ان 2010و )محمد،م( 2010م( و )سيد، 2009أوضح كل من )فراج،

 تي: القياس املرجعي، وتتمثل في اآل

وصياغتها وترتيبها في  االستراتيجيةهداف من خالل معرفة كيفية تحديد ووضع ال  االستراتيجييساعد في توفير املعلومات املتعلقة بالتخطيط  .1

 املناسبة في ضوء ظروف وموارد املنشأة. االستراتيجيةاملنشآت املتميزة، ومن ثم اختيار 

 داء الداخلية والخارجية.بتوفير العديد من مؤشرات ال  االستراتيجيةيساعد في رقابة  .2

ة عن طريق مقارنة االساليب واملمارسات الحالية يساهم في عملية خفض التكلفة وادخال تحسينات جوهرية في منتجات وعمليات املنشأ .3

 بنظيرتها في املنشآت املتميزة.

 تطوير. إلىداء غير املرضية والتي تحتاج داء ومجاالت ال داء وتحديد فجوة ال يساعد في تقييم مواطن القوة والضعف في ال  .4

 املستوى املحلي والعالمي.املساعدة في تدعيم القدرة التنافسية للمنشأة وكسب ميزة تنافسية على  .5

دارة الجودة الشاملة عن طريق توفير معلومات داخلية وخارجية عن جودة عمليات املنافسين، مما يساهم في حل إيساعد في زيادة كفاءة  .6

 املشاكل املرتبطة ببرنامج الجودة الخاص باملنشأة.

 م واالستفادة من املنشآت املتميزة في نفس مجال الصناعة.دارة الوقت الخاص بعمليات املنشأة، وذلك من خالل التعلأيساعد في  .7

للمنشأة  االستراتيجيساليب اإلدارية املستحدثة التي تستخدم في تقييم وإدارة الداء يتضح مما سبق أن اسلوب القياس املرجعي يعد أحد ال 

للمنشأة تنافسية  باستخدام املؤشرات املالية وغير املالية واجراء املقارنات الداخلية والخارجية بهدف ابتكار التحسينات املستمرة في الداء التي تضمن

 عالية سوء على املستوى املحلي أو العالمي.

نه في ظل حرية التجارة الدولية وانفتاح السواق أالباحثان  الداء يرى إلدارة التكلفة وتقييم  االستراتيجيةساليب عن ال  استعراضه مما سبق

محركات  ومؤشرات لقياسبعملية إدارة التكلفة وضرورة وجود مقاييس  االهتمامالذي ساهم في حدة املنافسة بين املنشآت الصناعية زادت الحاجة إلى 
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قصيرة املدى وطويلة املدى. كل هذه  استراتيجيةداء الداخلي والخارجي للمنشأة في ضوء البيئة الخارجية للمنشأة، ومن ثم إحداث تكامل بين قياس اإل 

  يشكل
ً
 مهما

ً
لتبني وتطبيق  –لى منظمة التجارة العاملية إانضمام  إلىخاصة في ظل سعي السودان -عمال السودانية في بيئة ال  للمنشآت الصناعيةحافزا

دارة التكلفة وتقييم بصورة تتالئم مع طبيعة وظروف كل منشأة بما يضمن لها كفاءة املنافسة في ظل التغيرات التطورات إل  االستراتيجيةساليب ال 

  عمال املعاصرة.السريعة التي تشهدها بيئة ال 

 فرضيات الدراسة:
استخدامها في التخطيط االستراتيجي  إلدارة التكلفة وتقييم الداء ذات فائدة عظيمة يمكن للمنشآت الصناعية االستراتيجيةتعتبر الساليب 

 من مشكلة  وتوفير معلومات تفيد في عمليات التصميم والتصنيع
ً
وتحقيق التحسين املستمر بصورة تحقق استراتيجية تميز طويلة الجل، وانطالقا

 إلى اختبار الفرضيات اآلتية: الدراسة القائمة فإنها تسعي

  هناك مستوى منخفض لدرجة استخدام املنشآت السودانية في قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألساليب االستراتيجية إلدارة

 التكلفة وتقييم الداء في تخطيط عملياتها وترشيد قراراتها.

 عي للمنشأة ودرجة استخدام االساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم الداء.توجد عالقة ذات داللة معنوية بين طبيعة النشاط الصنا 

 لمنشآت.توجد فروق ذات داللة معنوية ملجاالت استخدام الساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم الداء تعزى إلى طبيعة النشاط الصناعي ل 

  استخدام الساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم الداء تعزى إلى طبيعة النشاط توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات محددات

 الصناعي للمنشآت.

 :ة امليدانيةـــــالدراس
 : حدود الدراسة   

 السودان. -م، والحد املكاني والية الخرطوم2018حدها الزماني على العام  ياقتصرت الدراسة ف .1

 السودان.معظم املنشآت الكبيرة فى  والذي يضمقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم  منشآتاقتصرت الدراسة على  .2

 :مجتمع الدراسة

والتي تشكل الثقل الصناعي في السودان والذي يمثل نسبة  .قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم منشآتيتكون مجتمع الدراسة من   

م(. 2014/2015منشأة(. )املسح الصناعي، وزارة الصناعة واالستثمار بوالية الخرطوم، 1064% من املنشآت الصناعية الكبيرة بالسودان حوالي )64

 من هذه املنشآت اما متوقف عن العمل او خرج م 1997لكن نتيجة للحصار االقتصادي والعقوبات املالية على السودان منذ العام 
ً
فان عدد كبير جدا

 
ً
 من ممارسة النشاط، حيث تجاوزت نسبة املنشآت املتوقفة تماما

ً
 عن العمل40نهائيا

ً
 عن نسبة اخري متوقفة جزئيا

ً
ليصبح عدد الشركات  %، فضال

 ( شركة.638العاملة حوالي )

 :عينة الدراسة

على اسلوب  اناعتمد الباحثعلى حجم عينة الدراسة فقد  أثرذكرها الباحثان في مجتمع الدراسة االمر الذي باإلشارة الى السباب التي 

وحسب درجة االستجابة نتيجة المتناع بعض الشركات عن االستجابة  العينة العشوائية داخل القطاعات املكونة للصناعات التحويلية بوالية الخرطوم

( استمارة 104العينة وبلغت االستمارات املستردة ) على( استمارة استبيان 120تم توزيع عدد ) فقد ،لإلجابة عن االستبيان لبعض اسبابهم الخاصة

 ية:اشتملت العينة على القطاعات التال%(، وقد 86.7)بنسبة استجابة بلغت 

 للقطاعات الصناعية :(1جدول )
ا
 عينة الدراسة وفقا

 

 

 النسبة % عدد املنشآت القطاع

 19.2 20 الصناعات الغذائية

 16.3 17 صناعات البالستيك

 4.8 5 الصناعات املعدنية وامليكانيكية

 2.9 3 والدويةالصناعات الكيمياويات 

 3.8 4 صناعة مواد البناء

 26.9 28 والهندسيةالصناعات الكهربية 

 15.4 16 صناعة الجلود

 10.6 11 أخرى صناعات 

 100 104 اإلجمالي
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 داة الدراسة:أ

(،  باستخدامصمم الباحثان استمارة استبيان 
ً
مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج فى املقاييس )منعدمة، ضعيفة، متوسطة، عالية، عالية جدا

دارة التكلفة وتقييم إل  االستراتيجيةساليب الثاني على درجة استخدام ال  املحور شتمل أالصناعي للمنشآت، و ول على طبيعة النشاط ال  املحور شتمل أ

ربعة اقسام تم أساليب في هذه املنشآت وقد اشتمل على الثالث فقد احتوى على مجاالت استخدام هذه ال  املحور داء في عمليات هذه املنشآت، اما ال 

(، والقسم الثاني اسلوب التكلفة املستهدفة  ABCول اسلوب التكلفة على اساس النشاط )سة حولها حيث تناول القسم ال راء عينة الدراآاستطالع 

(TC و ،)شتمل القسم الثالث على اسلوب تحليل سلسة القيمةأ (VCA) داء املتوازن ، والقسم الرابع اسلوب بطاقة ال (BSC ) والقسم الخامس ،

 .في منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم ساليبمعوقات استخدام هذه ال على حتوى أفقد خير ال  املحور ، اسلوب القياس املرجعي

 الدراسة:داة أصدق وثبات 
تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من املحكمين الكاديميين بغرض التأكد من الصدق والثبات الظاهري ملحتويات  :الصدق الظاهري 

 صياغة عبارات استمارة االستبيان.في االستمارة وتم االسترشاد بآراء املحكمين 

جمع  يتم الحصول عليها ومدى اتساق وثبات املقياس املستخدم ف يعلى البيانات الت االعتمادباختبار مدى امكانية  انقام الباحث :اإلحصائيالثبات 

 تي:جاءت النتائج كاآلفراد العينة حيث أوالذي يبين مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن اجابات  Cranach's -Alphaالبيانات باستخدام 

 قيم الثبات ملحاور الدراسة :(2جدول )       
 معامل الثبات بيان

 0.938 درجة االستخداممحور 

  االستخداممحور مجاالت 

 0.904 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.931 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.932 اسلوب تحليل سلسة القيمة

 0.930 داء املتوازن اسلوب بطاقة ال 

 0.935 املرجعياسلوب القياس 

 0.821 محور معوقات االستخدام

 0.960 االستبيان ككل

مما يعني توفر  0.6وهو كبر من الحد الدنى املقبول ملعامل الثبات أ( ان قيم معامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة كانت 2يتضح من الجدول )

 على نتائج التحليل االحصائي. االعتماددرجة كبيرة من الثبات، وبالتالي امكانية 

 ساليب االحصائية املستخدمة:األ 

حيث تم  ،Statistical Package for Social Sciences (SPSS)برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  اناستخدم الباحث

االحادي  وتحليل التباينومربع كاي،  (،t- testاختبار )املعياري،  االنحرافالوسط الحسابي،  يحصائية تمثلت فاالعتماد على مجموعة االساليب اإل 

(ANOVA.) 

 :فرضيات الدراسةختبار اخطوات 

 في سبيل اختبار فرضيات الدراسة أتبع الباحثان الخطوات التالية:

من خالل تحديد طول خاليا مقياس ليكرت  االختبار وذلكوضع معيار للحكم على درجة موافقة عينة الدراسة على محاور الدراسة موضع  .1

( ثم قسمة قيمة املدى على عدد خاليا 4=1-5، حيث تم حساب قيمة املدى )العليا والحدود الدنيا( املستخدمة في االستبيان )الحدودالخماس ي 

يمكن تفسير قيمة  الصحيح وبالتاليوبعد ذلك تضاف هذه القيمة إلى الحد الدنى للمقياس وهو الواحد  (0.8= 4/5مقياس ليكرت الخماس ي )

 التالي:املتوسط العام املرجح للعبارات على النحو 
 املتوسط العام املرجح لعبارات االستبيان :(3جدول )

 درجة االستخدام املتوسط الحسابي

 منعدمة 1.8واقل من  1

 ضعيفة 2.6واقل من  1.8

 متوسطة 3.4وأقل من  2.6

 عالية 4.2وأقل من  3.4

  5وأقل من  4.2
ً
 عالية جدا
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 االستراتيجيةساليب الدراسة والوسط الحسابي لقياس درجة استخدام ال االنحراف املعياري للتعرف على مدى التجانس بين آراء افراد عينة  .1

 في عمليات املنشآت. وتقييم الداءدارة التكلفة إل 

 للعينة الواحدة الختبار داللة الفروق املعنوية. t- testاختبار  .2

 داء حسب طبيعة النشاط الصناعي.التكلفة وتقييم ال دارة إل  االستراتيجيةاستخدام االساليب  مستوى  حول  الختبار الفروقاتاختبار مربع كاي  .3

التكلفة وتقييم  لإلدارة االستراتيجيةللتعرف على مدى وجود اختالف لتأثير محددات استخدام االساليب  (ANOVA)تحليل التباين االحادي  .4

 لطبيعة النشاط الصناعي.داء من قطاع آل ال 
ً
 خر طبقا

 :ومناقشتهاالتحليل االحصائي نتائج 
 قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم  األساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء في منشآتمستوى استخدام املحور األول: 

افات املعيارية واملتوسطات وقيمة ) :(4جدول )            االستخدام ملستوى ( tاالنحر
 مستوى املعنوية t قيمة االستخدامدرجة  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  السلوب

 0.000 -12.889 ضعيفة 2.03 0.769 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.000 -6.804 ضعيفة 2.37 0.937 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.000 -7.546 ضعيفة 2.31 0.936 اسلوب تحليل سلسلة القيمة

 0.000 -7.241 ضعيفة 2.26 1.043 داء املتوازن اسلوب بطاقة ال 

 0.000 -6.203 ضعيفة 2.37 1.043 اسلوب القياس املرجعي

على قيمة مما يدل على تجانس إجابات عينة أك 1.043قيمة و كأدنى 0.769تراوح ما بين  املحور أن االنحراف املعياري لعبارات  (4يتضح من الجدول )

منخفض الستخدام املنشآت  مستوى ن هناك أفراد عينة الدراسة يرون أن ألى إيشير  مما 2.37و 2.03الدراسة. اما املتوسط الحسابي فقد تراوح ما بين 

  .وترشيد قراراتهاداء في تخطيط عملياتها دارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجية لألساليبفي قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم 

 مجاالت استخدام األساليب االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم األداء : لثانياملحور ا

 أ
ا
 ساس النشاط أ: اسلوب التكلفة على وال

 اختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخداماملتوسط الحسابي ملستوي االستخدام و  :(5جدول )

 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 96.347 2.59 التسعير املناسبةوضع سياسات 

 0.000 147.566 2.67 تحليل االنشطة الى انشطة تضيف قيمة وانشطة ال تضيف قيمة

 0.000 69.279 2.97 تصنيف االنشطة حسب تأثيرها على املنتج

 0.000 100.361 2.83 توزيع وتخصيص التكاليف الصناعية غير املباشرة

 0.000 83.726 2.92 نشاط وأتحديد التكلفة لكل مرحلة 

 للمتوسط الحسابي  (5يتضح من الجدول )
ً
عدا ما من قبل املنشآت الصناعية متوسط  أسلوب التكلفة على أساس النشاطاستخدام  مستوى  نأوفقا

  .ا ضعيفماستخدامه فمستوى نشطة ال تضيف قيمة أنشطة تضيف قيمة و ألى إ وتحليل االنشطةوضع سياسات التسعير  يمجال

: اسلوب التكلفة املستهدفة
ا
 ثانيا

 اختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخداماملتوسط الحاسبي ملستوى االستخدام و  :(6جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 111.381 3.01 التخطيط وخفض التكلفة فى املراحل االنتاجية

 0.000 125.370 2.93 التكلفة خالل مرحلة التخطيطفكار لتخفيض دراسة ال 

 0.000 114.562 2.71 تحديد انحرافات التكاليف الفعلية عن املستهدفة

 0.000 127.042 2.97 لإلنتاجتقدير التكلفة املسموح بها 

قيمة  كأعلي 3.01وكادني قيمة  2.71ستخدام مجاالت أسلوب التكلفة املستهدفة تراوح ما بين ا ملستوى  توسط الحسابيأن امل (6يتضح من الجدول )

 .بصورة متوسطة مجاالت أسلوب التكلفة املستهدفة تستخدمبقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم  املنشآت إلى أنمما يشير 
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: اسلوب تحليل سلسلة القيمة
ا
 ثالثا

 اختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدامالحسابي ملستوى االستخدام و املتوسط  :(7جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 88.849 2.94 نتاجية ومستويات استغالل الطاقةدراسة الخطة اال 

 0.000 131.458 2.82 اجزاءهدراسة مكونات املنتج ومراحل تصميمه ومكونات 

 0.000 100.733 2.86 دراسة بدائل عناصر االنتاج والبحث عن بدائل اخرى اقل تكلفة

 0.000 155.387 2.83 كفاءة التوريد لالحتياجات لتخفيض الوقت بين الطلب واالستالم

كأعلى قيمة  2.94كأدني قيمة و 2.82أسلوب تحليل سلسلة القيمة تراوح ما بين  ملستوى استخدام مجاالت توسط الحسابيأن امل (7يتضح من الجدول )

 .بصورة متوسطة أسلوب تحليل سلسة القيمة تستخدم مما يدل على أن منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم

:
ا
 داء املتوازن اسلوب بطاقة األ  رابعا

 اختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخداماملتوسط الحسابي ملستوى االستخدام و  :(8جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 105.303 2.99 معدل املنتجات الجديدة

 0.000 77.588 3.18 االنتاج املطابق ملواصفات الجودة يالتطور ف

 0.000 112.501 3.24 درجة وفاء املنشأة بالتزاماتها مع املوردين 

 0.000 96.199 3.14 جودة خدمة العمالء ودرجة رضاءهم

 0.000 108.385 3.17 واالبتكاروالتعلم التطوير 

كأعلى قيمة مما يدل  3.24كأدنى قيمة و 2.99ملستوى استخدام أسلوب بطاقة الداء املتوازن تراوح ما بين  توسط الحسابيامل أن (8يتضح من الجدول )

 .بصورة متوسطة مجاالت أسلوب بطاقة الداء تستخدم منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطومن أ على

: اسلوب القياس املرجعي
ا
 خامسا

 اختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدامملستوى االستخدام و املتوسط الحسابي  :(9جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 81.059 2.73 ئة التنافسية وامكانات املنافسينالتقارير الدورية عن البي

 0.000 128.825 3.04 واإلداريةالجدارة والكفاءة الفنية  ذوعدد العاملين  يالنمو ف

 0.000 105.153 2.91 معدل التغلب التنافس ي باملنتجات الجديدة عن املنافسين

 0.000 76.423 3.03 كثر حاجة للتحسيناملجاالت ال يتحديد االولويات ف

 0.000 113.106 2.82 تكنولوجيا االنتاج واملعلومات يالتكاليف االستثمارية ف يفمعدل التطور 

 كأعلى قيمة مما يشير الى 3.04كأدنى قيمة و 2.73ملستوى استخدام أسلوب القياس املرجعي تراوح مابين  توسط الحسابيامل أن (9) يتضح من الجدول 

 .بصورة متوسطة مجاالت أسلوب القياس املرجعيهذه  تستخدمقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم نشآت من أ

 اختبار فرضيات الدراسة:
هناك مستوى منخفض لدرجة استخدام املنشآت السودانية في قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألساليب االستراتيجية  االولي:الفرضية 

 إلدارة التكلفة وتقييم الداء في تخطيط عملياتها وترشيد قراراتها.

مما  0.000(، حيث بلغت مستوى املعنوية لكل املتوسطات 3الفرض ) ( ملقارنة املتوسطات املحسوبة باملتوسطtتم استخدام اختبار ) (4في الجدول )

يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية وعليه نرفض الفرض الصفري بوجود مستوى مرتفع لدرجة استخدام املنشآت بقطاع الصناعات التحويلية 

الفرض البديل الذي ينص على أن هناك مستوى منخفض لدرجة استخدام  بوالية الخرطوم لألساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم الداء وقبول 

 املنشآت في قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم الداء.

. ومع دراسة( إلى أن استخدام اساليب املحاسبة اإلدارية من قبل الشركات  م2007 ،زعرب )هذا يتفق مع ما توصل له
ً
 الصناعية في غزة كان ضعيفا

 (El- hwaity, 2012)  التي اوضحت ان تطبيق اساليب إدارة التكلفة االستراتيجية في الشركات العاملة في غزة كان مبسط ودون اتباع إجراءات علمية

درجة ببورصة فلسطين تطبق مدخل إدارة التكلفة م( التي توصلت إلى أن شركات الخدمات امل2013 ،زعرب )ومنهجية محددة. ويتفق كذلك مع دراسة

 بشكل مبسط.

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين طبيعة النشاط الصناعي للمنشأة ودرجة استخدام االساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم  الفرضية الثانية:

 الداء.
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 لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام قيم مربع كاي :(10جدول )          
 مستوى املعنوية قيمة كاى السلوب

 0.000 157.689 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.000 175.641 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.000 119.284 اسلوب تحليل سلسلة القيمة

 0.000 124.372 اسلوب بطاقة الداء املتوازن 

 0.000 118.939 اسلوب القياس املرجعي

مما يدل على وجود فروق )اختالفات( في درجة استخدام الساليب االستراتيجية الساليب لكل  0.000مستوى املعنوية بلغ أن ( 10يتضح من الجدول )

وهذا   تمارسه املنشأة.حسب طبيعة النشاط الصناعي الذي داخل منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم إلدارة التكلفة وتقييم الداء 

والتي توصلت إلى وجود اختالف بين الشركات السلوفانية في تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية بين القطاعات  Simon et al., 2005))يتفق مع دراسة 

 .الصناعية املختلفة

إلدارة التكلفة وتقييم الداء تعزى إلى طبيعة النشاط : توجد فروق ذات داللة معنوية ملجاالت استخدام االساليب االستراتيجية الفرضية الثالثة

 الصناعي للمنشآت.

مما  0.000بلغ  الداء املذكورةأن مستوي املعنوية لكل مجاالت استخدام الساليب االستراتيجية وتقييم  يتضح( 9( و )8( و)7( و)6( و)5من الجداول )

أن هناك اختالف في مجاالت االستخدام الى طبيعة النشاط الصناعي، مما يشير الى ان  وجود فروق ملجاالت استخدام هذه الساليب يعزى  على يدل

والتي اوضحت  Simon et al.,2005))وهذا يتفق كذلك مع دراسة  .لألساليب االستراتيجية املختلفة إلدارة التكلفة وتقييم الداء حسب طبيعة النشاط

 ومجاالت اساليب املحاسبة اإلدارية بين القطاعات الصناعية املختلفة.اختالف الشركات الصناعية السلوفانية في تطبيق 

لى إداء تعزى دارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجيةتوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات محددات استخدام االساليب : الفرضية الرابعة

 طبيعة النشاط الصناعي للمنشآت.

 لطبيعة النشاط الصناعي دارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجيةمحددات على استخدام االساليب ملعرفة مدى وجود فروق جوهرية لل
ً
داء وفقا

 تي:( كاآلANOVAاختبار التباين االحادي ) انللمنشآت يستخدم الباحث

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(11جدول )
 مستوى املعنوية (Fقيمة ) املربعاتمتوسط  درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.004 3.240 2.060 7 14.422 بين املجموعات

 0.636 96 61.040 داخل املجموعات

اختالف حول راء عينة الدراسة آ يوجود اختالف جوهري ف مما يدل على( 0.004( وبمستوى معنوية )3.240) يه (f) ةن قيمأ( 11يتضح من الجدول )

 لطبيعة املنشأة الصناعية مما  وتقييم الداءدارة التكلفة إل  االستراتيجيةاملحددات على استخدام االساليب  تأثير
ً
ن هذه املحددات أ يشير إلىوفقا

 تمارسه. الذييختلف تأثيرها حسب طبيعة النشاط 

تم اجراء  داءدارة التكلفة وتقييم ال إل  االستراتيجية لألساليب استخدامها علىاملحددات  هذه يختلف تأثير يللتعرف على طبيعة االنشطة الصناعية الت

 ( كاآلتي:Anovaزواج القطاعات التي تختلف عن بعضها باستخدام اختبار )أاملقارنات البعدية للتعرف على 

 لطبيعة النشاط الصناعي :(12جدول )
ا
 متوسطات القطاعات املختلفة حول تأثير املحددات وفقا

مستوى  Fقيمة  العبارة

 املعنوية

 زواج القطاعات ذات االختالفأ

، الكهربية والبالستيك وامليكانيكية، الجلودالغذائية ومواد البناء واملعدنية  0.000 13.421 تعين على التطبيق ينقص الكفاءات والخبرات الت

 والبالستيك.

 
ً
 .الكهربية، الجلود كهربية ومواد البناءال ،والغذائيةالكهربية  0.000 6.201 صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

كهربية ومواد بناء، الذائية، مواد البناء والبالستيك، غمواد البناء وال 0.004 3.209 عدم تخصيص موارد كافية للبحث والتطوير

 الجلود ومواد البناء

كهربية ومواد البناء، ال، مواد البناء والبالستيك، والغذائيةمواد البناء  0.003 3.340 ارتفاع تكاليف التطبيق مقارنة بالعائد

 الجلود ومواد البناء

 لطبيعة النشاط الصناعي للمنشآت12يالحظ من الجدول )
ً
 ( وجود اختالف بين متوسطات القطاعات الصناعية املختلفة حول تأثير املحددات وفقا

 :تياآلك
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  لطبيعة النشاط الصناعي حيث بلغ مستوى املعنوية تعين على التطبيق من قطاع ل يختلف تأثير نقص الكفاءات والخبرات التي 
ً
، 0.000خر وفقا

، الكهربية والبالستيك وامليكانيكية، الجلودحيث انحصر االختالف بين قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء، والغذائية واملعدنية 

والتي أوضحت أن أهم معوقات تبني االساليب اإلدارية املتقدمة في الشركات الصناعية  (Adler et al.,2000)وهذا يتفق مع دراسة  والبالستيك.

 النيوزيلندية هو املحدد الخاص باملوارد البشرية لهذه الشركات.

  من قطاع ل 
ً
 لطبيعة النشاط الصناعي حيث بلغ مستوى املعنوية يختلف تأثير صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

ً
، 0.000خر وفقا

 ، كهربية ومواد البناء، الجلود الكهربية.والغذائيةبين قطاعات الصناعات الكهربية  وانحصر االختالف

  لطبيعة النشاط حيث بلغ مستوى املعنيختلف تأثير عدم تخصيص موارد كافية للبحث والتطوير من قطاع ل 
ً
 ويعود سبب، 0.004وية خر وفقا

 ، مواد البناء والبالستيك، كهربية ومواد بناء، الجلود ومواد البناء.والغذائيةقطاع مواد البناء  إلىاالختالف 

 لطبيعة النشاط، وقد انحصر االختالف قطاع ل  يختلف تأثير ارتفاع تكاليف التطبيق مقارنة بالعائد من 
ً
 لطبيعة النشاط الصناعي طبقا

ً
خر وفقا

 كهربية ومواد البناء، الجلود ومواد البناء.ال، مواد البناء والبالستيك، والغذائيةبين قطاع مواد البناء 

 :والتوصياتالنتائج 
 أ

ا
 :: النتائجوال

 إلى النتائج التالية: انالدراسة امليدانية يتوصل الباحثالجانب النظري و بعد استعراض 

 .بدرجة منخفضةدارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب ال تستخدم املنشآت بقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم  .1

 لطبيعة  يختلف وتقييم الداء بقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطومدارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب استخدام ال  مستوى  .2
ً
وفقا

 النشاط الذي تمارسه املنشأة.

 لخرى من منشأة  تختلف بقطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم وتقييم الداءدارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب مجاالت استخدام ال  .3

 لطبيعة النشاط الصناعي.
ً
 طبقا

 وتقييم الداء االستراتيجيةساليب التحويلية بوالية الخرطوم على تبني ال  مجموعة من املعوقات تحد من قدرة املنشآت بقطاع الصناعاتتوجد  .4

 تمثلت في:

 .نقص الكفاءات والخبرات التي تعين على تطبيق هذه االساليب 

 .
ً
 صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

 .عدم تخصيص موارد كافية للبحث والتطوير 

 .ارتفاع تكاليف التطبيق مقارنة بالعائد 

تختلف في داخل قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم  وتقييم الداءدارة التكلفة إل  االستراتيجيةساليب املحددات املتعلقة باستخدام ال  .5

 لطبيعة النشاط الصناعيمن قطاع ل تأثيرها 
ً
  .خر طبقا

 في املنشآت بقطاع الصناعات داء املتوازن البطاقة ال  بأسلوبيعتبر مجال درجة وفاء املنشأة بالتزاماتها مع املوردين الخاص  .6
ً
كثر استخداما

 .0.041ومستوى معنوية  3.24التحويلية بوالية الخرطوم بمتوسط حسابي 

 التوصيات:

 إلى نتائج الدراسة امليدانية فإن الباحثان يوصيان بالتوصيات 
ً
 :واالقتراحات التاليةاستنادا

  وتقييم الداءإلى تغييرات رئيسية في طرق قياس التكلفة  التحويلية بوالية الخرطومقطاع الصناعات تحتاج املنشآت في  .1
ً
 إذااملستخدمة حاليا

 كانت تريد زيادة قدرتها التنافسية على املستوى املحلي والعالمي.

دارة التكلفة إل  االستراتيجية لساليبباعقد الدورات التدريبية للتعريف ب تهتم نأ قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطومعلى املنشآت في  .2

 وتقييم الداء وكيفية تطبيقها.

التي تتناسب مع طبيعة  االستراتيجيةساليب على مجاالت استخدام ال  في قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم أن تتعرف املنشآت .3

 هدافها االستراتيجية.أانشطتها بصورة تمكنها من تنفيذ 

 االستراتيجيةساليب على تبني وتطبيق ال  قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوماالستعانة بالخبرات والكفاءات التي تعين املنشآت في  .4

 بالتطبيق الكامل.إل 
ً
 دارة التكلفة وتقييم الداء من خالل التحول التدريجي انتهاءا
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Abstract:  The study dealt with the strategic methods of cost management and performance 
evaluation. It aims to identify the reality and areas of using these methods in the manufacturing sector in 

Khartoum state, in addition to the determinants that limt the ability of these enterprises to adopt and use these 

methods. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was distributed to the enterprises of 
manufacturing sector in the state of Khartoum, where the sample consist of (104) interprises. The main finding 

of study that, there is a low level to the use of strategic methods for cost management and performance 

evaluation within the interprises of manufacturing sector in Khartoum State. The scope and level of use of 
these methods vary according to the enterprise industrial activity. In addition, there are a number of 

constraints that limit the ability of interprises in manufacturing sector to adopt and use strategic methods for 

cost management and performance evaluation. 

Keywords : Strategic methods, cost management and performance evaluation, Industry in sudan. 
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