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المستخلص
يعد تحليل الكلؾ المالئمة تقليدديً ارد م مددًد المعلتمدًك الكل تيدة لعمليدة اتادًا القد ا اك اردا يدة ةددي
 فيمً يعتر ارعتمًد على مدد المعلتمًك هاا دتن ؤية است اتيجية رًلػ الاطت في تًثي ه علدى الاطدط، ارجل
الست اتيجية طتيلة ارمد في ظل ريئة ارعمًل التي تتسم رًلتعقيد تالتندًف الددديد تسديًد الت كيد السدت اتيجي تفدي
اطً الك يستهدؾ الرحث ايضًح طريعة عملية اتاًا الق ا اك اردا ية ةدي ارجدل رًرعتمدًد علدى تحليدل الكلدؾ
المالئمة في ظل المسًئل تالاطط الست اتيجية طتيلة ارجدل تلتحقيدذ الدك اعتمدد الرحدث فدي اطدً ه النظد علدى
ايضًح متؽي اته تالعالةًك فيمً رينهً فيمً تم اعتمًد التحليل الكمي في تحقيذ الك من االل المنظمًك ؼي الهًدفدة
لل رح لادتدية تاهمية مثل هاه ارندطة على الدعيد ارجتمًعي تارةتدًد تفي الع اذ على تجه الاددت
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Abstract
Traditionally, the relevant cost analysis is one of the best sources of cost information
for short – terms management decision making. While , depending on this cost
information without strategic vision considers a significant risk through its impact on
long – term strategic planning in the context of business environment that addressed with
complexly, high competition and the dominance oh strategic thinking . In this context ,
the aim of this research is to explain the nature of short- term management decision
making process depended upon relevant cost analysis in term of strategic planning and
that issues which adopted by organizations . This research has been depended on
identifying variables and relationships among them in its theoretical context. While it
depends quantification analytical on identifying this theme by non – profit organizations
for specialization and importance of this activity in social and economy life, especially in
Iraq.

توطئة :تعد المحًسرة احد ار م مدًد المعلتمًك فدي ريئدة ارعمدًل تالتدي يتتةدا منهدً ان تكدتن
م يد تمتطت الى الحد الا يجعل من تلك المعلتمًك ةًد على ادمة ريئة ارعمًل تحًجتهً فدي
التتسددا تالتطددت تتلريددة حًجددًك ارف د اد تالمجتمعددًك تلكددي تحقددذ المحًسددرة الددك الهدددؾ عليهددً
متاكرة متؽي اك الريئة تمتطلرًتهً  ،تالتي منهً تمايدد حدد التندًف تالتعقيدد ارةتددًد الدا جعدل
من منظمًك ارعمًل العًملدة فدي هداه الريئدة ان تعيدد دديًؼة تكتينًتهدً ارةتددًدية تالعالةدًك فيمدً
رينهً تمسً اتهً ارنتًجية تالتستيقية ترمً يضمن تحقيذ ارهداؾ ارسًسية الكًمندة الدؾ التكدتين ،
اعتمًدا على ؤية ت سًلة محدد لديًؼة اهداؾ تسيًسًك تر امج عمل تتيح لهً الرقًء تالنمت فدي
ريئة ارعمًل تفي اطً الك فًن على المحًسدرة اسدتيعًت تلدك المتؽيد اك تانتهدًل ارسدلتت ن سده
في الت كي لضمًن من عة المعلتمدًك المقدمدة لدالك فدًن المحًسدت اردا علدى تجده الاددت
يتاجه مدكلة حسًت ارث ارست اتيجي للمعلتمًك المقدمة تمنهً تحليل الكلؾ المالئمدة كًحدد ارد م
مدًد المعلتمًك التي يمد رهً متاا الق ا في المجًرك التدؽيلية ةدي ارمد  ،تالتدي ةدد يكدتن
لهً اثً ا سلرية مهمة في التاطيط ارست اتيجي طتيل ارمد  ،ا في سًلة ت ؤية المنظمة ترًلتًلي
في اهدافهً ارست اتيجية تفدي سديًذ الدك فدًن الرحدث الحدًلي يتندًتل متضدتعه فدي ثالثدة محدًت
ئيسة يات ارتل منهً رريًن الط تحًك ال ك ية لالطً الست اتيجي لتحليل الكلؾ المالئمة كًحد
مدًد المعلتمًك الكل تية في عملية اتاًا الق ا اك اردا ية ةدي ارجل  ،فيمدً يتندًتل المحدت
الثًني التحليل العملي للعالةدة ردين المسدًئل السدت اتيجية تتحليدل الكلدؾ المالئمدة تالقد ا اك ةددي
ارجل في اطً المنظمًك ؼي الهًدفة لل رح رينمً يهتم المحت اراي رط ح اهم استنتًجًته فدي
هاا المجًل
المشكلة  :يتاجه المد اء في اردا اك التسطى تالدنيً مدًكل تدؽيلية تتطلت منهم اتاًا ة ا اك
ردأن هً  ،كأمالة ات اضًفة ات ارقًء اط انتًجي  ،طلريًك اًدة  ،تقتيم رد امج ات مددً يا  ،اضدًفة
ادمة ات سلعة تؼي هً تفي ظل ؼيًت تعي است اتيجي للمدي ات مدد المعلتمًك نتيجة نقد
الارد ات المع فددة سدديتم اتاددًا القد ا اك رمعددمل عددن التاطدديط ات المسددًئل السددت اتيجية للمنظمددة ،
تالتي تدكل عتامل ات مؤد اك دالة مؤث في م ًدل حيً المنظمًك
تان اتاًا ا ة ا ات تد ؾ دتن اااهً رنظ ارعترً يع ض المنظمة راتالل في ةد تهً علدى
المحًفظة على التتامن التنًفسي من االل التًثي في ندت تطريعدة تحجدم ارنتدًل تاسدلتت تسدمعة
المنظمة ترًلتًلي تض عهً التنًفسدي فدي السدتذ تريقدل ارمد اهميدة حدين يدتم النظد فدي الدك الدى
المنظمًك ؼي الهًدفة للد رح تا تردًط اددمًتهً ردًلمجتما ترددكل مرًدد مدن جهدة تحددتلهً علدى
المتا د الماددة م كميً من الدتلة من جهة اا ى
االهداف :ي مي الرحث رلتغ ارتي -:
 1التتكيد على اهمية التحليل الست اتيجي للمحًسرة في دعم مدًد معلتمًتهً الماتل ة تمنهً على
تجه الادت المعلتمًك الكل تية
 2ريًن ارطً الست اتيجي لتحليل الكلؾ المالئمة تاثً استرعًده
 3ريًن اهمية تحليل الكلؾ المالئمة تفقً لالرعًد ارست اتيجية في المنظمًك ؼي الهًدفة لل رح
منهج التحلٌل  :يعتمد الرحث الد اسة النظ ية التحليلية للمتؽي اك المد تسدة تالعالةدًك ال ارطدة
رًطً ت سدي تريدًن م هدتم تحليدل الكلدؾ المالئمدة فدي ضدتء المسدًئل السدت اتيجية المحيطدة رعمليدة

اتاًا الق ا اك اردا ية ةدي ارجل تاثً عدم اراا رنظ ارعترً تلك المسًئل في هاا المجًل
تفي اطً تأكيد دعم ت ارط الم هتم تاهمية تاتسًذ العالةًك فيمً رين متؽي اته فقد تم اعتمًد منهج
التحليل الكمي المعتمد على د اسة حًلدة افت اضدية رحددى المنظمدًك الحكتميدة ؼيد الهًدفدة للد رح
تالممتلة م كميً للتأكيد على اهمية هاا القطدً تدت ه ارجتمدًعي تا تردًط عمليدة اتادًا القد ا اك
ةد ارجل رًلمسًئل الست اتيجية رعيد ارمد تاطت تجًتم مثل هاه المسًئل عند ادا متطلرًك
التدؽيل  ،كتن ان اثً الك تمتد ارعد من مج د ارثً ارةتدًدية الى المجدًرك ارجتمًعيدة تحتدى
السيًسدية ممددً يعد ض مدتا د الدتلددة تسددمعة اردا الدى اطد ارضددط ات تار ردًك تالددا يعددتد
رًلنتيجة رًثً ه السيئة على المجتما تفي هاا المجًل تم اعتمًد تحليل الكلؾ المالئمة رحدد ارةسدًم
العلميددة الماطددط افتتًحهددً ات التتسددا فددي ارةسددًم القًئمددة فددي احدددى الجًمعددًك فددي ضددتء اررعددًد
ارست اتيجية لهً

التحلٌل النظري :
يعد م هتم الكلؾ المالئمة من الم ًهيم الرً م فدي مجدًل المحًسدرة تالم ترطدة رعمليدة اتادًا
الق ا اك اردا ية اا تتدؾ تلك الكلؾ رد ة التؽي ترعً للقد ا اك اردا يدة حيدث تعدد المع فدة
رسلتك الكلؾ المستقرلية ام مهم جدا لمدى تاسا من الق ا اك اردا ية تعلى تجه الادت تلك
الق د ا اك ااك الطريعددة الاًدددة تالم ترطددة رعمليددًك التدددؽيل ةدددي ارجددل الرديلددة  ،اا تعددد احددد
مدًد المعلتمًك الكل تيدة التدي تسدًعد اردا فدي ااتيدً الردديل ارضدل للقد ا لداا فدًن طريعدة
الكلؾ التي تعتر مالئمة للق ا اك ةدي ارجل سدتتحدد طرقدً لندت المددكلة التدي تتاجده القد ا ،
لالك فًن الكلؾ المالئمدة تمتلدك اًدديتين مهمتدين همدً Gluatier & Underdown , 1997 :
-: )490
 1تعتر كلؾ مستقرلية ؼي متحققة  ،لداا فهدي تعتمدد علدى ةدد المحًسدت علدى اسدتق اء اتجًهدًك
الكلؾ مستقرال
 2تعد كلؾ ت ًضلية  ،اا ريك ي ان تكتن الكلؾ المستقرلية كل ً مالئمة تانمً يجت ان تكتن ماتل ة
في ضتء ردائل التد ؾ تحك مجًل ال ح تاراترً
تتدمل الكلؾ المالئمة ارتي -:
 1الكلؾ الت ًضلية Differential Cost
تهي تتمثل رمقدا اراتالؾ مًرين التكًليؾ المتعلقة رًلردائل من االل مقً نة رديل ما رديل اا
 ، ) Moore et.al.,1984 : 25اا تددمل الكلدؾ الت ًضدلية جميدا رندتد التكدًليؾ سدتاء كًندك
متؽي ام ثًرتة
 2الكلؾ ارضًفية Incremental Cost
تهي الكلؾ التدي سدتن قهً التحدد ارةتددًدية عندد ةيًمهدً رنددًط جديدد تالتدي تسدًت ال د ذ ردين
مجمت كلؾ الندًط تمجمت الكلؾ التي تتحملهً التحد ارةتدًدية ردتن الك الندًط  -رمعنى انهً
الميًد الحًدلة نتيجة ااتالؾ التكًليؾ الرديلة  ،اا يطلذ على هاه الميًد رًلتكًليؾ ارضًفية
 3الكلؾ الممكن تجنرهً Avoidable Cost
تعد الكلؾ الممكن تجنرهً كل ً مالئمة رؼ اض الق ا تهي كلؾ يمكن حافهً نتيجة لت ضيل رديل
على اا في حًلة اتاًا الق ا تةد ع فهً  Atkinson et. Al.على انهً " تمثل مقدا التكدًليؾ
التي يمكن التال منهً عند ايقًؾ ات التال من القسم ات المنتتل Atkinson et. Al.,1995 :
)372
 4كل ة ال دة الرديلة Opportunity Cost

تع ؾ رًنهً من عة محتملة مضدحى رهدً عندد ااتيدً ردديل تالؽدًء ردديل ااد تفدي مجدًل التعلديم
عملهدم لؽد ض الحددتل علدى د جدة جًمعيدة تان الددال
الجًمعي فًن اكثد الطلردة ي قددتن فد
المضً هاا يمثل جمء من تكل ة الحدتل على الدهًد الجًمعية Maher & Deakin , 1994
):31
تمددن الطريعددي فددًن عمليددة دددنا القد ا اردا ةدددي ارجددل مددن اددالل ارعتمددًد علددى المعلتمددًك
الكل تية المرنية على تحليل الكلؾ المالئمة يتطلت تردكل ئيسي تحديد المسًهمة الحديدة فدي ضدتء
هاا التحليل اا تعد المسًهمة الحدية احدى الم ًهيم المهمة في تحليل الكلدؾ المالئمدة تالدا يتمثدل
رًلميًد الحًدلة في اري اداك عن مجمت الكلؾ المتؽي  ،ا رمعنى ااد انهدً تمثدل ال د ذ ردين
اري اداك تجميا التكًلؾ المتؽي تهاا ال ذ يسًهم في تؽطية التكًليؾ الثًرتة تال ًئض منده يمثدل
ار رًح المتحققة للتحد ارةتدًدية ) Meigs et. Al. , 1996 : 987
تردك فًن تطتي تاستادام معلتمًك لكلؾ المالئمة للمسًعد في اتاًا الق ا اك اردا ية  ،تعلى
تجدده التحديددد تلددك الق د اك التدددؽيلية ةدددي ارجددل يددؤث ردددكل طريعددي فددي العديددد مددن المسددًئل
ارست اتيجية للتحد ارةتدًدية فًلت كيم على المسًئل ةدي ارجل يجدت ان ريقدتد اردا الدى
اهمًل العتامل السدت اتيجية طتيلدة ارجدل  ،اا ان ال ددل فدي ارادا رنظد ارعتردً تلدك العتامدل ةدد
يدؤد رًلتحدد ارةتددًدية الدى ان تكدتن اةدل ةدد فدي متاجهددة الريئدة التنًفسدية & Blocher
)et.al.,1999 : 345 - 346
اا ان ددديًؼة اسددت اتيجية اًدددة رًلتحددد يتطلددت تضددا اطددة دددًملة تتضددح سددرل تحقيددذ التحددد
ل سددًلتهً ترًلتددًلي اهدددافهً التددي تحددًتل مددن االلهددً تعظدديم ممايًهددً التنًفسددية  ،تااا مددً تطلددت تترددا
است اتيجية التحد فمن المهم فهم تتترا سيًسًك المندأ تر امجهدً التدي تمثدل انعكًسدً ئيسديً لتلدك
الست اتيجية اا تعتر السيًسًك ار م ادتاك تحقيذ الرنًء الست اتيجي للتحدد تالتدي تسدًهم رتدتفي
ادلة دًملة لعملية دنا تاتاًا الق ا اك داال التحد رًطً اسدتت اجيتهً المتضدتعة  ،تردالك فدًن
السيًسدة تمثدل ادا ردط ردين عمليدة دديًؼة تتن يدا اسدت اتيجية التحدد Wheelen & et. Al.,
)1995 : 13
اا تنرددا هدداه السيًسددًك مددن ارسددت اتيجية الماتددً لتتجيدده عمليددة اتاددًا القد ا اك تالتددي تعرد عددن
العتامل الح جة لنجًح التحداك ارةتددًدية ترمتجرهدً يتحددد نجدًح ات فددل المنظمدة اسدت اتيجيً ،
فضال عن ااتالؾ هاه العتامل من منطقة الى اا ى تتتضح معًلم است اتيجية التحد مدن ادالل
مؤد اك ئيسة منهً طريعة تحجدم الطًةدة ارنتًجيدة الماتدً فضدال عدن تندت تتددميم المنتجدًك
رًطً كل ت ك تء اا ان القد ا السدت اتيجي مدثال فدي مجدًل تددميم عمليدة انتًجيدة رك دًء عًليدة
رنتًل دفعًك كري ةد يا دض مدن تكدًليؾ ارنتدًل الكليدة تلكدن فدي ن د التةدك ةدد تدنا ض ايضدً
م تنددة المندددً رنتددًل منتجددًك متنتعددة ترًلتددًلي يمكددن ان تددمداد كل ددة انتددًل الطلريددًك الدددؽي
تالاًدة فًلق ا الم ترط رتحقيذ ك ًء في الجًنت الكل ت ر يمكن ايضدً ان يكدتن من ددل عدن
تحديد است اتيجية العملية التستيقية للتحدد  ،ا ةد ا تحديدد اندتا تحجدم الطلريدًك الاًددة الدا
يمكن ةرتله ) Blocher & et. Al., 1999 : 346
المتدتف
فًلست اتيجية تتمثل اسًسً رقد التحد على تحقيذ ارتسًذ رين ةد اتهً من جهة تال
من جهة اا ى لكي تستطيا تحقيذ اهدافهً لالك يتطلت من التحد ان ت هم رددكل ئيسدي القطدً
الا تعمل فيه  ،تهاا يرنى على ةد تهً على تحليل القطً الا يرنى على ام ةتى ئيسة تسًهم
في تحقيذ الك ارتسًذ تهي  :المنًفسين  ،ات الداالين الجدد الى القطً  ،تالمنتجدًك المددًرهة ،
تالقت الت ًتضية  /المسًتمة ات القت التسًتمية لمجهم المتاد الاًم ) Horngren & et. Al.,
 ) 2000 : 462تفدي هداا ارطدً يقتد ح ردت ت ردًن رحيدة التحدد ارةتددًدية عردً عدن دالدة

لت ًعالك رين هاه القتى  ،اا انهً تتحدى فهم الدنًعة الم رحة مستقرال تالست اتيجية التي يجدت ان
تطرقهً رندًء دفًعًك عن الم كم التنًفسي ) Smith et. Al., 1985 : 29
لاا فًن متاا الق ا سي دل في رط الق ا رًست اتيجية التحد من االل ارعتمًد فقدط علدى تحليدل
الكلدددؾ المالئمدددة كمددددد للمعلتمدددًك اا يجدددت ان يًادددا متادددا القددد ا رنظددد ارعتردددً المسدددًئل
ارست اتيجية  ،حيث يتمثل دت تحليل الكلؾ المالئمة رمسًعد اردا في اتادًا القد ا اك المتعلقدة
رًلم ًضلة مًرين الردائل تااتيً ارفضل  ،تلكي تحقذ الكلؾ المالئمة دت هً ال ًعدل رًتجدًه القد ا
الدحيح ترمً ينسجم رًتجدًه تحقيدذ اهددافهً فالردد مدن مع فدة العتامدل المدؤث رعمليدة اتادًا القد ا
تكًرتي -:
تالتهديدداك ) التدي تكدتن
 1تأثي الريئة الاً جية  -:تتكتن الريئة الاً جية من متؽي اك ال
اً ل التحد ارةتدًدية تالتي تمثل عتامل است اتيجية اً جية تج عليهً عملية التحليل لتحديد
المتًحة امًم التحد ارةتدًدية تتداي التهديداك المتجتد في الريئة اا تتمثدل ال د
ال
رًلمتؽي اك المتاتية في الريئة الاً جية تالتي تؤث ايجًريً عليهً تالتي تتف امكًنيدة تحقيدذ اهدداؾ
التحدد ارةتددًدية  ) Atkinson et. Al., 1995 : 443امدً التهديدداك فتمثدل مجمتعدة مدن
العتامل التي تقدؾ كحدتاجم امدًم التحدد ارةتددًدية تتحدتل مدن اداء اعمًلهدً كمدً يجدت لداا فدًن
التهديداك تمثل عنًد ا ؼي مالئمة للتحد ارةتدًدية تتؤث عليهً سلرً تتمنعهً من اتادًا القد ا
الدحيح
 2تأثي الريئة الداالية  -:تحتًل اردا ةرل تضا ارست اتيجيًك الى تقتيم تد اسة الريئدة الدااليدة
للتع ؾ على نقًط القت تالضعؾ اا يجت ان يكتن لدى اردا ت هم عميذ للعتامل ارسدت اتيجية
الداالية مثل هيكل المندأ  ،ثقًفتهً  ،متا دهً اا يتًث الق ا رهاه العتامل في التحد ارةتددًدية
فالرد من ت هم هاه العتامل تاتسًةهً ما ارست اتيجيًك لتدرح نقطة ةت في التحد تار ةد يدرح
نقطة ضعؾ اطي ةد تمنا التحد ارةتدًدية من تن يا است اتيجية جيد ردكل مالئدم ات ةدد تقلد
مدن عدددد الردددائل ارسددت اتيجية المتددتف ات المتًحدة للتحددد ارةتدددًدية هيلددين تهتجد : 1991 ،
)2121
 3تأثي متاا الق ا  -:ان عملية اتاًا الق ا تتدل ردكل تثيذ رد ًك ال د الن سدية تمكتندًك
دادديته تانمدًط سددلتكه التدي تتددًث رظد تؾ ريئيددة ماتل دة ممددً يدؤد الددى حددتث عددد اندتا مددن
السلتك عند متاا الق ا مثل المجًمفة تالحا تالتس تالتهت مد ةي ) 31 : 1991 ،
اا ان ة ا الد اء ردر من التدنيا على سريل المثًل يعد ةد ا ا لده ارعدًد اسدت اتيجية  ،اا ةدد يكدتن
م ضال على اسً تحليدل الكلدؾ المالئمدة تلكدن ةدد يكدتن تتجده اسدت اتيجي سديء ااا كدًن التضدا
التنًفسي للتحد يعتمد على ارنتًل المرني على التدنيا الااتي فًلمؤد الجيد ألثرًك فددل اردا
في اعطًء ار عترً للتضا الست اتيجي هت الت كيم المج د علدى كل دة ارنتدًل فدي عمليدة التحليدل ،
رينمً يقتم المدال النًجح لعملية اتاًا الق ا على تحليل الكلؾ المالئمة رًطدً التحليدل السدت اتيجي
الددا يقددتم علددى ةيددً تاسددا تمعقددد للمسددًئل السددت اتيجية للتحددد حيددث ي كددم التحليددل السددت اتيجي
اسًسدً ترددكل مرًدد علدى اضدًفة ةيمددة للمردتن ا الدداهًت ارعدد مدن مجد د مسدًئل الكل دة فقددط
 )Blocher & et. Al., 1999 : 346الى جًندت اهميدة م اعدً عمليدة اتادًا القد ا لنقدًط القدت
تالضعؾ لمجمتعًك المردًئن المتعدًملين ات المحتملدين  ،فدرعض المردًئن يمكدن عددهم اسدت اتيجيين
تلكددن ؼي د م د رحين ترًلتددًلي فددًن التد د ؾ المنًسددت هددت ارعتمددًد علدديهم رًطددً تحسددين ال رحيددة
تالرعض ارا منهم مدن يكدتن ؼيد اسدت اتيجي تؼيد مد رح تفدي مثدل هداه الحًلدة فدًن التدد ؾ
المنًست هت عدم ارعتمًد عليهم تت ك مثل هؤرء المرًئن ) Hope , 1998 : 45
ممً سرذ يالحظ رًن عمليدة ددنا القد ا اك اردا يدة تعدد اح اهدم الممً سدًك العمليدة فدي التحدداك
المعًد تالك رسرت ان رقًء تاستم ا التحداك ات متالهدً يعتمدد علدى طريعدة القد ا اك المتادا

تالتددي تسددتلمم تجددتد نظددًم معلتمددًك اسددت اتيجي يددتف المعلتمددًك المتعلقددة رتكددًليؾ تادددًئ
المنتجًك التي ت ؼت الد كة رًنتًجهً تالتي تعر عن ؼرة المرًئن رًعترً ه المحت الد ئي لرقدًء
التحد ارةتدًدية فضدال عدن المعلتمدًك التدي تحقدذ تكدًليؾ منتجدًك الدد كًك المنًفسدة الحًليدة
رًعلى د جًك الك ًء
تالم تقرة تالا ينعك على عملية الم ًضلة رين الردائل تالتي ستؾ تمً
تال ًعلية ترمً يقتد التحد ارةتددًدية للنجدًح السدت اتيجي لداا فدًن النجدًح يتحقدذ مدن ادالل فهدم
عملية الت ارط رين التحليل الست اتيجي تالمحًسري تهت مً يمكن ايضًحه فدي مجدًل تحليدل الكلدؾ
المالئمة رًطً التحليل الست اتيجي رؼ اض عمليدة اتادًا القد ا اك ةددي ارجدل حيدث تجد
مثل هاه العملية في ام اطتاك تكًرتي -:
 1تتعترددد هددداه الاطدددت مدددن اهدددم الاطدددتاك  ،اا يجددد فيهدددً ارادددا رنظددد ارعتردددً المسدددًئل
ارست اتيجية ارر م في محيط الق ا تهت مً يسًعد المدي في تحديد ايً اك الق ا الممكنة فضال
عن القد في الت كيم على جته المدكلة تالرديل ارفضل  ،فًلت كي الست اتيجي الدا يسدتعًن رده
هنً يعد مهمً لتجنت ال ا اك الم ضلة على ارمد القددي ااك ارثدً السدلرية فدي ارمدد الرعيدد  ،ا
تجتد نظًم للمعلتمًك است اتيجي يت ذ مدا طريعدة التحدد تاهددافهً تاسدت اتيجيتهً التدي تدؤد الدى
تحقيددذ اهدددافهً ا اتاددًا الردددي ل الددا يت ددذ مددا ارهددداؾ السددت اتيجية ترمددً يقددتد الددى النجددًح
الست اتيجي القًد على استيعًت تطت اك المستقرل تمً يتضمنه من تؽي اك تدؤث فدي ةدد القد ا
على التنرتء
 2تيتجلى في هاه الاطت عملية تحديد المعًيي التي يتم من االلهً اتاًا الق ا  ،تهدي فدي اؼلدت
ارحيً ن تمثل اهداؾ ئيسة يحًتل ان يعتمد المددي منهدً مدً يمكدن تكميمده رسدهتلة تات رعدد ةددي
ارجل تؼًية يمكن انجًمهً مثل تا يض الكل ة تتحسين الدال ات تعظيم العًئد على ارسدتثمً لكدن
ةتى الستذ مثدل المنًفسدة القتيدة تالمددًلح المسدت يد كًلمدًلكين لهدً معدًيي اًددة رهدً تمت د د ،
تهي مً يلمم المد اء رًلت كي رهدً الدى جًندت تلدك ارهدداؾ  ،ا الجمدا ردين الؽًيدًك ةددي ارمدد
تالتي يمكن تكميمهً تؼًيًك ااك رعد است اتيجي يدعت تكميمهً
 3تفي الاطت الثًلثة هاه يتم انجًم التحليل الاً رًلمعلتمًك المالئمة  ،اا تتضمن هاه الاطدت
ثالث اندطة متتًرعة هي -:
أ انجًم تتطتي المعلتمًك المالئمة حتل الق ا
ت التنرؤ رًلتدفقًك النقدية المستقرلية
ل ااتيً نمتال دنا الق ا
 4تفي هاه الاطت التي تقتم على تحليل الكلؾ المالئمة  ،فًن المدي يقتم رًاتيً الرديل ارفضدل
تتن ياه
 5تفي الاطت اراي يتم تقتيم اداء الق ا اردا على اسً التؽاية ال اجعة حتى يمكن تحديد
المتةؾ من الق ا

التحلٌل الكمً  :دراسة حالة افتراضٌة -:
تاطط احدى كليًك الجًمعة ) فتح ةسم علمي جديد  ،اا يتيح هاا القسم استيعًت عدد
من الطلرة ال اؼرين في مثل هاا التاد رحدتد  )51طًلت في السنة ارتلى  ،تهت رديل من
ضمن عد ردائل منهً تتسيا اةسًمهً ارا ى تةد كًنك التكًليؾ المالئمة المتتةعة أل من
الرديلين كًرتي -:
التوسع فً االقسام القائمة
فتح قسم جدٌد
24111111
42111111
تاتت
12111111
6111111
ك متؽي

ك ثًرتة مالئمة

12111111

6111111

تفي جًنت تمتيل الادمة الجديد فًن الجًمعة تعتر من المنظمًك الحكتمية الممتلة م كميً تؼي
الهًدفة لل رح  ،لاا يتتةا ان حجم التمتيل في كال الرديلين سيكتن كًرتي -:
التمتيل الم كم

قسم جدٌد
51111111

التوسع فً االقسام القائمة
25111111

امً في اطً است اتيجية الكلية -:
 1من االل استق اء ؤية ت سًلة الكلية متضا الد اسة  ،يتضح ت كيمهً على ارهداؾ ارتية -:
أ ارهداؾ التعليمية – تهدي ارهدداؾ ارنتًجيدة ارسًسدية تمددد تأسيسدهً تالددعم الحكدتمي لهدً
تفي هاا ارطً فًنهً ت كم على اعدداد تتاد يج ارد اك مع فيدة تمهنيدة متادددة تفقدً لحًجدًك
الرلد التنمتية
ت ارهداؾ المع فية – تهي اهداؾ انتًجية متكًملة ما ارهداؾ التعليمية تالتي تسدعى الكليدة مدن
االلهددً الددى ت عيددل الندددًط الرحثددي مددن اددالل تددتفي المنددًال اريجددًري لمسددتتى ارداء العلمددي للهيئددة
التد يسية تدمجهً رمسي التقدم المع في تالتقني في العًلم
ل ارهداؾ التنمتية – تهي احد ار م مدًهد استيعًت ال ؤية الست اتيجية للجًمعة رًلريئة الاً جية
حيث ت كم هاه الكلية ردكل اسً احتاللهً م كما يًديً في تح يم ح كة التؽيي المستم للمجتما
ترمً يسهم في تتادلهً ما المستجداك العلمية تالتقنية الحًدلة في العًلم تردكل متسً
د ارهداؾ الثقًفية – ت تكم ال ؤية الست اتيجية السليمة على اهداؾ تاضدحة فدي هداا المجدًل اا
ت كم الكلية على تنمية تعي ارف اد من االل ح دهً على ند الثقًفة العًمة تتنميتهً في المجتما
الممً سة تارطدال عليهدً مدن
من االل تتفي اكر ةد ممكن من المعً ؾ الجديد تتتفي ف
ةرل ارا ين
 2تتضح معًلم الكلية ارست اتيجية من االل ايً اتهً المستادمة تالتي تتضح -:
أ ان الكلية تعتمد كايً للنمت انددطة جديدد مكملدة ترحقدة رهددؾ التتسدا فدي اعمًلهدً مدن ادالل
الداتل في اندطة جديد كمً تدي المؤد اك الى سعي الكلية الى تحسين متة هً التنًفسدي رتنميدة
ف دهً التعليمية الحًلية كمً تنتعً رهدؾ التميم عن اراد ين مدن ادالل تطدتي اددمًتهً لمتاجهدة
تحددديًك اراد ين فددار عددن سددعيهً الدددائم ألضددًفة ما جددًك جديددد ااك دددلة رًهدددافهً تمهمًتهددً
النتعيددة المت اددددة عندددمً يددمداد الطلددت علددى هدداه الادددمًك مددن اددالل تددتفي ادددمًك ال د
التعليمية في ااتدًدًك مع فية ات مهنية جديد
ت تعتمدددد الكليدددة مؤدددد اهتمدددًم الكليدددة رًاتدًددددًك محددددد تمضدددمتنة الطلدددت عليهدددً كايدددً
التعليمية ااك ارةرًل المؤكد
لالستق ا فهي تتاد رًل
ل تهكاا فًن الكلية تاتً ايً التقلي كرديل للت اجا عن جًندت مدن اهددافهً تاهتمًمًتهدً رسدرت
ضعؾ م كمهً التنًفسي

التحلٌل الستراتٌجً لبدائل اتخاذ القرار :
تفي هاا ارطً يج التحليل رًرتجًه ارتي -:
أتر -اراا رنظ ارعترً المسًئل الست اتيجية الم ترطة رًلق ا  -يعترد ةد ا تقدديم ادمدة جديدد
فتح ةسم علمدي جديدد ) مدن ارد م القد ا اك التددؽيلية ااك ار تردًط المتدين رًسدت اتيجية الكليدة اا
ت كددم الكليددة فددي اهدددافهً السددت اتيجية علددى ارهددداؾ التعليميددة التددي تعتر د ار د م مدددد للتمتيددل

الحكددتمي لهددً تالتددي ت تكددم مددن االلهددً علددى تقددديم الاردد اك المع فيددة تالمهنيددة المتاددددة
تالم ترطة رحًجة المجتما كمستهلك اا يعتمد نجًحهً على ةد تهً على ادمة هاه المتطلردًك تفدذ
الحًجة المتؽيد للمجتمدا تمتطلردًك التنميدة ت فدا تعدي ارفد اد رتلدك المتؽيد اك ترمدً يلردي حًجدة
المجتما لمثل هاه الار اك تممً يددعم هداا الهددؾ ترنيهدً لايدً اك النمدت ارسدت اتيجي التدي تقدتم
على النمت من االل ارندطة الجديد للتتسا تالتحسين في متة هً التنًفسي من االل تنمية ف ددهً
التعليمية رهدؾ التميم عن ارا ين ان اد اك مثل هاه المسًئل الست اتيجية تمكن متاا الق ا من
تحديد افضلية رديل فتح ةسم علمي جديد ردر من التتسا من االل ارةسًم القًئمة تهت مً يتتافذ ما
اهدافهً ت ؤيتهً ت سًلتهً
ثًنيً -تحديد المعًيي الالممة رتاًا الق ا – تعتر ارهداؾ ةدي ارجل تااك الرعدد السدت اتيجي
من المعًيي المهمة كمعًيي رتاًا الق ا في هاا المجًل تمنهً تحسين مقدا التمتيل الحكتمي  ،اا
يمداد مقدا التمتيدل الحكدتمي رمقددا  )51111111ديندً فدي ظدل فدتح ةسدم جديدد  ،فيمدً يدمداد
رمقدددا  ) 25111111دينددً فددي ظددل رددديل التتسددا فددي ارةسددًم القًئمددة كمددً ان متطلرددًك ادمددة
المجتما تكست ضًه تتطلت التفًء رمتاكرة تمتيده رًلمعً ؾ تالمهً اك المهنيدة الجديدد تهدت مدً
يحققه رديل فدتح ةسدم علمدي جديدد كدالك يدتم كسدت ضدً المجتمدا مدن ادالل اسدتيعًت اكرد لعددد
الطلرة الا يحققه الرديالن رن النتيجة كمً ان معيً الميم التنًفسية تتحقذ للكلية فدي ظدل ردديل
فتح ةسم جديد  ،اا ستدرح الجًمعة تملك تاددًك رعدد اكر تمتجدد ما متؽي اك الريئة تحًجة
المجتما ممً يعني كست عدد اكر من الطلرة ال اؼرين في القرتل تالد اسة
ثًلثددً -تحليددل الكلددؾ المالئمددة لردددائل الق د ا تالتددي يددتم مددن االلهددً تحديددد الكلددؾ المالئمددة للق د ا
تالتدفقًك النقدية المتتةا الحددتل عليهدً مسدتقرال ترًلتدًلي تحديدد نمدتال القد ا تفقدً للمعلتمدًك
المتتف -:
فتح قسم علمً جديد
البٌان
42111111
ال تاتت السنتية
ك المتؽي ل  51طًلت في السنة 6111111
12111111
ك ثًرتة مالئمة
61111111
ك المالئمة
)51111111
التمتيل الم كم
01111111
العجم المتتةا

التوسع فً االقسام القائمة
24111111
12111111
6111111
42111111
)25111111
00111111

ارعً -اتاًا الق ا تتن ياه  -:من االل الاطتاك السًرقة فًن الق ا سيكتن فتح ةسم علمي جديد ،
اا يت ددذ هدداا ال رددديل ت ؤيددة ت سددًلة الجًمعددة السددت اتيجية مددن نًحيددة تكتندده يحقددذ اةددل عجددم يمكددن
تحقيقه في ظل الردائل المط تحدة تالدا يمكدن تر يد ه فدي ظدل ارعدًد السدت اتيجية ل دتح ةسدم علمدي
جديد
اًمسً – تقتيم نتًئج الق ا من االل ارعتمًد علدى مددًد المعلتمدًك المعتمدد فدي متًرعدة نتدًئج
تن يا الق ا
خالصة وتوصٌات :
ان اكتسددًت مقتمددًك النجددًح علددى المسددتتى التنظيمددي يتطلددت ان تًاددا التحددداك ارةتدددًدية
الماتل ددة دت هددً فددي اد اك تفهددم المتؽي د اك الحًدددلة فددي عددًلم ارعمددًل  ،اا ان اد اك المتؽي د اك

التي تًتي
الحًدلة يتطلت نمطً من الت كي له القد على احداث ال هم تمتاجهة التحديًك تال
ما معطيًك تلك المتؽي اك تعلى هاا النسذ فًن المحًسرة كأحدد مددًد المعلتمدًك التدي تسدًعد
في ت عيل نمط الت كي المنًسدت تظد تؾ التؽييد التاسدعة  ،ترًلتدًلي فدًن اد اك طريعدة المعلتمدًك
المقدمددة تلمددن تقدددم تأل ؼ د ض تمًهيددة المددؤث اك فيه دً يعددد احددد ار د م عتامددل النجددًح لماتلددؾ
مدًد المعلتمًك المحًسرية لاا تمن االل تحليل هاا التتجه في احد المجًرك المهمدة تالمتمثدل
رتمتيد المعلتمًك الكل تية رؼ اض اتاًا الق ا اك اردا ية ةدي ارجل كمثًل يستنتج الرًحدث
اهمية تدت تكًمل عملية تحليل الكلؾ المالئمة ما نمط الت كي الست اتيجي القًئم في تحد ارعمًل
لتحقيذ ارنسجًم تالتتافذ ردين القد ا اك ةددي ارجدل تالطتيلدة ارجدل ترمدً ياددم تتحقيدذ ؤيدة
ت سًلة التحد تمدن ثدم اهددافهً السدت اتيجية التدي تمكدن تحدد ارعمدًل مدن تحقيدذ عتامدل النجدًح
تالنمت
تفي هاا ارطً يقدم الرًحث اطً ا لتحليل عملية الم ًضلة رين الق ا اك تتًثي اك ارتضً الريئية
على التحداك ارةتدًدية تيدعم نتيجة م ًدهً ان التحداك التي تدا است اتيجيً يكتن اداؤهً افضل
ركثي من تلك التي تدا دتن هاا التتجه تهت مًيؤد رهً الى ضعؾ النظ تجدًه العتامدل المدؤث
تعلى هداا ارسدً فدًن السدعي نحدت تحقيدذ من عدة المعلتمدًك المحًسدرية
في مستقرلهً ارةتدًد
يتطلددت اد اك المسددًئل ارسددت اتيجية للتحددد تادتدددً عندددمً تكددتن المعلتمددًك المحًسددرية تتعلددذ
رًلمسًئل التدؽيلية التي يعتقد انهً ؼيد ااك ددلة رًررعدًد السدت اتيجية للتحدد ارةتددًدية تتًادا
هداه المسددألة اهميدة ااك ادتدددية عنددمً تد ترط رًلمسددًئل التددؽيلية للتحددداك ؼيد الهًدفددة للد رح
نظددد ا لددددت هً السدددت اتيجي المددد ترط رتن يدددا اهددددافهً ارجتمًعيدددة ااك اررعدددًد الم ترطدددة رقطًعدددًك
اجتمًعية تاسعة تمؤث في م ًدل حيتية مهمة من الدتلة
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