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 الكويت بدولة الحكومي والمالي اإلداري للجهاز التنافسية القدرة زيادة في المستهدفة للتكاليف اإلستراتيجية اإلدارة دور

 
 3عزازي محمد فتحي محمد ،2 طه السيد حسنين ،1 النمشان نمشان فردان سعد

 

 جامعة مدينة السادات. -  بمعهد الدراسات العليادراسات عليا  باحث (1
 

  السادات مدينة جامعة – ارةالتج كلية (2

 السادات مدينة جامعة – البيئية والبحوث الدراسات معهد (3
 

 المقدمـــة

 

 منظمهههات ااعمهههاط رهههض وطهههار ال هههتوط البيئيهههة والتنارسهههية المتمايهههدة مهههه  ت جو  يهههة تتم ههه  رهههض سهههعيهاكههه  تواجههه       

رهههض الميهههداا التنارسهههض د لهههعل   جهههد ا تسهههع  المسهههتم  للبحهههث عههه  الم هههادر التهههض تهههتم   مههه    لهههها مههه  تح يههه  النجههها  

ولههه  تح يههه  مسهههتويات و تهههاج واسهههعة دو تجميهههر الموجهههودات والمهههوارد  الملموسهههة وليههه  الملموسهههة( ب حجههها  كبيههه ة لبنههها  

قههههدرات وسههههت اتيجية وتح يهههه  الممايهههها التنارسههههية للمنظمههههة مهههه   هههه ط الت ههههو  علهههه  قههههدرات المنارسههههي  والتهههه قل  مههههر 

دة للبيئهههات التنارسهههية التهههض تعمههه  ريهههها وبمههها ي هههم  لهههها تح يههه  اتسهههتدامة للممايههها التنارسهههية لتعيههه  الدينامي يهههة المت هههاع

د هههوط منارسهههي  جهههدد ولههه  ال اهههات ال هههناعض الهههعس تعمههه  ريههه  د وتح ههه  اتسهههتم ار رهههض وطهههار مسهههتويات متميهههمة مههه  

الت ههههاليم د منههههها دسههههلو   ورههههض  ههههعا اتطههههار تههههه ت بعههههل اتسههههت اتيجيات  ات الع قههههة ب  ههههل اادا  المنظمههههض . 

الت هههاليم علهههض دسههها، النههههاط د ودسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة باعتبار مههها مههه  الوسههها   التهههض د بتههه  رعاليتهههها رهههض مجهههاط 

  ههههل ت ههههاليم ات تههههاج رههههض الههههه كات ال ههههناعية د وقههههد اسههههت دم  بعههههل الدراسههههات العديههههد مهههه  الاهههه   التاوي يههههة 

اتيجيات م هههه   ندسههههة ال يمههههة والت ههههاليم الماههههورة وودارة اا هههههاة د لتحسههههي  ك هههها ة ورعاليههههة اسههههت دا   ههههع  اتسههههت 

ومازالههه  الجههههود مسهههتم ة لودهههر حلهههوط جديهههدة لت  هههيل الت هههاليم د وودهههر بههه ام  دك ههه  ك ههها ة ورعاليهههة رهههض ودارة 

مههههوارد الوحههههدة اتقت ههههادية د ومهههها يت تهههه  عليهههه  مهههه  دههههماا ودارة الت ههههاليم با ي ههههة اقت ههههادية وادههههحة د وت ههههدي  

 دو  دمات تهبر رلبات العم   د وتح   متالبات ت وف المنارسة المحلية والعالمية. منتجات

 مشكلة البحث  : 
 

تعهههددت الجههههود البح يهههة المتعل هههة بتاهههوي  د ظمهههة الت هههاليم رهههض المنههههدتد ودسههه  ت  هههع  الجههههود عههه  ت هههدي  العديهههد      

لبيئهههة الحدي هههة واحتياجهههات المتتيههه ات الموجهههودة رهههض مههه  المهههدا   الحدي هههة للمحاسهههبة عههه  الت هههاليمد بمههها يلهههض متالبهههات ا

(د وودارة الجهههودة Lccالبيئهههة المحياهههةد ومههه   هههع  المهههدا   والهههنظ د  ظههها  المحاسهههبة عههه  الت ل هههة علههه  دسههها، النههههاط  

(د وبااقهههههههة اادا  المتهههههههوازا Toc(د و ظ يهههههههة ال يهههههههود  Benchmarking(د وال يههههههها، الم هههههههارا  TOMالههههههههاملة  

 Bscل هههة اتسهههت اتيجية  (د وودارة الت Scm  د ود يههه اد مهههد   المحاسههههبة عنههه  اسهههته   المهههوارد)Rca  ولي  ههها مهههه )

 دسالي  و ظ  ومدا   ودارة الت ل ة.

 ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية : 

دارس والمههههالض الح ههههومض  ههههو واقههههر اسههههت دا  اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم المسههههتهدرة مهههه  قبهههه  الجهههههاز ات مهههها( 1 

 بدولة ال وي  ؟

 ( ما  و واقر ال درة التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  ؟2 

(  هههه   نهههها  ع قههههة  ات دتلههههة وح هههها ية بههههي  رعاليههههة اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم المسههههتهدرة وزيههههادة ال ههههدرة 3 

 بدولة ال وي  ؟ التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض
 

 أهداف البحث: 
 

 تتمثل األهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:

( التعههههه ف علهههههض واقهههههر اسهههههت دا  اتدارة اتسهههههت اتيجية للت هههههاليم المسهههههتهدرة مههههه  قبههههه  الجههههههاز اتدارس والمهههههالض 1 

 الح ومض بدولة ال وي  .

 ومض بدولة ال وي  .( التع ف علض واقر ال درة التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح 2 
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( تحديهههد  هههوت وقهههوة الع قهههة بهههي  رعاليهههة اتدارة اتسهههت اتيجية للت هههاليم المسهههتهدرة وزيهههادة ال هههدرة التنارسهههية للجههههاز 3 

 اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  .

 

 فروض البحث :
   

 يسعي الباحث من خالل هذا البحث إلي اختبار الفروض التالية : 

دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة يعمههه  علهههض دعههه  ال هههدرة التنارسهههية للجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة  دا تابيههه  (1  

 ال وي  .

( د ههه  ت توجهههد دس معوقهههات دو مهههه  ت لتابيههه  دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة رهههض مجهههاط التسهههعي  و  هههل الت ههههاليم 2 

 ال اصة ب دمات الجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي .
 

 منهج البحث :  
 

حت  يستاير الباحث تحلي  ودراسة المه لة وتح ي اد ا داف البحث رإا الباحث اعتمد علض ك  م  المهنه  اتسهتنباطض والمهنه  

اتسههت  ا ض عنههد تنههاوط الدراسههات السههاب ة ودسههلو  الت ل ههة المسههتهدرة وم ومههات تابي ههها وال ههعوبات والمههه  ت التههض تواجهه  

 ية التسعي  و  ل الت اليم ال اصة بال دمات الم دمة م  الجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  . تابي ها رض عمل

كمههها اعتمهههد الباحهههث علهههض المهههنه  التحليلهههض ات ت هههادس عنهههد تنهههاوط الهههدور اتيجهههابض الهههعس يم ههه  دا يح  ههه  دسهههلو        

م دمهههة مههه  الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة الت ل هههة المسهههتهدرة رهههض مجهههاط تسهههعي  و  هههل ت هههاليم ال هههدمات ال

ال ويههه  د ور هههار  لههه  علهههض دعههه  ال هههدرة التنارسهههية رهههض تههه  النظههها   اتقت هههادس العهههالمض الجديهههد والتاهههورات الت نولوجيهههة 

الها لههههة التههههض سههههادت ال تهههه ة اا يهههه ة ومهههها يت تهههه  عليهههه  مهههه  دههههماا اتسههههتم ارية وحمايههههة ح ههههو  المسهههها مي  وكارههههة 

 ات الع قة بال اات اتدارس و المالض ب ارة مؤسسات .ااط اف  
 

 اإلطار النظري للبحث : 
 

 التكلفة بأنها  تضحية اقتصادية تقاس بوحدة النقد، حدثت أو يتوقع حدوثها ، النجاز غرض محدد.  Pandey,1995)يعرف) 

     و نال    ث   ـا ص مــت ادرة رض  ــعا التـــع يم و ـــــض   :           

: يجههه  دا ت ههها، الت ل هههة كت هههحية ت هههد   هههع  الت هههحية اتا او رهههض المسهههت ب  لت  هههيل Sacrificeالت هههحية  -1

 رض الن دية دو الموجودات اا  ى دو زيادة رض المالوبات الحالية او المست بلية.

وا  هههع  : وا اسهههت دا  المهههوارد يهههت  قياسههه  رهههض وطهههار وحهههدة الن هههد د وقهههد ت هههMoney valueال يمهههة الن ديهههة   -2

 الموارد مواد د دجورد وال دمات اا  ى.

: عنهههد وقهههوت الت هههحية اتقت هههادية تبهههد اا ت هههوا م ت  هههة بالح هههوط علههه  Stated objective هههدف محهههدد  -3

 المن عة . لعا يج  اا ت وا الت ل ة م ت  ة بهدف حدد.                         

   هههدف واحهههد مههه  د هههداف الت ل هههة و هههو ت هههوي  الم هههموا لتحديهههد ولهههعل  رهههاا  ظههها  محاسهههبة الت هههاليم الت ليهههدس يح ههه     

الد  . هههعا الم ههههو  يسهههت د  مهههر م ههههو  الت ل هههة التاري يهههة. ول ههه  النظههه ات الحدي هههة للنظههها  تتجههه  ولههه  المسهههت ب  د للتنبهههؤ 

 عههه ف دحهههد(. Pandey,1995بالت ل هههة و هههو بهههعل  يح ههه  د هههداف الت ل هههة رهههض الت اهههيا وال قابهههة وات ههها  ال ههه ارات  

( الت ل هههة المسهههتهدرة ب  هههها ددا  تدارة الت ل هههة تههههدف ولهههض ت  هههيل ت ل هههة المنهههت  د نههها   2007ال تههها  البهههاح ي    رهههود  د 

م حلهههة الت اهههيا والتاهههوي  والت هههمي  د ومههه   ههه  رهههإا  هههع  ااداة تحهههاوط ت  هههيل الت ل هههة عنهههد م حلهههة الت هههمي  لسههه عة 

لم حلهههة عنهههها رهههض الم احههه  اا ههه ى التاليهههة لهههها د مهههر م اعهههاة وكبههه  حجههه  الورهههورات التهههض يم ههه  تح ي هههها عنهههد تلههه  ا

( ب ولههه   2001كمههها ع رهههها كاتههه  ر ههه   عبهههد الهههدا     اتحت هههات بجهههودة ات تهههاج ودرجهههة ال  هههة وال دههها مههه  جا ههه  العمههه  .

مهههر :ـهههـ دا الت ل هههة المسهههتهدرة عبهههارة عههه   ههههاط تمارسههه  اتدارة بتههه ا ت  هههيل ت ل هههة دورة حيهههاة المنتجهههات الجديهههدة 

م اعهههاة الت كيهههد علهههض دهههماا وتح يههه  جهههودة المنتجهههات وتح يههه  رلبهههات العمههه   اا ههه ى د مههه   ههه ط دراسهههة الم ت حهههات 

الما وحهههة ل  هههل الت ل هههة د نههها  م احههه  الت اهههيا والبحهههث والتاهههوي  للمنهههت  د  اصهههة رهههض الم احههه  التج يبيهههة ل  تهههاج د 

 – Keun وع رههه  جمعيهههة المحاسهههبوا اليابههها يوا   ومههه   ههه ط رحهههص وت يهههي  الت هههورات المتاحهههة ل  هههل الت ل هههة. 

Hyo , Y. , 2005 د الت ل هههة المسهههتهدرة ب  هههها عبهههارة عههه  عمليهههة  2005(    هههور ور ههه وا د  2008(   من هههور د )

تدارة ااربهههها  ب هههه ة عامههههة د و لهههه  عهههه  ط يهههه  تحديههههد مسههههتويات لجههههودة المنتجههههات ودسههههعار ا و هههه وط توزيعههههها د 

تعل هههة بالمنتجهههات التهههض يم ههه  دا تسهههاعد الهههه كات علهههض تح يههه  وسهههت اتيجيتها للههه ب  د وبهههه ط وليههه   لههه  مههه  اامهههور الم
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دا تههههت  تح يهههه   ههههع  المسههههتويات رههههض م حلههههة الت اههههيا والتاههههوي  للمنتجههههات بحيههههث تح هههه  التالعههههات وت ههههض باحتياجههههات 

الض ت ههههاليم المنههههت  ( د عبههههارة عهههه  عمليههههة دههههبا وتحديههههد دجمهههه 2008العمهههه  . كمهههها ع رههههها كاتهههه  ر هههه    النابلسههههض د  

الم تههه   والمحهههدد والهههعس يهههؤدس و تاجههه  ولهههض توليهههد ال بحيهههة المالوبهههة عنهههد السهههع  الهههعس يتوقهههر البيهههر بههه  رهههض المسهههت ب  د 

و نههها  العديهههد مههه  التع ي هههات اسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة التهههض تهههدور رهههض   ههه  اتطهههار د وت ت ههه ج عههه    ههه  الم هههموا 

 هههو دا الت ل هههة المسهههتهدرة  هههض وسهههيلة يهههت  اتعتمهههاد عليهههها ل  هههل ت ل هههة المنهههت  دو المهههعكور رهههض التع ي هههات السهههاب ة د و

ال دمهههة د مهههر م اعهههاة المحارظهههة علهههض الجهههودة المالوبهههة ت هههبات رلبهههات العم  .ورهههض  هههعا اتطهههار تهههه  دسهههلو  الت ل هههة 

( د   زعههه   د  2008المسهههتهدرة تحهههداث  هههوت مههه  التوارههه  مهههر تلههه  التحهههديات د كمههها  كههه  بعهههل البهههاح ي    من هههور د 

 ( والعس يهدف تابي   ولض:ــ 2009( د   مهيدس د   2011

  هههل ت ل هههة ات تهههاج دو ال هههدمات د و هههو الههههدف ااساسهههض لتابيههه  الت ل هههة المسهههتهدرة د مهههر م اعهههاة الح هههات علهههض -1

وقيهههه  المناسهههه  الجههههودة واتلتههههما  ب ارههههة الههههه وط د م هههه  السههههع  المناسهههه  ور ههههاد ل سههههعار السهههها دة رههههض السههههو  د والت

 ووردا  العم   د ولي  ا.
 

السههههعض  حههههو تح يهههه  الهههه ب  المسههههتهدف د مهههه   هههه ط تح يههههم العههههاملي  رههههض كارههههة المسههههتويات اتداريههههة وتهههه  يله    -2

 وتدريبه  علض تابي  دسلو  الت ل ة المستهدرة

سياسهههههات الت اهههههيا السهههههعض  حهههههو تح يههههه  الت  هههههيل المسهههههتم  لت ل هههههة ات تهههههاج دو ال هههههدمات د مههههه   ههههه ط اتبهههههات   -3

 اتست اتيجض باله كة د وزيادة رعالية ت مي  وتاوي  المنتجات دو ال دمات.

جههههع  العمهههه   وتحسههههي  الموقههههم التنارسههههض د مهههه   هههه ط التاههههوي  المسههههتم  للمنتجههههات دو ال ههههدمات وبههههث رو   -4

 ات تما  لدى العاملي  بالمنظمة.

ط الت كيهههم علهههض مواصههه ات المنهههت  دو ال دمهههة ورلبهههات العمههه   الت كيهههم علهههض البيئهههة ال ارجيهههة للمنظمهههة د مههه   ههه   -5

والمنارسهههي  د ممههها يسهههاعد علهههض الوصهههوط ولهههض الت ل هههة التنارسهههية مههه  واقهههر السهههو  ال هههارجض وم ار تهههها بت ل هههة المنهههت  

 دو ال دمة التض ت دمها المنظمة.

ارسهههض رهههض ااجههه  الاويههه  وتح يههه  دربههها  تح يههه  اا هههداف اتسهههت اتيجية لههه دارة العليههها والح هههات علهههض الودهههر التن  -6

 م بولة د رض ت  التتي  المستم  رض ك  م  د وا  العم   والظ وف الت نولوجية واتقت ادية السا دة.

تههههوري  احتياجههههات العمهههه   وو ههههبات رلبههههاته  د مهههه   هههه ط ت ههههدي  منتجههههات دو  ههههدمات جديههههدة بههههالجودة والسههههع    -7

 ض السو .المناس  د و و ما ي م  اتستم ار ر

تحديهههد الت ل هههة المسهههتهدرة علهههض مسهههتوى الم و هههات يعمههه  علهههض زيهههادة قهههدرة المهههوردي  علهههض اتبت هههار ممههها يهههؤدس ولهههض   -8

 تحوي  دتوط المنارسة ولض الموردي  د و عا يعود بال ا دة اتيجابية علض الموردي  واله كة معاد.

لي يهههة ك يههه ة مههه   ههه ط ودارة سلسهههلة ال يمهههة بالهههه كة يسهههاعد دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة علهههض تح يههه  ورهههورات ت ا  -9

وع قتههههها بههههالعم   والمههههوردي  بحيههههث يم هههه  و تههههاج المنههههت  دو ت ههههدي  ال دمههههة ب ر هههه  تولي ههههة مهههه  اتجهههه ا ات دو 

 اا هاة.

دا تابيههه  دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة ي سهههو ر ههه ة العمههه  بههه و  ال  يههه  دا ههه  الهههه كة د ا ههه  ت يم ههه  تابي ههه  وت -10

   ط ت ار  الجهود لمجموعة م  اار اد م  م تلم المستويات اتدارية وااقسا  دا   اله كة. م 
 

 يح ههه  وعجهههها  اتدارة ب سههههلو  الت ل ههههة المسههههتهدرة ال ههههما ات ال اريهههة لنجاحهههه  عنههههد التن يههههع د وو مهههها يجهههه  دا ي ههههوا ت

مهههة مههه   ههه ط مواجههههة المنارسهههة السههها دة لهههديها اتيمهههاا ال هههوس ب ههه ورة تابي ههه  ل هههماا ب ههها  و مهههو واسهههتم ار المنظ

التههض دصههبح  مهه  د هه  سههمات  ههعا الع هه  د كمهها يجهه  دا ي ههوا لههديها مهه  اتم ا يههات مهها يههدع   جهها   ههعا ااسههلو  د 

(  مههه   ههه ط وجههه ا  اسهههتا ت للههه دس لعهههدد  2008( و   من هههور  2010ر هههد دتهههه ت بعهههل الدراسهههات   دبهههو عهههودة د 

الت ل ههههة  صههههة طوكيههههو وتسههههت د  دسههههلو  الت ل ههههة المسههههتهدرة د دا  جهههها  تابيهههه  هههه كة يابا يههههة م يههههدة رههههض بور 135

 من أهمها ، ما يلي:ــ المستهدرة يتال  تور  العديد م  الم ومات

دا ي ههوا لههدس المنظمههة  ظهها  معلومههات محاسههبية متاههور قههادر علههض اسههتيعا  دحههدث تاههورات رههض المحاسههبة ب هه ة  -1

 عامة د ومحاسبة الت اليم ب  ة  اصة.

وجههود  ظهها  كههم  للت ههاليم قههادر علههض حسهها  الت ل ههة المسههتهدرة باتعتمههاد علههض دراسههة السههو  واتجا ههات ااسههعار  -2

 باتدارة ولض الت ل ة التاري ية.

دا ي هههوا لهههدس ودارة المنظمهههة ويمهههاا راسهههو ب  ميهههة م ههههو  اتدارة اتسهههت اتيجية للت ل هههة د ترتباطههه  وتههه  ي   علههههض  -3

   المنظمة.جمير اتدارات دا 
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التهههدري  العملهههض للعهههاملي  مههه   ههه ط ع هههد دورات تدريبيهههة ل ي يهههة اسهههت دا  وتابيههه  دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة رهههض  -4

   ل الت ل ة وتحديد ااسعار.

 تنمية رو  ال  ي  وت وي  ر   العم  م  كارة اتدارات والت   ات بالمنظمة. -5

دكبههه  را هههدة مم نهههة ل ههه  الاههه ري  بهههدت مههه  تابيههه  سياسهههة ربههه  طههه ف  تنميهههة ع قهههات التعهههاوا مهههر المهههوردي  لتحيههه  -6

 علض حسا   سارة الا ف اآل  .

تبههههادط كارههههة المعلومههههات المتههههور ة لههههدى اتدارات الم تل ههههة وعههههد  اقت ههههار ا علههههض قسهههه  بعينهههه  دوا بههههاقض ااقسهههها   -7

 اا  ى لتح ي  دق   است ادة مم نة لتل  المنظمة.

تت ههههاط بههههي  الههههه كة والمههههوردي  والعمهههه   وكههههعل  بههههي  كارههههة ودارات ودقسهههها  الههههه كة اسههههتم ار رههههت  قنههههوات ا -8

للح ههههوط علههههض المعلومههههات وتابيهههه  الم ت حههههات د التههههض ت ههههم  للمنظمههههة الب هههها  والنمههههو واتسههههتم ار رههههض سههههو  

 المنارسة السا دة.

ية   هههل الت ل هههة وزيهههادة تابيههه   ظههها  ت يهههي  اا ههههاة للتعههه ف علهههض مهههدى مسههها مة اارههه اد رهههض تح يههه  اسهههت اتيج -9

 ااربا  للمنظمة.

( دا اسههههت اتيجية دسههههلو  الت ل ههههة المسههههتهدرة تجسههههدت رههههض اعتماد هههها  2005د ههههارت وحههههدى الدراسههههات   ال ب اتههههض د 

علهههض دسهههعار المنارسهههي  وبالتهههالض ت  هههيل الت هههاليم لتح يههه  ميهههمة تنارسهههية مسهههت بلية مههه   ههه ط اعتماد ههها علهههض وحهههدى 

تسههههت اتيجيات ا ة ال   ههههة التهههض تبهههه ز الههههدور اتسهههت اتيجض للت ل ههههة المسههههتهدرة بودهههو  د و ههههع اتسهههت اتيجيات التنارسههههي

 هي:ــ

اسهههت اتيجية الهههتح   رهههض الت ل ة:ـهههـ حيهههث تهههنج  البنههه  ور هههاد لههههع  اتسهههت اتيجية رهههض تبنهههض وتن يهههع واكتسههها   - 1

سهههتهدرة د التهههض يهههت  تابي هههها رهههض م حلهههة مههه   ههه ط الت ل هههة المن   هههة ور هههاد لتابيههه  دسهههلو  الت ل هههة الم   ميهههمة تنارسهههية 

 الت ايا والت مي  لل دمة.

 بجهههودة عاليهههة ومواصههه ات متميهههمة عههه  اسهههت اتيجية التمييم:ـهههـ والتهههض تح  هههها البنهههو  ور هههاد قهههدرتها علهههض ت هههدي   دمهههة  -2

ن يهههع اسهههت اتيجية  هههدمات البنهههو  المنارسهههة د ويم ههه  اسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة تح يههه   هههع  اتسهههت اتيجية د نههها  م حلهههة ت

الهههتح   رهههض الت ل هههة د حيهههث يهههت  د نههها  تن يهههع وجههه ا ات   هههل الت ل هههة م اعهههاة  هههدف تحسهههي  الجهههودة وو هههبات رلبهههات 

 العم  .

اسهههت اتيجية الت كيم:ـهههـ حيهههث يتبنههه  البنههه  سياسهههة الت كيهههم علهههض رئهههة معينهههة مههه  العمههه   د دو قاهههات معهههي  رهههض السهههو   -3

درها البنههه  مهه   ههه ط اسههت اتيجية الهههتح   رههض الت ل هههة ووسههت اتيجية التمييهههم د والتهههض الم هه رية د و هههض ال ئههة التهههض يسههته

تههههت  بال هههدمات  ات المواصههه ات ال اصهههة والجهههودة العاليهههة د و هههو مههها يسهههاعد علهههض تح يههه  الميهههمة التنارسهههية ب ق ههه  

.مما سهههب  يت ههه  للباحهههث درجهههات ال  ههها ة التهههض ت هههم  للبنههه  الب ههها  والنمهههو واتسهههتم ار رهههض السهههو  التنارسهههية السههها دة

دا ت اهههيا الت ل هههة المسهههتهدرة ل هههدمات البنهههو  التجاريهههة لهههها دوراد ويجابيهههاد رهههض   هههل ت ل هههة تلههه  ال هههدمات د وبالتهههالض 

 ودماا الب ا  والنمو واتستم ار.دع  ك ا ة ال درة التنارسية لها رض مواجهة البنو  المنارسة د 
 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض : 

 ال: اختبار الفرضية األولى:أو

اسهههت د  الباحهههث ا تبهههار مهههاا ويتنهههض و ك وسههه اط ولههه  ت تبهههار ال  دهههية ااولهههض مههه  ر دهههيات الدراسهههة عههه   

الدراسههة علهه  محههاور اتدارة  عينههة درهه اد رهه و   ات دتلههة وح هها ية بههي  اسههتجابات  نهها  كههاا و ا مهها ط يهه  تحديههد 

النههههوت د العمههه  د المؤ هههه  المتتيهههه ات الديموج اريهههة للمست  ههههض مهههنه     اتسهههت اتيجية للت هههاليم وبههههي  كههه  متتيهههه  مههه 

لتحديهههد مهههدى ات هههت ف بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  رهههض مدينهههة السهههادات ال ادهههعة للدراسهههة ال ادهههعة للدراسهههة  العلمهههض (

اتسههههت اتيجية مههههدس واقههههر اتدارة (د و لهههه   حههههو النههههوت د العمهههه  د المؤ هههه  العلمههههض بهههها ت ف   ا  ههههه  الديموج اريههههة  

د ومههه   ههه ا ا تبهههار صهههحة ال ههه ا ااوط مههه  رههه وا الدراسهههةد حيهههث قههها  الباحهههث بتابيههه  ااسهههلوبي  اتح ههها يي   للت هههاليم

 التاليين:

دسههههلو  الوصههههم اتح هههها ض باسهههههت دا  كهههه  مهههه  الوسهههها الحسهههههابض  كم يهههها، للنمعههههة الم كميههههة( وات حههههه اف  (د

مههههاا ويتنههههضد و لهههه  بالنسههههبة للمتتيهههه  الههههديموج ارض المتعلهههه   المعيههههارس  كم يهههها، للتهههههت (د باتدههههارة ولهههه  ا تبههههار 

 بالنوت .

 (.العم  د المؤ   العلمض, و ل  بالنسبة للمتتي ات الديموج ارية المتعل ة ب   م    ك وس اط ول ا تبار  ( 

 وقد تم ل   تا   است دا   عي  ااسلوبي  اتح ا يي  ريما يلض:
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 ور اد للنوت:اتدارة اتست اتيجية للت اليم واقر (  اتجا ات المست  ض منه    حو 1

لتحديهههد ات ت رهههات بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  رهههض الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه  ال ادهههعة للدراسهههة 

و لهههه  بهههها ت ف النههههوتد  قهههها  الباحههههث بتابيهههه  دسههههلو  الوصههههم اتح هههها ض واقههههر اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم  حههههو 

باسهههت دا  كههه  مههه  الوسههها الحسهههابض  كم يههها، للنمعهههة الم كميهههة( وات حههه اف المعيهههارس  كم يههها، للتههههت (د باتدهههارة ولههه  

 (.1ا تبار ماا ويتنض, حيث جا ت النتا   كما  و مود  بالجدوط رق   

 (17جدول رقم )

واقههر اتدارة اتجا ههات المست  ههض مههنه  رههض الجهههاز اتدارس والمههالض الح ههومض بدولههة ال ويهه  ال ادههعة للدراسههة  حههو ات ت رههات بههي  

 م  و اد به   وجمالض و حو ك  متتي  م  متتي ات  عل  حد  با ت ف النوتاتست اتيجية للت اليم 

 النـــــوع المتغيرات 

 الوصف اإلحصائي
اختبااااااااااااااااااااار  ت  

 )درجات حرية(
 وى الداللةمست

 الوسط الحسابي
االنحااااااااااااااااااااااااااااراف 

 المعياري

واقههههههههههههههههههههههههههههر اتدارة 

اتسهههههههههههههههههههههههههههت اتيجية 

 للت اليم

 دالهههههههههة  002د0 841د5 998د0 965د3  كور

عنهههههههد مسهههههههتوى 

 (05د0
 (246  510د1 854د2 و اث

ز اتدارس ( علههه  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  الجهههها1وتؤكهههد  تههها   الجهههدوط رقههه   

مهههه  و اد بههههه   وجمههههالض واقههههر اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم والمههههالض الح ههههومض بدولههههة ال ويهههه  ال ادههههعة للدراسههههة  حههههو 

 (. 841د5و ل  با ت ف النوتد حيث بلت  قي  ا تبار "ت" لعينتي  مست لتي   ت المحسوبة = 

 ور اد للعم  :ت اليم واقر اتدارة اتست اتيجية لل( اتجا ات المست  ض منه    حو 2

واقههر لتحديهد ات ت رهات بهي  اتجا هات المست  هض مهنه  رهض الجهههاز اتدارس والمهالض الح هومض بدولهة ال ويه  ال ادهعة للدراسهة  حهو 

 One- Wayو لهه  بهها ت ف العمهه  د قهها  الباحههث بتابيهه  دسههلو  تحليهه  التبههاي  دحههادس اتتجهها  اتدارة اتسههت اتيجية للت ههاليم 

ANOVA حيث يم   تودي   تا   تحلي  التبهاي  بهي  اتجا هات المست  هض مهنه  رهض مدينهة السهادات  ال ادهعة للدراسهة  حهو واقهر  د

 اتدارة اتست اتيجية للت اليم د و ل  م    ط الجدوط التالض : 

 (2جدول رقم )

س والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه   تههها   تحليههه  التبهههاي  دحهههادس اتتجههها  بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  رهههض الجههههاز اتدار

 ال ادعة للدراسة  حو واقر اتدارة اتست اتيجية للت اليم با ت ف العم   

 مصدر التباين المتغيرات 
مجمااااااااااااااااااااااوع 

 المربعات

درجاااااااااااااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااااااااط 

 المربعات
 ف )د,ح(

مسااااااااااااااااااتوى 

 الداللة

واقههههههههههههههههههههر 

اتدارة 

اتسههههههت اتيج

 ية للت اليم

بههههههههههههههههههههههههي  

 المجموعات
 001د0 577د7 539د4 4 156د18

 دالههههة عنههههد 

مسههههههههههههتوى 

 (01د0

دا هههههههههههههههههههه  

 المجموعات
 (242د 4  599د0 242 42د145

   246 326د164 اتجمالض

وممههها سهههب   سهههتنت  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  حهههوط واقهههر اتدارة اتسهههت اتيجية 

 ة حس  العم  . للت اليم رض مدينة السادات  ال ادعة للدراسة موزع

 ( اتجا ات المست  ض منه    حو واقر اتدارة اتست اتيجية للت اليم  ور اد المؤ   العلمض :3

لتحديههد ات ت رههات بههي  اتجا ههات المست  ههض مههنه  رههض مدينههة السههادات  ال ادههعة للدراسههة  حههو واقههر اتدارة اتسههت اتيجية 

د حيهث  One- Way ANOVAاحهث بتابيه  دسهلو  تحليه  التبهاي  دحهادس اتتجها  للت اليم و ل  با ت ف المؤ   العلمهض د قها  الب

يم   تودي   تا   تحلي  التباي  بي  اتجا هات المست  هض مهنه  رهض مدينهة السهادات  ال ادهعة للدراسهة  حهو واقهر اتدارة اتسهت اتيجية 

 للت اليم د و ل  م    ط الجدوط التالض : 

 (3جدول رقم )

بيههههاا دحههههادس اتتجهههها  بههههي  اتجا ههههات المست  ههههض مههههنه  رههههض  حههههو واقههههر اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم ور هههها  تهههها   تحليهههه  الت

 للمؤ   العلمض  
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 المتغيرات 
مصااااااااااااااااادر 

 التباين

مجماااااااااااااوع 

 المربعات

درجااااااااااات 
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وممههها سهههب   سهههتنت  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  حهههوط واقهههر اتدارة اتسهههت اتيجية 

 للت اليم موزعة حس  المؤ   العلمض .

 :الثانيةبار الفرضية اختثانيا: 

ينهههاقذ  هههعا الجهههم   تههها   التحليههه  اتح ههها ض ال اصهههة باتجابهههة علهههض السهههؤاط ال ههها ض لههههع  الدراسهههة وال ههها  

بنههههوت ودرجههههة الع قههههة بههههي  رعاليههههة اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم   كمتتيهههه  مسههههت   (  وال ههههدرة التنارسههههية للجهههههاز 

كمتتيههه  تهههابر ( د ولتح يههه   لههه  تههه  اسهههت دا  دسهههلو  ات حهههدار واترتبهههاط اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه    

للتح هههه  مهههه   ههههوت وقههههوة  ههههع  الع قههههة و لهههه  مهههه   هههه ط ب  ههههام   Multiple Regression Analysisالمتعههههدد  

د ولعههه   هههعا ي جهههر ولهههض كبههه  عهههدد المتتيههه ات مههه   احيهههة د ووجهههود ع قهههات تبادليهههة STEPWISEال اهههوات المتتاليهههة 

تتيههه ات رهههض الم ههه ورة اترتباطيهههة مههه   احيهههة د ههه س دويم ههه  تودهههي   هههوت ودرجهههة الع قهههة بهههي  المتتيههه ي  بهههي  الم

 النحو التالي : الساب  ات ارة وليه د وكعل  اا مية النسبية ل عالية اتدارة اتست اتيجية للت اليم و ل  علض

 :  نوع ودرجة العالقة)أ( 

 ( والذي يتضح منه ما يلي : 4لمتعدد في جدول رقم )تتلخص نتائج أسلوب تحليل االنحدار ا  

  دته ت  تا   دسهلو  تحليه  ات حهدار المتعهدد دا  نها  ع قهة  ايهة موجبهة و ات دتلهة وح ها ية بهي  رعاليهة اتدارة

ة( ودا اتست اتيجية للت اليم وال درة التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي   م  و ة ب ورة وجماليه

 ور ا لمعام  اترتباط المتعدد ( . %69 ع  الع قة  ات قوة عالية  

  ور ا لمعام  التحديد( م  التباي  ال لض رض ال درة  %48دا رعالية اتدارة اتست اتيجية للت اليم يم   دا ي س  حوالض  

 التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  . 

 

 : النسبية لفعالية اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف)ب( األهمية   

دتهههه ت  تههها   دسهههلو  تحليههه  ات حهههدار المتعهههدد دا جميهههر عاصههه  رعاليهههة اتدارة اتسهههت اتيجية للت هههاليم تتمتهههر جميعهههها 

بع قههههات  ايههههة  ات دتلههههة وح هههها ية ريمهههها بينههههها وبههههي  وال ههههدرة التنارسههههية للجهههههاز اتدارس والمههههالض الح ههههومض بدولههههة 

  وي  .ال

تهههههتم  م هههههو  اتدارة اتسههههت اتيجية  –م تبههههة حسهههه  درجههههة د ميتههههها  – ههههعا ويجهههه  ات ههههارة ولههههض دا  ههههع  المتتيهههه ات 

د هههههداف اتدارة اتسهههههت اتيجية للت هههههاليم   ( د67د0( د د ميهههههة اتدارة اتسهههههت اتيجية للت هههههاليم    70د0للت هههههاليم    

 (.2/21( و ل  كما  و مود  رض الجدوط رق   62د0 

عاليااااة اإلدارة اإلسااااتراتيجية للتكاااااليف ) األيثاااار تااااأثيرا فااااي ف

القاااااادرة التنافسااااااية للجهاااااااز اإلداري والمااااااالي الحكااااااومي 

 بدولة الكويت(

معامااااااااااااااااااااااااال 

 االنحدار بيتا

معامااااااااااااااااـل 

 االرتباط

معامااااااااااال 

 التحديد

 .  50د0 71د0 **70د0 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف 

 56د0 75د0 **67د0 اليف  .أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للتك 

 .  51د0 72د0 **62د0 أهداف اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف 

 69د0 معامل االرتباط في النموذج
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 (4جدول رقم )

 رعالية اتدارة اتست اتيجية للت اليم وال درة التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي   وت ودرجة الع قة بي 

 طب ا ت تبار ت . 0.05**  مستوس الدتلة عند 

ورههههض دههههو  مهههها ت ههههد  يم هههه  ررههههل رهههه ا العههههد  ال ا هههه   ت توجههههد ع قههههة  ات دتلهههه  وح هههها ية بههههي  رعاليههههة اتدارة 

ليم وال هههدرة التنارسهههية للجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه (  وقبهههوط ال ههه ا البهههدي  اتسهههت اتيجية للت ههها

مهه  و ا ب هههورة وجماليهههة د و لهه  بعهههد دا دتهههه   مهههو ج تحليهه  ات حهههدار المتعهههدد دا  نههها  ع قههة جو  يهههة عنهههد مسهههتوس 

ة للت ههههاليم وال ههههدرة التنارسههههية للجهههههاز   ور هههها ت تبههههار ف ( بههههي  رعاليههههة اتدارة اتسههههت اتيجي0.05دتلههههة وح هههها ية   

 اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي .
 

 

 النتائج والتوصيات : 

  توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي : 

  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا ههههات المست  هههض مهههنه  الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولههههة

مهههه  و اد بههههه   وجمههههالض و لهههه  بهههها ت ف واقههههر اتدارة اتسههههت اتيجية للت ههههاليم دههههعة للدراسههههة  حههههو ال ويهههه  ال ا

 (. 841د5النوتد حيث بلت  قي  ا تبار "ت" لعينتي  مست لتي   ت المحسوبة = 

  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  حهههوط واقهههر اتدارة اتسهههت اتيجية للت هههاليم

 دينة السادات  ال ادعة للدراسة موزعة حس  العم  . رض م

  وجهههود ا ت رهههات  ات دتلهههة وح ههها ية بهههي  اتجا هههات المست  هههض مهههنه  حهههوط واقهههر اتدارة اتسهههت اتيجية للت هههاليم

 موزعة حس  المؤ   العلمض .

 ل ههدرة التنارسههية للجهههاز  نهها  ع قههة  ايههة موجبههة و ات دتلههة وح هها ية بههي  رعاليههة اتدارة اتسههت اتيجية للت ههاليم وا

ور ا لمعام   %69اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي   م  و ة ب ورة وجمالية( ودا  ع  الع قة  ات قوة عالية  

 اترتباط المتعدد ( .

  ال درة    ور ا لمعام  التحديد( م  التباي  ال لض رض %48دا رعالية اتدارة اتست اتيجية للت اليم يم   دا ي س  حوالض

 التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  .

  دا جميهههر عاصههه  رعاليهههة اتدارة اتسهههت اتيجية للت هههاليم تتمتهههر جميعهههها بع قهههات  ايهههة  ات دتلهههة وح ههها ية

 ريما بينها وبي  وال درة التنارسية للجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي  .

سهههاب ة د تم ههه  الباحهههث مههه  عههه ا مجموعهههة مههه  التوصهههيات التهههض يم ههه  اتست  هههاد بهههها رهههض ورهههض دهههو  النتههها   ال

 ،  الجهاز اتدارس والمالض الح ومض بدولة ال وي 
 

 التوصيات : 

   محاولهههة اسهههت دا  الت نيههههات الحدي هههة ل يهههها، اادا  وتسهههيما بااقهههة الت ههههوي  المتواز هههة ا ههههها تههههت  بالجوا هههه

 المالية ولي  المالية.

 ة ربههها الوحهههدات الم تل هههة رهههض المنظمهههات بهههه   عههها  بههههب ة تسهههت د  ال مبيهههوت  لتوزيهههر المعلومهههات دههه ور

 ال  ورية ال اا ال قابة.

  زيادة ك ا ة  ظا  اتت اتت لما ل  م  ت  ي  عل  زيادة راعلية ال قابة اتست اتيجية 

 48د0 معامل التحديد في النموذج

 641د5 قيمة ف المحسوبة 

 243د3 درجات الحرية

 001د0 مستوي الداللة اإلحصائية
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   د ههه  كبيههه  علههه  ددا  المنظمهههة بهههه   ات تمههها  بهههال و  المعنويهههة للعهههامي  و زيهههادة ردههها العهههاملي  لمههها لهههه  مههه

 عا . 

   دههه ورة تابيههه  دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة  ظههه اد لمههها يح  ههه  مههه  ممايههها   هههل الت ل هههة وررهههر ك ههها ة التسهههعي

 وزيادة ال درة التنارسية .

   دههه ورة دا يعمههه  الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه  علهههض تهههوري  الم ومهههات ال زمهههة لتابيههه

 ل ههة المسههتهدرة وت ههم   جاحهه  رههض   ههل ت ل ههة ال ههدمات مههر الح ههات علههض الجههودة ال زمههة لتلبيههة دسههلو  الت

 احتياجات العم  .

  دههه ورة تابيههه  دسهههلو  الت ل هههة المسهههتهدرة لمحاسهههبة الت هههاليم رهههض الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة

 ل  ا ات ال زمة لتابي   و جاح .ال وي  د ووج ا  التدري  العلمض والعملض ل وادر البنو  لتوري  ا

  دههه ورة قيههها  الجههههاز اتدارس والمهههالض الح هههومض بدولهههة ال ويههه  بتاهههوي   ظههه  المعلومهههات المحاسهههبية الماب هههة

بهههها د لت هههب  قهههادرة علهههض اسهههتيعا  وتابيههه   ظههه  الت هههاليم ليههه  الت ليديهههة د ومواكبهههة التاهههورات المسهههتم ة رهههض 

  ي ة.قاات ال دمات ب  ة  اصة رض ال ت ة اا
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 السعودية .

  رهههض تح يههه  قيهههادة الت ل هههة " د " الهههدور اتسهههت اتيجض لت نيهههة الت ل هههة المسهههتهدرة  2011الجنهههابض د معهههاد وبههه ا ي  د

( د 7د مجلههههة ت  يهههه  للعلههههو  اتداريههههة واتقت ههههادية د كليههههة اتدارة واتقت ههههاد ـههههـ جامعههههة ت  يهههه  د المجلههههد 

 (.21العدد  
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  د " مهههد   م تههه   لتاهههوي  وجههه ا ات م اجعهههة المههههت ات الماليهههة  2011الحمههه وس د صهههال  محمهههد حسهههنض د

د مجلهههة الدراسهههات والبحهههوث التجاريهههة د كليهههة التجهههارة ـهههـ جامعهههة  مهههر دراسهههة تابي يهههة رهههض البنهههو  التجاريهههة "

 ( د المجلد ااوط.1د العدد   31بنها د السنة 

 Krajwiski ,L .J.& Ritzman, K. P., (2005), Operations Management-Processes 

& Value Chains, 7th.ed., Prentice Hall, Inc. 

 LLC ,Best  Practice (2001) , Bench marking for best practices : winning 

Through Innovative Adoptions, www.benchmarking reports.com . 

 Lopez, Jose, et. al., (2004), Organizational Capital as Competitive Advantages 

of the Firm, Working Paper, University of Completeness de Madrid, Madrid, 

Academic Track (K).  

 
 

ABSTRACT 
 

     tuajih kl munazamat al'aemal fi 'iitar aldughut albiyiyat waltanafusiat 

almutazayidat mushkilat jawhariat tatamathal fi saeyiha almustamiri lilbahth ean 

almasadir alty tatamakan min khilaliha min tahqiq alnajah fi almydan altnafsy , ldhlk 

njdha taseaa 'iilaa tahqiq mustawayat 'iintaj wasieat 'aw tajmie almawjudat 

walmawarid (almlmwst waghayr almlmws) bahjam kabirat libina' qudrat 'iistratijiat 

watahqiq almzaya altanafusiat lilmunazamat min khilal altfwq ealaa qudrat 

almunafisin waltaqlm mae aldynamykyt almutasaeidat llbyyat altanafusiat alty taemal 

fiha wabima yadman laha tahqiq alastdamt llmzaya altanafusiat lteyq dukhul mnafsyn 

jadad 'iilaa alqitae alsinaeii aldhy taemal fih , wthqq alaistimrar fi 'iitar mustawayat 

mutamayizat min al'ada' almnzmy . wafi hdha al'iitar zaharat bed alastratyjyat dhat 

alealaqat bikhafd altkalyf , minha 'uslub altkalyf eali 'asas alnashat , waslwb altklft 

almsthdft baetbarhma min alwasayil alty 'athbatat faeealiatiha fi majal khafd tkalyf 

al'iintaj fi alsharikat alsinaeiat , waqad austukhdimat bed aldirasat aledyd min alturuq 

alttwyryt litahsin kafa'at wfealyt aistikhdam hadhih alastratyjyat mithl handasat 

alqimat waltkalyf almtwrt wa'iidarat al'anshitat , wmazalt aljuhud mustamirat liwade 

hulul jadidat ltkhfyd altkalyf , wawade baramij 'akthar kafa'at wfealyt fi 'iidarat 

mawarid alwahdat alaiqtisadiat , wama yataratab ealayh min daman 'iidarat altkalyf 

bitariqat aiqtisadiat wadihatan , wataqdim muntajat 'aw khadamat tshbe rghbat alemla' 

, wthqq mutatalabat zuruf almunafasat almahaliyat walealmy. 
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