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 المستخلص
وذلك من ، يهدف البحث إلى إعداد إطار محاسبى لترشيد تكاليف التنمية المستدامة

وتوصيف نظام التكاليف المستخدم لترشيد ، ستخدام أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفةتخالل 
ستخدام األساليب الحديثة لإلدارة اودراسة طبيعة العالقة بين ، التكاليف فى هذه المصانع

وكذلك دراسة دور التكاليف المرشدة فى ، اإلستراتيجية للتكلفة وترشيد تكاليف التنمية المستدامة
ى إتخاد القرارات دورها فى المساعدة فباإلضافة الى ، تحقيق الميزة التنافسية للمصانع

 .اإلستراتيجية
وهو قيام الباحثون بمسح : المنهج اإلستقرائى، وتعتمد منهجية البحث المستخدمة على

، وفروض البحثالتراث الفكرى بهدف إلى إعداد اإلطار النظرى للدراسة وصياغة مشكلة 
ق البحث البيانات المتعلقة بنطامن خالل تصميم قائمة إستقصاء لجمع : والمنهج اإلستنباط

ختبار فروض الدراسة ميدانية وتم ستخدم الباحثون قائمة اإلستقصاء كأداة للدراسة الاو ، وا 
وتمثل مجتمع الدراسة فى العاملين ، ستخدام مقياس ليكرت الخماسىاتصميم هذه القائمة ب

( 82)ة منها مفرد( 155)وبلغت عينة البحث ، بمصانع االسمنت ومصانع الطوب االحمر
ختبار اتم ، مفردة للعاملين بمصانع الطوب االحمر( 73)مفردة للعاملين بمصانع االسمنت و 

بحساب قيمة ألفا  Reliabilityمدى تجانس المتغيرات مع بعضها أو مايسمى بالموقفية 
مما  (0.976-0.908)لمتغيرات اإلستقصاء وبلغت جميعها قيم مرتفعة حيث تراوحت بين 

تساق الداخلى وقام الباحث بحساب صدق اال، تساق المتغيرات فى المجموعتينامدى دل على 
جما رتباط دالة لى اإلستقصاء وكانت قيم معامل االبمعامالت االرتباط بين كل محاور وا 

 .(0.05)إحصائية عند مستوى معنوية 
قة طردية ذات داللة إحصائية وكانت أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة وجود عال

وكذلك . وترشيد تكاليف التنمية المستدامةستخدام أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ابين 



 وآخرون حمدأخليفة مسعود 
 

 464 8102ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة من ناحية 
اعدة فى إتخاد القرارات وتحقيق الميزة التنافسية سواء على المستوى المحلى أو الدولى والمس

ابات المجموعتين فيما كما أنه ال يوجد إختالف جوهرى بين إج "اإلستراتيجية من ناحية أخرى
 .لترشيد تكاليف التنمية المستدامةستخدام أساليب االدارة االستراتيجية للتكلفة يخص أهمية ا

لتنمية تكاليف اهتمام بترشيد المقترحة اللدراسة كانت ضرورة االوكانت أهم توصيات 
ومراعاة اإلطار المقترح فى ، ساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفةأالمستدامة من خالل إتباع 

 .سمنت والطوب االحمرمن مصانع األترشيد التكاليف فى كل 
 ترشيد التكاليف  –االدارة االستراتيجية للتكلفة -التنمية المستدامة :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة الدراسة
كما ازدادا ، تزايد االهتمام على المستوى العالمى بالتنمية المستدامة فى االونة االخيرة

االهتمام بأخطار التلوث أو التدهور البيئى والمسؤوليات اإلجتماعية الملقاة على عاتق 
الوحدات االقتصادية، سواء بسبب التقدم الصناعى أو السلوك االنسانى، لذا فقد أصبح البعد 

الفكر  واالجتماعى ألداء المنشات يمثل موضوعًا متميزًا فى كثير من الكتابات فى مجالالبيئى 
 . دارى والمحاسبى المعاصراالقتصادى واإل

ولقد إزداد االهتمام الدولى بقضايا التنمية المستدامة الناتج عن التخوف من مخاطر 
بصورة تهدد رفاهية االنسان،  تدهور البيئة الطبيعية على المستوى المحلى واالقليمى والعالمى

ولقد بدأت الحكومات والمنظمات فى الدول المختلفة بتحميل المنشات بالتكاليف البيئية 
واالجتماعية وذلك من خالل إصدار العديد من التشريعات القانونية الملزمة، ومن ثم فقد بدأت 

 (. 35.ص،2011،اهيم خليل ابر .) مشاكل ترشيد هذه التكاليف تمثل تحديًا جديد للمحاسبين
فة جديدة تحكم أداء ساسًا لفلسأد االقتصادى والبيئى واالجتماعى صبح البعأكما 

بعاد بعدًا جديدًا لسياساتها، وبذلك سيواجه مدراء ضاف االهتمام بهذه األأ المنشأت، حيث
والتحدى التحدى المعتاد متمثال فى تحقيق معدالت مرتفعة من األرباح من ناحية،  المنشأت

الجتماعى تجاه المجتمع من ناحية الجديد المتمثل فى مسؤولية المنشأت عن السلوك البيئى وا
 .خرىأ

ومن هنا اصبحت تواجه الدول النامية بشكل عام والشركات الليبية بشكل خاص تحديًا 
امة فى كبيرًا من جراء التوجهات االلزامية للدول المتقدمة نحو تضمين إعتبارات التنمية المستد
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نظم وسياسات التجارة الدولية، وفرض معاييرها الوطنية على غيرها من الدول المتعاملة معها 
حيث تمتد هذه المعايير ليس فقط على المنتجات ذاتها من حيث الخصائص والمواصفات 
نما إلى أساليب االنتاج وطرقة، باإلضافة الى ضرورة االلتزام بمعايير الجودة الشاملة  وا 

صفات القياسية العالمية التى تضمن جودة المنتج وسالمتة بيئيًا وتوافقة مع المعايير والموا
العالمية لالستدامة، مما ساهم وبشكل كبير فى كبر حجم االلتزامات والتكاليف البيئية التى 
تتحملها المنشأت وتأثيرها على الوضع التنافسى لها، وظهور العديد من التحديات امام 

كيفية ترشيد هذه التكاليف وبتالى ممارسة أساليب حديثة تكون قادرة على تحقيق  المحاسبين فى
ذلك من منظور استراتيجى يركز على الموقف التنافسى الذى يسعى للوصول إلى ميزة تنافسية 

 .(sini,2018,pp.2,3).فى السوق المحلية واالسوق العالمية
 

 مشكلة الدراسة

شهد تبنى مفهوم التنمية المستدامة على مستوى منظمات االعمال تطورات سريعة 
دت التغيرات التى طرأت على تطبيق أولقد  ،االنمند بداية التسعينيات وحتى ، ومتالحقة

ومن تم ، الى ضرورة تطوير نظم محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية، مفهوم االستدامة
بهدف مواجهة هذه ، رق المستخدمة لتتكيف مع الضروف الجديدةضرورة تطوير االساليب والط

 .ى لهذا المفهومالتطورات المتالحقة والسريعة التى شهدها التطبيق العمل
مشكلة الدراسة تتمثل فى عدم وجود إطار متكامل لترشيد تكاليف التنمية  وبالتالى فإن

ه التكاليف والتى تتسم بالتنوع المستدامة وعجز نظم التكاليف التقليدية فى التعامل مع هذ
 Stephanie,et)ودراسة  sini,2018,pp.43))وهو ما أشارت اليه دراسة ، والتشعب

al,2016,p.82)  .فإن الباحثون يسعون إلى إقتراح إطار محاسبى لترشيد تكاليف ، وبالتالى
 .ية المستدامة فى البيئة الليبيةالتنم
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 أسئلة الدراسة
مدى مساعدة نظام التكاليف الحالى بالمصانع محل الدراسة فى قياس تكاليف التنمية  ما –0

 المستدامة؟ 
مدى مساعدة تطبيق وسائل حديثة لترشيد التكاليف المستدامة فى توفير المعلومات  ما –8

 ؟لى المزايا التنافسية المستهدفةالالزمة للوصول ا
ترشيد تكاليف التنمية  الجودة باالضافة الىالتوافق بين مستوى مميز من  مدى ما –3

 ؟المستدامة
 أهمية الدراسة

تكمن أهمية البحث فى الحاجة الماسة والملحة لتطبيق برنامج التنمية  :األهمية العملية
المستدامة والتى اصبحت فى الوقت الراهن هدفًا استراتيجيًا سواء على مستوى االقتصاد 

عمال، حيث أن إقتراح إطار محاسبى لترشيد تكاليف هذا القومى أو على مستوى منشأت األ
االمور التى تحتاجها منظمات االعمال ألجل الوقوف على  البرنامج االستراتيجى يعد من

االمر الذى ، تكاليف البرنامج والذى يساعد المسئولين فى تخطيط ورقابة وضبط هذه التكاليف
 .يؤدى الى مزيد من االستدامة

قتراح بعض أساليب ترشيد ال األهمية االكادمية للدراسة فى تتمث :ميةيكاداألهمية األ 
لما تعانيه ، تكاليف التنمية المستدامة، حيث أن البيئة العربية فى أشد الحاجة للتنمية المستدامة

قتراح هذا الخيار ادية أو االجتماعية أو البيئية، فمن ضعف سواء على مستوى التنمية االقتصا
تبنية من قبل االقتصاديات العربية من شأنه ان يؤدى الى اللحاق بركب التطور االستراتيجى و 

 .والنمو الذى تأخرت عنة أغلب االقتصاديات العربية
 

 هداف الدراسةأ
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى وضع إطار محاسبى مقترح لترشيد تكاليف التنمية 

 .المستدامة
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 :الفرعية التاليةكما يهدف البحث الى تحقيق االهداف 
دارة االستراتيجية وترشيد تكاليف التنمية ستخدام أساليب اإلادراسة طبيعة العالقة بين  –0

 .المستدامة
 .ستدامة وتحقيق الميزه التنافسيةدراسة طبيعة العالقة بين ترشيد تكاليف التنمية الم –8
تخاد القرارات االستراتيجيةة دراسة طبيعة العالقة بين ترشيد تكاليف التنمية المستدام –3  .                            وا 

 

 فرضيات البحث
وكمحاولة لإلجابة عن االسئلة الواردة بمشكلة البحث تم صياغة الفروض التالية والتى 

 :سيتم اختبارها فى هذا البحث
 دارة االستراتيجية للتكلفة وترشيدستخدام أساليب اإلاجد عالقة ذات دالله إحصائية بين يو  –0

 .المستدامةتكاليف التنمية 
ة وبين المركز إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدام ةيوجد عالقة ذات دالل –8

 .التنافسى للمصانع
تخاد القرارات ارشيد تكاليف التنمية المستدامة و يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين ت –3

 .ستراتيجيةاال
سمنت وعينة مصانع نع األمصا راء عينةآحصائية بين إق جوهرية ذات داللة يوجد فرو  -4

دارة االستراتيجية للتكلفة لترشيد تكاليف ساليب اإلأفيما يتعلق باستخدام  حمرالطوب األ
 .التنمية المستدامة

 

 حدود البحث
لما كان هدف البحث هو تقديم إطار محاسبى مقترح لترشيد تكاليف التنمية المستدامة، 

 :فإن البحث يتم فى إطار الحدود التالية 
يقتصر البحث على إجراء الدراسة التطبيقية والمقارنة بين كل مصانع االسمنت ومصانع  – 0

                                               ً                                     الطوب االحمر العاملة فى البيئة الليبية، وذلك نظرا  لطبيعة العمليات االنتاجية التى تقوم 
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                                ً                                              بها هذه المصانع، والتى تشكل مصدرا  لثلوت البيئة من ناحية واستنزاف هذه الصناعات 
 .د الطبيعية من ناحية اخرىللموار 

ستخدام مدخل اإلدارة االستراتيجية للتكلفة من اتصر ترشيد تكاليف االستدامة على يق – 8
التكلفة على اساس النشاط، التكلفة المستهدفة، المقارنة المرجعية، : ساليب التاليةخالل األ

قياس األداء  االنتاج فى الوقت المنضبط، هندسة القيمة، التحسين المستمر، بطاقة
 .المتوازن

وهى الفترة التى تم فيها  م2018حتى سنة  م2010يغطى البحث الفترة الزمنية من سنة  - 3
إدخال نظام للمحاسبة عن التكاليف البيئية واالجتماعية فى مصانع الدراسة وذلك بناء على 

الجتماعى صدور بعض التشريعات التى تلزم هذه المصانع باالفصاح عن االداء البيئي وا
 .باالضافة إلى االداء المالى

 

 الدراسات السابقة
بدراسة العالقة بين اداء الشركات  حيث قامت هذه الدراسة :Lopez &et al دراسة –7

التى تتبنى ممارسات المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة، حيث تم المقارنة بين اداء 
عينتين من الشركات االوربية االولى تلتزم بممارسات التنمية المستدامة واألخرى ال تلتزم 

، ولقد تبين من 2004الى  1998بممارسات التنمية المستدامة وذلك خالل الفترة من 
خالل المقارنة وجود إختالف بين اداء المجموعتين ويرجع ذلك إلى ممارسات التنمية 
المستدامة، كما أن ممارسات التنمية المستدامة تبين انها احدثت تغيرات فى أساليب 
ى الحوكمة ونظم االنتاج بشكل ساعد على إعادة توزيع الموارد المتاحة االمر الذى ادى ف

النهاية إلى تحسين أداء الشركات التى تلتزم بممارسات التنمية المستدامة مقارنة بتلك التى 
ال تلتزم بها، أيضا تبين أن ممارسات التنمية المستدامة تؤدى الى خلق قيمة على المدى 
الطويل، وبالتالى تحقيق استفادة للمساهمين، كما أن هذه الممارسات تساعد على تطوير 

ة المخاطر البيئية واالقتصادية واالجتماعية، ويعد ذلك من جوهر عملية النجاح فرص إدار 
 (.(Lopez,et al ،2007,p.285-287، .من وجهة نظر المستثمري
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ياد عودة -2 محاولة تسليط الضوء  هدفت الدراسة إلى :                                دراسة عبد الناصر نور وا 
على أهمية القياس المحاسبى للتكاليف االجتماعية، والتأصيل العلمى لبعض المفاهيم 
االساسية لألداء االجتماعى كما سعت الدراسة إلى محاولة تصميم نموذج محاسبى يخدم 

وخلصت الدراسة إلى أن . نشطة االجتماعيةلفنادق فى االردن لقياس تكلفة األقطاع ا
يف االجتماعية والمسئولية االجتماعية تحظى باعتبارات هامة لدى مختلف القائمين التكال

ن التكاليف ترتبط بشكل كبير مع االيرادات لهذه الفنادق،                                                                                   على القطاع الخدمى باألردن وا 
يمكن قياس التكاليف األجتماعية فى مجاالت العاملين والعمالء ه كما أوضحت الدراسة أن

لتعبير عنها بشكل تقرير تكاليفى دقيق وموضوعى، كما يمكن قياس والمجتمع والمحلى وا
التكاليف بعدة طرق من خالل معادالت خاصة بالفنادق، ومع ذلك يكتنف هذه التكاليف 

عبد الناصر نور )نوع من التعقيد والصعوبة بسبب العديد من المتغيرات التى تؤثر فيها 
ياد عودة  .121).ص، ,2010           وا 

أن المديرين التنفيذيين فى  حيث أشارت الدراسة إلى Dave &Dimitrov:دراسة  -3
الشركات النيوزلندية المسجلة بالبورصة يرون أن تبنى ممارسات التنمية المستدامة يؤدى 
إلى تحقيق منافع لشركاتهم تثمتل فى تحسين سمعة الشركة وكذلك تحسين حوكمة 

ى الشركات لممارسات التنمية الشركات، كما أن أصحاب المصالح يطالبون بضرورة تبن
المستدامة، أيضا أشارت الدراسة إلى أن دوافع تبنى التنمية المستدامة داخل الشركات 

قتصادية، على الرغم من ذلك إن تبنى ممارسات ااح وامل غير مالية اكثر منها أربكانت ع
ا خصوصا فى التنمية المستدامة تعد عملية مكلفة وتؤدى إلى زيادة التكاليف وليس تقليله

 (. (Dave & Dimitrov, 2011,p.86-87،.األجل القصير 
تسليط الضوء على السبل  حيث هدفت هذه الدراسة إلى :دراسة خليل ابراهيم رجب -4

مكانية إعداد معلومات تعبر عن التكاليف البيئية، وقد                                                                                       المتاحة لقياس التكاليف البيئية وا 
التحليلى من خالل دراسة ماورد من دراسات اعتمدت هذه الدراسة على األسلوب الوصفى 

أن الربح لم يعد هو المعيار الوحيد للحكم  وتوصلت هذه الدراسة إلىسابقة فى هذا السياق 
ن المحاسبة التقليدية تتجاهل قياس التكاليف البيئية واإلفصاح                                                                                       على كفاءة أداء الشركات، وا 
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عنها بحجة عدم توافر أدوات قياسها وقد توصل كذلك إلى أن عدم قياس التكاليف البيئية 
جتماعية وأخالقية، واإلفصاح عنها يؤدى إلى تحمل الوحدة االقتصادية بتبع                                ات قانونية وا 

كما أن قياس التكاليف البيئية يؤدى إلى توافر أكبر قدر ممكن من المعلومات لكافة 
 ( .55.ص، 2011،خليل ابراهيم رجب) االطراف داخل الوحدة االقتصادية وخارجها 

التعرف  هدفت هذه الدراسة إلى (:( Brammer, Jackson &Mattenدراسة  –5
لية االجتماعية فى الشركات الخاصة، وشملت الدراسة مجموعة من الشركات على المسئو 

البريطانية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى لتحليل المعلومات وأظهرت نتائج 
الدراسة أهمية تحمل الشركات مسئوليتها االجتماعية خصوصا فى ظل االزمة االقتصادية، 

أهمية المسئولية  ، وأظهرت الدراسةت فى مجتمعاتهاوذلك من خالل تنمية دور الشركا
 Brammer, Jackson). االجتماعية كا بعد إستراتيجى يخدم كل االطراف فى المجتمع

&Matten ,2012,p.3). 
هو تحليل ما ورد فى  كان الهدف من وراء الدراسة :Stephanie, et el دراسة -6

االدبيات المحاسبية عن التكاليف المستدامة والتقييم االقتصادى لها ودورها فى المساعدة 
الى  2010فى إتخاذ القرار، من خالل دراسة على الموارد المائية بفرنسا خالل الفترة من 

من  وما تقوم بة الحكومة الفرنسية من معالجة للمسطحات المائية وما تتحمله 2015
أن التكاليف البيئية واالجتماعية ليس  وخلصت الدراسة إلىتكاليف فى هذا المجال، 

بل إن العوائد فى أغلبها غير مادية ( و مادى أنقدى )  بالضرورة ان يقابلها عائد سوقى
مثل خلق بيئة مائية نظيفة والمحافظة على مورد اساسى يعد مصدر هام للحياة سواء 

كدت الدراسة على ضرورة إيجاد إطار يكون هدفه أو ، االجيال القادمةللجيل الحالى او 
االساسى السعى نحو ترشيد التكاليف البيئية واالجتماعية التى تتكبدها الحكومة وهى بصدد 

 . ( (Stephanie, et el ,2016,p79المحافظة على البيئة والمحيط 
رض لطريقة ترشيد تكاليف نها لم تتعأاتضح ، استعراض الدراسات السابقة ومن خالل

قتراح إطار محاسبى لترشيد تكاليف التنمية المستدامة خص، االستدامة وصا فى البيئة النامية وا 
شد حاجة لعمليات التنمية المستدامة من شأنه أن يزيد من فعالية نظام التكاليف، أوالتى هى 
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لى المستوى المحلى ويساعد الشركات فى ترشيد التكاليف، وتحقيق مزايا تنافسية سواء ع
 .والدولى، واتخاذ القرارات االستراتيجية بشكل مناسب

 

 االطار النظري
ً  إن مفهوم التنمية المستدامة قد شهد تطورا  متواصال   :مفهوم التنمية المستدامة -7        ً                                      

      ً                                                                              ومرحليا ، وذلك كنتيجة طبيعية للتطور الحتمي للفكر البشري إزاء االهتمام والتطبيق لمسألة 
التنمية المستدامة، وقد تعددت التعريفات التي تناولت التنمية المستدامة والتي تعكس 

 : ا المصطلح، وذلك على النحو التالي مداخل متنوعة وربما مفاصل مهمة في تطور هذ
في ( المنبثقة عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة )،Brndtland 1987تعريف لجنة  -أ

وهو أشهر تعريف في األدبيات العلمية، وحظى بقبول واسع " مستقبلنا المشترك"تقرير 
عريف تلك اللجنة ويركز على حماية رصيد األجيال القادمة، وبذلك االستدامة تعني وفق ت

التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات األجيال الحاضرة دون اإلضرار بقدرة األجيال " :بأنها
   .(WCED,1987,p.15)" على الوفاء باحتياجاتها  القادمة

 FAO)منظمة الفاو ) 1989تعريف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -ب
Agriculture organization Food and  وحماية  إدارة" حيث تعرف االستدامة بأنها

وتوجيه التغيرات التقنية والمؤسسية بما يضمن تحقيق اإلشباع الدائم قاعدة الموارد الطبيعية 
في قطاع الزراعة )لالحتياجات اإلنسانية الحاضرة والمستقبلة، على أن تحمي هذه التنمية 

مصادر الجينية الحيوانية والنباتية، مع األرض والماء وال( والغابات والمصادر السمكية
 ,FAO,1989)"                 ً             ً                ً                  ً كونها ال تضر بيئيا  ومالئمة تقنيا  ومجدبة اقتصاديا  ومقبولة اجتماعيا  

P.7 ). 
أكد على أن اإلنسان  م1992مؤتمر األمم المتحدة المنعقدة في ريودي جانيرو سنة  -جـ

لناس على حياة صحية منتجة هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة، مع وجوب حصول ا
بطريقة متالئمة مع البيئة، وتحقق العدالة عند الوفاء باالحتياجات التنموية والبيئية للحاضر 

 . (UNCED,1992,P.1)والمستقبل
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العملية التي تهتم بتحقيق " يعرف التنمية المستدامة بأنها  :World Bankالبنك الدولي  -د
الفرص التنموية الحالية نفسها لألجيال القادمة، وذلك التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة 

 world)"بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن

Bank,2003,P.14). 

 :أبعاد التنمية المستدامة -2
يهدف الى تحسين مستوى جودة السلع والخدمات بإستمرار وتحقيق  :البعد االقتصادي -أ

 .(Harris,Johathan,2003,P.2)باألستخدام االمثل للموارد الكفاءة االقتصادية 
يهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية فى توزيع الموارد االقتصادية  :البعد االجتماعي -ب

حترام حقوق اإلنسان وتنمية الثقاقات والتنوع والمشاركة فى صنع القرار ، والطبيعية                                                                      وا 
 ( .39. ص، 2007،عثمان محمد، ماجدة أحمد )
يهدف إلى المحافظة على سالمة النظم البيئية متمثلة فى االرض والماء  :البعد البيئي -جـ

 .هذا باإلضافة الى إكتشاف مصادر متجددة للموارد وتنمية الموارد الحالية ، والهواء
يهدف الى االهتمام بعدد من الموضوعات والتي من أهمها اإلطار : البعد المؤسسي -د

لمؤسسية للجهات المعنية بالتنمية المستدامة ومدى االلتزام بتنفيذ المؤسسي، والقدرة ا
 .(Stefanie, 2005, p.81)االتفاقيات الدولية الملزمة 

يهدف إلى استخدام تكنولوجيا أنظف وأكفأ في المرافق الصناعية،  :األبعاد التكنولوجية -هـ
 . باس الحراريةوالحد من إنبعاثات الغازات والمحروقات والمؤدية لظاهرة االحت

، بمجموعة من اإلنشطة ونظرًا إلرتباط كل من االبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية
حيث يتولد عن النشاط االقتصادى تكاليف إقتصادية وعن النشاط البيئي تكاليف بيئية وعن 

ة وهذه التكاليف مجتمعة يطلق عليها تكاليف التنمي، النشاط االجتماعى تكاليف إجتماعية
 .المستدامة 

 Leanلقد تناولت العديد من الدراسات مفهوم مدخل الترشيد : مفهوم الترشيد-3
Approach))فقد عرف  : ، ومنها مايلىGrasso  مدخل لالدارة " مدخل الترشيد بأنه

يعمل على توفير الفرص لتخفيض الفاقد فى اجزاء الوحدة االقتصادية وتعظيم قيمة المنشأة 
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" من وجهة نظر العميل حيث يمثل المستخدم النهائى لمخرجات عمليات التشغيل 
(Grasso,2005,p.18). 

بأنه مدخل يرتكز على فكرة اساسية هى تعظيم "  womack & jonesكما عرفها 
القيمة للعمالء والقضاء على الفاقد، من خالل الخفض المنظم لكل أنواع الفاقد ويشمل انواع 

، (زمن التشغيل )، فاقد الوقت (الهالك ) ، فاقد الخامات (المخزون ) الفاقد المال المستثمر 
عادة ا) فاقد الجهد البشرى  ضعف كفاءة استخدام ) ، وفاقد الطاقة (لتشغيل ضعف الكفاءة وا 

 .(Womack& Jones,2005, p.13)(" الثلوت ) ، وفاقد الموارد البيئية (الطاقة المتاحة 
اًل يتضمن مدخل يساعد على توفير إطار متكام"ما عبد المجيد فقد عرف الترشيد بأنه أ

ساليب االحصائية واالدارية، والمالية، على انه اليستخدم تلك االدوات العديد من االدوات واأل
دفعة واحدة، بل وفقًا إلحتياجات نموذج القرار وبشكل يضمن الحد من التعارض بينها، كذلك 
يستند الى مجموعة من المقومات لتحقيق هدف عام يثمتل فى إستمرارية الوحدة االقتصادية، 

لعمالء مما ينعكس على استقرار او زيادة النصيب السوقى، من خالل االرضاء المستمر ل
" وبالتبعية تحقيق ربحية مناسبة، ورضاء المساهمين ودعم المركز التنافسى من جانب اخر

 (.33. ، ص2006محمد حسن عبد المجيد، )
ممارسات اإلنتاج التى تحد من االنفاق " فقد عرف الترشيد بأنه  Wikipediaما موقع أ

و أى عمل أة للعميل، تعرف القيمة بأنها د من اجل اى هدف اخر غير خلق قيممن الموار 
 .(Wikipedia,org,2012)" عملية يكون العميل على استعداد لدفع ثمنها 

بأن الترشيد هو رفض قبول الهدر وهو نظام يهتم بإزالة كافة  " Arnoutفى حين دكر 
االنتاجية، وذلك بممارسة سياسة للتطوير  اشكال الهدر واالسراف الموجودة فى كافة العمليات

 . ,et al ,2011,p.194) (Arnout" الدائم داخل المنسأة 
مفهوم اإلدارة االستراتيجية للتكلفة كامدخل لترشيد تكاليف التنمية  -4

تعتبر االدارة االستراتيجية للتكلفة : strategic cost management: المستدامة
                                        ً             مجموعة من االدوات واالساليب التى تتكامل معا  بهدف ترشيد منهج متكامل يشتمل على 

التكاليف بما يحقق للمنشأت الميزه التنافسية، ويساعدها على إتخاد القرارات المختلفة، كما 
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يعد هذا المدخل من ابرز المداخل الحديثة التى مرت بالعديد من التطورات الفكرية، التى 
نظور جمع االفكار وترتيبها، بل من منظور الكشف تستحق توجيه االهتمام لها ال من م

عن المقومات واالدوات الفاعلة والعالقات التى تجعل من هذا المدخل محدد المعالم من 
 .ناحية اخرى، وذو عالقة واضحة من ناحية ثانية، وقابل للتطبيق من ناحية ثالثة

للتكلفة وذلك على النحو راتيجية دارة االستالتعريفات التى تناولت مفهوم اإل هذا وقد تعددتت
 :التالى

إستخدام االدارة لمعلومات التكاليف إلعداد " بأنها  cooper & slagmulderفقد عرفها 
 & cooper)" وتطوير االستراتيجيات وخفض التكاليف بما يحقق للمنشأة ميزه تنافسية 

slagmulder,2003,p. 23). 

أن االدارة االسترتيجية للتكلفة عبارة عن نظام معلومات " Dess & Lumpkinكما يرى 
متكامل يهدف الى توفير المعلومات لتحقيق االهداف االستراتيجية خالل المراحل المختلفة 
لالدارة االستراتيجية والتى تتضمن التحليل االستراتيجى من خالل تحليل سلسلة القيمة خالل 

 .(Dess & Lumpkin,2003,p. 15) "دورة حياة المنتج والتحسين المستمر 
بأنها تحليل هيكل وسلوك تكاليف المؤسسة فى ضوء اهدافها "  Andersonوعرفها 

" االستراتيجية وضبط أدائهااالستراتيجى بهدف تحسين عملية اتخاد القرار
(Anderson,2005,p.354). 

اإلستراتيجية للتكلفة إلى تحقيق يسعى مدخل اإلدارة  :أهداف اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة
 :مجموعة من األهداف التالية 

  التركيز على البيئة الخارجية والتفاعل معها لتحديد رغبات العمالء المتجددة واالستجابة
لها، ومراقبة أداء إدارة التكلفة في المنشات األخرى بهدف التصدي لمواجهة تهديدات 

 .المنافسين وزيادة اإلنتاجية 
 تحسين األنشطة اإلستراتيجية للمنشأة،  على مفاهيم تحليلية متعددة تعمل على التركيز

                         ً                                                            حيث تقدم هذه المفاهيم فهما  أوسع إلدارة التكلفة العتمادها على البعد االستراتيجي للتكلفة، 
 .وتؤدي أساليبها المختلفة إلى تحسين الربحية وترشيد التكلفة وتحقيق ميزة تنافسية 

  رضاء العمالء، وتحقيق زيادة في األرباح وتعظيم القدرة التنافسية التركيز على كسب
  . للمنشأة
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  تفعيل دور اإلدارة العليا في تدعيم ومساندة تحقيق األهداف اإلستراتيجية المرغوبة لتحسين
 . الوضع االستراتيجي للمنشأة

جية المنظمة على يساعد تبني أسلوب اإلدارة اإلستراتي :ية اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفةأهم
 : تحقيق مجموعة من الفوائد من أهمها

  إن إستخدام مدخل االدارة االستراتيجية للتكلفة من شأنه أن يساعد االدارة على التخطيط
 . السليم سواء فى االجل القصير او الطويل 

 تساهم في زيادة قدرة المنشأة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والدولية. 
 المنشأة على إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة عدتسا.  
   تمكن المنشأة من استخدام الموارد استخداما  فعاال  ً      ً                                       . 
  توفر فرص مشاركة جميع المستويات اإلدارية في عملية إتخاد القرار األمر الذي يؤدي

إلى تقليل المقاومة التي قد تحدث عند القيام بالتغيير باإلضافة إلى أن ذلك يوفر تجانس 
 . الفكر والممارسات اإلدارية لدى مديري المنشأة

 إلى صنع  مدراء ويجعلهم يبادرونتنمي القدرة على التفكير االستراتيجي الخالق لدى ال
 .األحداث وليسوا متلقين لها

 :ح اإلدارة االستراتيجية للتكلفةمقومات نجا
  توفير التفكير بطريقة استراتيجية، بمعنى توفير المهارات والقدرات المؤهلة التي تمكن

د ذوى حيث إن االفرا، المنشأة من ممارسة المهام الخاصة باإلدارة االستراتيجية للتكلفة
التفكير االستراتيجي يجب أن يتميزوا بقدرتهم على التحليل لما يحيط بهم من بيئة خارجية، 
وما توفره هذه البيئة من فرص، أو ما قد تؤدي إليه من مخاطر، وقدرتهم على اختيار ما 
يناسب المنشأة من استراتيجيات، وتخصيص جميع الموارد المتاحة واستغاللها أفضل 

 .رتهم على أن يتخذوا القرارات االستراتيجية السليمةاستغالل، وقد
  توفير معلومات استراتيجية، حيث إن المعلومات تلعب دور ا رئيسيا في جميع مراحل اإلدارة                              ً                                                   

االستراتيجية للتكلفة، ألن المعلومات الناتجة عن التحليل للبيئة، سواء الخارجية أو 
 .                                   د في إحكام الر قابة عليها ومراجعتهاالداخلية، تسهم في تنفيذ االستراتيجية، وتساع
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  توفير نظام جيد للحوافز، حيث إن وجود نظام عادل للحوافز والمكافآت من شأنه أن يؤدي
 .   ً                                                                              دور ا مهما في تشجيع العاملين لدى المنشأة، وبالتالي تنفيذ الخطط االستراتيجية بفاعلية

 ع التطورات التى طرأت على                                                   ً   توفر نظام جيد للتكاليف، بحيث يكون هذا النظام متمشيا  م
وذلك الن االنظمة التقليدية تعيق تطبيق مدخل اإلدارة ، البيئة الصناعية الحديثة
 .االستراتيجية للتكلفة بكفاءة

 تنظيما  إداريا سليما ومرنا وعالي الدقة، حتى يستطيع التكيف مع المتغيرات  ضرورة وجود                                                                 ً     
ب أهداف االستراتيجية بصورة صحيحة، االستراتيجية التي تواجهها المنشأة، وأن يستوع

                                                                            ويستطيع توفير ما يستلزم من معلومات، وتوافر اإلجراءات والن ظم الصحيحة التي من 
 .شأنها تسهيل األسباب الخاصة بالعمل، وعدم تعطيله

إن االدارة االستراتيجية للتكلفة تعمل على ترشيد تكاليف  :دارة االستراتيجية للتكلفةيب اإلأسال
التنمية المستدامة من خالل مجموعة من االساليب والتى تعمل مع بعض فى عبر مراحل دورة 

 :حياة المنتج المختلفة وهذه االساليب كما يلى
 الية االسلوب فى ترشيد التكاليف مفهومه االسلوب

أسلوب التكلفة -
: المستهدفة

Target cost 
 

نظام يبدأ بتصميم الخصائص 
والسعر المناسب المرغوبة للمنتج 

للمنتج ثم يتم التحكم في أنشطة 
المشروع مما يساعد على 
الوصول إلى التكلفة المسموح بها 
والتي تمكن المنشأة من تحقيق 

 .أرباحها

يعمل هذا األسلوب على ترشيد التكاليف من 
خالل تخفيض التكاليف مع التأكيد على ضمان 
تحقيق جودة المنتج، وذلك من خالل دراسة كل 

ألفكار المطروحة لترشيد التكاليف أثناء مراحل ا
مرحلة تصميم التخطيط )مبكرة من عمر المنتج 

 (للمنتج 
 

أسلوب هندسة 
 Value: القيمة

engineering 

تطبيق منهجي ألساليب محددة  
يتم من خاللها تحديد وظائف 
المنتج، وقيمة كل وظيفة ومحاولة 
التوصل إلى أفضل أداء وظيفي 

 بأقل تكلفة

هذا األسلوب يعمل على التعرف على الوظائف 
الهامشية والتي التضيف قيمة لدى الزبائن 
ويتخلص منها كما أنه يوفر للمنشأة أسلوب 
حديث للتفكير والتعامل مع البيئة الصناعية 
الحديثة من خالل التركيز على أهم مراحله وهي 
مرحلة التصميم والتي من خاللها يتم التعهد بما 

 .من تكلفة المنتج %80يالقل عن 
أسلوب التكلفة 
على أساس 

:النشاط
Activity 

based 
costing 

 

منهجية لمعالجة التكاليف  
الصناعية غير المباشرة من 
خالل تحديد األنشطة الالزمة 
ألداء العمليات بالمنشأة 
وتخصيص الموارد على األنشطة 
ومن ثم إعادة تخصيص تكاليف 
األنشطة على المنتجات وفقا لما 

 .تم استهالكه من كل نشاط 

يسعى هذا األسلوب إلى ترشيد وتخفيض 
ستخدام األمثل للموارد المتاحة التكاليف واال

وبدون إسراف، فهو يأخذ بعدًا أوسع من خالل 
تحليل األنشطة وبذلك فهو يتجاوز سلبيات 
الطرق التقليدية من خالل توفير معلومات 
تفصيلية حول األنشطة والتكلفة ومسبباتها 

ستبعاد االنشطة عديمة القيمة   .وا 
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 ترشيد التكاليفالية االسلوب فى  مفهومه االسلوب
أسلوب االنتاج في 
: الوقت المحدد

just in time 

 

فلسفة شاملة إلدارة المخزون تركز 
جراءات ومواقف  على سياسات وا 
من قبل المدراء ينتج عنها االنتاج 
الكفء لسلع عالية الجودة مع 
المحافظة على أدنى مستوى ممكن 

 .من المخزون 

وذلك من خالل يعمل هذا أسلوب على ترشيد التكاليف 
التخلص من كميات المخزون ووصوله إلى أدنى 
مستوى له، ويترتب على ذلك انخفاض األموال 
المستثمرة في المخزون وتقليل التكاليف المرتبطة بهذا 
االستثمار، كما أن هذا األسلوب يعمل على تحديد 
األنشطة عديمة القيمة للتخلص منها وتخفيض زمن 

ستغالل األمثل للطاقة االنتاج مما يؤدي إلى اال
 .االنتاجية ودون هدر 

أسلوب إدارة 
 :الجودة الشاملة

Total quality 

management 

 

هو خلق ثقافة متميزة في األداء 
تتضافر فيها جهود المديرين 
والموظفين بشكل متميز لتحقيق 
توقعات العمالء، وذلك بالتركيز 
على جودة األداء في مراحلة 

الجودة األولى وصواًل إلى 
 المطلوبة بأقل تكلفة وأقصر وقت

ويعمل هذا األسلوب على ترشيد التكاليف من خالل 
بحثه عن المستويات المرتفعة من الجودة، والتي تؤدي 
إلى انخفاض التكاليف والتخلص من االنتاج المعيب 
والذي بال شك سوف يكلف المنشأة تكاليف إضافية، 

هو جوهر عملية الترشيد التي  TQMلهذا فإن أسلوب 
 .تؤدى لخفض التكاليف دون المساس بجودة المنتج

 
أسلوب التحسين 

 :المستمر

Continuous 

Improvement 

 

البحث عن إجراء التحسينات 
المستمرة في اآلالت والمواد والعمل 
وطرق االنتاج من خالل تشجيع 
االقتراحات واألفكار من قبل فريق 

 .العمل بالمنشأة 

أن تحقيق هدف ترشيد التكاليف باستخدام أسلوب 
التحسين المستمر، يتم من خالل استبعاد األنشطة 
عديمة القيمة للمنتج من وجهة نظر المستهلك، وتقليل 
التالف مع األخذ بنظر االعتبار جميع االقتراحات التي 

 يقدمها العاملون بهدف التحسين
أسلوب المقارنة 

: المرجعية
Benchmarking 

 

العملية التي يتم بواسطتها مقارنة 
أداء المنشأة مع المنشآت المنافسة 

 .األخرى ذات األداء المتميز

هذا األسلوب يعمل على ترشيد التكاليف من خالل تبني 
بعض األساليب التي يستخدمها المنافسين في إدارة 
التكاليف ويعد هذا األسلوب حافز وعامل مساعد على 

رة المنشأة لغرض الوصول إلى توليد الطموح لدى إدا
 .مستوى منافسة المنشآت األخرى

أسلوب بطاقة 
 :القياس المتوازن

Balanced 

scorecard 
 

اداة لتحفيز قياس أداء وحدة العمل 
من خالل التركيز على أربعة 
منظورات رئيسية تشمل المنظور 
المالي، ومنظور العمالء، ومنظور 
عمليات التشغيل الداخلية، 

التعليم والنمو، مما يعطي ومنظور 
صورة متوازنة لالداء التشغيلي 
 الحالي ومسببات األداء المستقبلي

 في البطاقة إليه هدف تسعى التكاليف ترشيد عملية إن
أبعادها من خالل تقليل الهدر في الموارد وكذلك  كل

تقليص التكاليف، و تقديم المنتجات بدرجة عالية من 
ملية االنتاجية وابتكار الجودة،  والتركيز على الع

المنتجات وتطويرها وفقا لرغبات العمالء مع المحافظة 
على جودة المنتج وتكاليفه المخفضة والتوقيت المالئم 

 .لتسليم 
 

 الباحث : الجدول من إعداد
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 إجراءات البحث

 :تعتمد منهجية البحث المستخدمة على منهجين أساسيين هما : منهج البحث
هو قيام الباحثون بمسح التراث الفكرى بهدف إعداد اإلطار النظرى  :اإلستقرائىالمنهج  -7

وذلك من خالل استقراء ما أمكن التوصل اليه ، للدراسة وصياغة مشكلة وفروض البحث
من المراجع العلمية العربية واالجنبية فى مجال التنمية المستدامة والتكاليف المرتبطة بها 

 .يف وألية ترشيد هذه التكال
ستخدام المنهج اإلستنباطى فى البحث إلى تصميم قائمة اليهدف  :المنهج اإلستنباطى-2

ختبار فروض البحث من خالل ، إستقصاء لجمع البيانات المتعلقة بنطاق البحث                            وا 
والتكاليف المرتبطة بها وألية ترشيد  إستطالع أراء عينة الدراسة فى مجال التنمية المستدامة

 .هذه التكاليف
 :ارات التالية عند تصميم القائمةتم تصميم قائمة اإلستقصاء ومراعاة األعتب :أدوات البحث 

ذو النقاط الخمس وذلك بإعطاء أوزان نسبية  likert Scaleستخدام مقياس ليكرت ا -0
لغير موافق  1، لغير الموافق2، للمحايد 3، للموافق 4، للموافق بشدة 5قدرها ، لإلجابات

 .بشدة 
بحساب  Reliabilityتم إختبار مدى تجانس المتغيرات مع بعضها أو مايسمى بالموثوقية  -8

مما دل ذلك على مدى  (9.)قيمة ألفا لمتغيرات اإلستقصاء وبلغت جميعها أكبر من 
 .إتساق المتغيرات 

بين كل ( بيرسون ) وقام الباحثون بحساب صدق اإلتساق الداخلى بمعامالت االرتباط  -3
جما لى اإلستقصاء فكانت قيم معامل االرتباط دالة إحصائية عند مستوى معنوية            محور وا 

(.05) . 
تم جمع البيانات من خالل االستبيانات التي تم توزيعها  :مجتمع الدراسة وعينة البحث

استمارة موزعة بين مصانع االسمنت ومصانع ( 011)واسترجاعها وكانت الصحيحة منها 
 :لليبية والجدول التالى يوضح ذلكالبيئة االطوب االحمر العاملة فى 
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 توزيع عينة العاملين تبعًا للمصانع :(7)جدول رقم
 النسبة العدد المصانع

 %1825 28 مصانع االسمنت
 %4320 33 مصانع الطوب االحمر

 %011 011 االجمالى
 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

مفردة ( 28)الدراسة من مصانع األسمنت عدد االستبيانات المجمعة والصحيحة من عينة  •
 .وهي أعلى نسبة استمارات%( 1825)بنسبة 

 %(.4320)مفردة بنسبة ( 33) عدد االستبيانات المجمعة والصحيحة من مصانع الطوب •
ستخدام البيانات على الحاسب األلى وكذلك عتمد الباحث فى تحليل اا: األساليب اإلحصائية

SPSS ائية للعلوم اإلجتماعية برنامج الحزمة اإلحصStatistical Package For 

Social Science  

  Alpha Cronbach.(الفا كرونباخ)مقياس -0
  Correlation Coefficient.معامل اإلرتباط -8
 Frequencies.اإلحصاء الوصفية من خالل التكرارات -3
 .إختبار معامالت اإلنحدار البسيط -4
 .لقياس اوجه التباين الجوهرى بين عينتين  ANOVAختبار ا-1

 

 ختبارات الفروضنتائج ا 

فإن البحث ، لما كان هدف البحث هو تقديم إطار مقترح لترشيد تكاليف التنمية المستدامة
 :يقوم على إتباث صحة الفروض التالية 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام أساليب اإلدارة االستراتيجية  :الفرض األول
 للتكلفة وترشيد تكاليف التنمية المستدامة 

اختبار معامالت االنحدار البسيط لتحديد مدى تأثير استخدام أساليب اإلدارة  :(2)جدول
 االستراتيجية على ترشيد تكاليف التنمية المستدامة

 مفسر التباين الغير r2معامل التحديد  rمعامل ارتباط بيرسون  العينة
 12140 12515 12535 مصانع الطوب االحمر

 12184 12530 12522 مصانع االسمنت



 وآخرون حمدأخليفة مسعود 
 

 480 8102ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

لتأثير استخدام أساليب اإلدارة االستراتيجية على ترشيد  ANOVAتحليل التباين  :(3)جدول
 تكاليف التنمية المستدامة 

مصادر  العينة
 االختالف

درجات 
مستوى  Fقيمة  الحرية

 الداللة
القرار 
عند 

α=0.05 

 معامل
التحديد 

% 

النسبة 
الغير 
 %مفسرة 

مصانع 
الطوب 
 االحمر

 االنحدار
 البواقي

0 
 420 5125 معنوي 12111 00012158 38

مصانع 
 االسمنت

 االنحدار
 البواقي

0 
 824 5320 معنوي 12111 33312080 20

Dl =1.701  Du=1.724 DW قيم جدولية مستخرجة من جداول ديربن واتسون 
 

يتضح من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط نجد أن قيمة معامل االرتباط 
(R ) لمصانع االسمنت وهي ( 12522)لمصنع الطوب االحمر و(12535)بين المتغيرين بلغ

، (12110)مستوى المعنوية للعالقة  وكانت( 1211)قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية 
لالنحدار نجد أن هناك عالقة طردية ذات داللة ( R2)ومن خالل نتائج معامل التحديد 

%( 5125)إحصائية بين أساليب اإلدارة االستراتيجية و ترشيد تكاليف التنمية المستدامة بنسبة 
نموذج اإلنحدار  لمصانع االسمنت وباختبار معنوية%( 5320)لمصانع الطوب االحمر و

 لكل من المصنعين( 33312080) و( 00012158)التي بلغت ( ف)باالعتماد على قيمة 
 .مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار( 12110)بمستوى معنوية 

والذي يوضح وجود عالقة ( B)تم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار 
 . طردية بين استخدام أساليب اإلدارة االستراتيجية وترشيد تكاليف التنمية المستدامة

وبذلك نستنتج ان اساليب االدارة االستراتيجية للتكلفة تعمل على ترشيد تكاليف التنمية 
 .المستدامة فى كل من مصانع االسمنت ومصانع الطوب االحمر 
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يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة  :الفرض الثاني
 .وتحقيق الميزة التنافسية

اختبار معامالت االنحدار البسيط لتحديد مدى لتأثير تحقيق الميزة التنافسية على  :(4)جدول
 ترشيد تكاليف التنمية المستدامة

 التباين الغير مفسر r2معامل التحديد  rمعامل ارتباط بيرسون  العينة
 12108 12522 12554 مصانع الطوب االحمر

 12005 12220 12535 مصانع االسمنت
 

لتأثير تحقيق الميزة التنافسية على ترشيد تكاليف التنمية  ANOVAتحليل التباين  :(5)لجدو
 المستدامة 

مصادر  العينة
 االختالف

درجات 
مستوى  Fقيمة  الحرية

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

 معامل
التحديد 

% 

النسبة 
الغير 
 %مفسرة 

مصانع 
الطوب 
 االحمر

 االنحدار
 البواقي

0 
 028 5222 معنوي 12111 1301230 38

مصانع 
 االسمنت

 االنحدار
 البواقي

0 
 0025 2220 معنوي 12111 0102102 20

Dl =1.701 Du=1.724 DW قيم جدولية مستخرجة من جداول ديربن واتسون 
 

الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط نجد أن قيمة معامل االرتباط يتضح من 
(R ) لمصانع االسمنت وهي ( 12535)لمصنع الطوب االحمر و(12554)بين المتغيرين بلغ

، (12110)وكانت مستوى المعنوية للعالقة ( 1211)قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية 
لالنحدار نجد أن هناك عالقة طردية ذات داللة ( R2)ومن خالل نتائج معامل التحديد 

%( 5222)إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية و ترشيد تكاليف التنمية المستدامة بنسبة 
لمصانع االسمنت وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار %( 2220)لمصانع الطوب االحمر و

 لكل من المصنعيين( 0102102)و( 1301230)التي بلغت ( ف)باالعتماد على قيمة 
 .مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار( 12110)بمستوى معنوية 
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والذي يوضح وجود عالقة ( B)تم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار 
 .طردية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة و تحقيق الميزة التنافسية

المستدامة يؤدى الى تحقيق الميزة التنافسية فى وبذلك نستنتج ان ترشيد تكاليف التنمية 
 .كل من مصانع االسمنت ومصانع الطوب االحمر 

 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة :الفرض الثالث
 .تخاذ القرارات االستراتيجية وا

اختبار معامالت االنحدار البسيط لتحديد مدى تأثير أتخاذ القرارات االستراتيجية  :(6)جدول
 على ترشيد تكاليف التنمية المستدامة

 التباين الغير مفسر r2معامل التحديد  rمعامل ارتباط بيرسون  العينة
 12103 12523 12558 مصانع الطوب االحمر

 12813 12343 12200 مصانع االسمنت
 

لتأثير اتخاذ القرارات االستراتيجية على ترشيد تكاليف  ANOVAتحليل التباين  :(1)جدول
 التنمية المستدامة

مصادر  العينة
 االختالف

درجات 
مستوى  Fقيمة  الحرية

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

 معامل
التحديد 

% 

النسبة 
الغير 
 %مفسرة 

مصانع 
الطوب 
 االحمر

 االنحدار
 البواقي

0 
 023 5223 معنوي 12111 4023208 38

مصانع 
 االسمنت

 االنحدار
 البواقي

0 
 8123 3423 معنوي 12111 8412883 20

يتضح من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط نجد أن قيمة معامل االرتباط 
(R ) لمصانع االسمنت وهي ( 12200)لمصنع الطوب االحمر و(12558)بين المتغيرين بلغ

، (12110)وكانت مستوى المعنوية للعالقة ( 1211)إحصائًيا عند مستوى معنوية قيمة دالة 
لالنحدار نجد أن هناك عالقة طردية ذات داللة ( R2)ومن خالل نتائج معامل التحديد 

%( 5223)إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة و اتخاذ القرارات االستراتيجية بنسبة 
لمصانع االسمنت وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار %( 3423)لمصانع الطوب االحمر و
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 لكل من المصنعيين( 8412883)و( 4023208)التي بلغت ( ف)باالعتماد على قيمة 
 .مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار( 12110)بمستوى معنوية 

 والذي يوضح وجود عالقة( B)تم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار 
 .طردية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة و اتخاذ القرارات االستراتيجية

وبذلك نستنتج ان ترشيد تكاليف التنمية المستدامة سوف يؤدى الى المساعدة فى اتخاد 
 .رحمنع االسمنت ومصانع الطوب األالقرارات االستراتيجية لكل من مصا

راء عينة مصانع االسمنت آحصائية بين إلة ق جوهرية ذات داليوجد فرو  :الفرضية الرابعة
فيما يتعلق باستخدام اساليب االدارة االستراتيجية للتكلفة لترشيد  وعينة مصانع الطوب االحمر

 تكاليف التنمية المستدامة
راء بيم مصانع االسمنت ومصانع لحساب متوسطات ومعنوية اآل( ت)ار اختب :(8)جدول

 دارة االستراتيجية اساليب اإلب فيما يتعلق باستخدام الطو 
 اسم بعاداأل

االنحراف  المتوسط المصنع
 المعياري

 قيمة
 ت 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 القرار الداللة

أساليب 
اإلدارة 

االستراتيجية 
 للتكلفة

 الطوب مصانع
 االحمر

420833 021410 
رفض  12042 013 12800

 القرار
 02032 421214 االسمنت مصانع

قل من أوهذه القيمة المستخرجة ( 12800) بلغت T ن قيمةأ الجدول السابقيوضح 
ق جوهرية ذات داللة احصائية بين قيمتها الجدولية وبالتالى نرفض الفرضية القائلة بوجود فرو 

ساليب االدارة أفيما يتعلق باستخدام  حمرسمنت وعينة مصانع الطوب األراء عينة مصانع األآ
ن مستوى الداللة أالمستدامة وما يؤكد هذا القرار  لترشيد تكاليف التنمية االستراتيجية للتكلفة

 .كبر من المستوى المعتمد للدراسةأوهذا ( 1211)معنوية كان أكبر من ال
 

 اإلطار المقترح لترشيد تكاليف التنمية المستدامة
إلختبارات  بناء على نتائج الدراسة الميدانية والتحليالت االحصائية للعالقات بين البحث

التنمية المستدامة فإنه يتم تحديد المحاور الرئيسية لإلطار المقترح لترشيد تكاليف ، الفروض
 :تية فى المحاور اآل
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تكامل أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة كأدوات لترشيد تكاليف التنمية  :ولالمحور اال 
 (.مدخالت )  المستدامة

 (.العمليات ) المنتج واألساليب المالئمة لكل مرحلة مراحل دورة حياة  :المحور الثانى
 (.مخرجات )تكاليف تنمية مستدامة مرشدة  :المحور الثالث

والتى يتم تطبيقها من خالل ، وتمثل المحاور السابقة أساس عملية منظومة الترشيد
تنمية وذلك بهدف ترشيد تكاليف ال، تكامل مجموعة من األساليب عبر مراحل األنتاج المختلفة

والمساعدة فى إتخاد القرارات السليمة إلدارات المصانع محل ، وتحقيق ميزه تنافسية، المستدامة
 .(طوب االحمر العاملة فى ليبيا مصانع االسمنت ومصانع ال) الدراسة 

 ويتناول اإلطار المقترح كيفية ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وأهم األساليب المستخدمة
فقها من بحيث تكون هذه األساليب متابعة للتكاليف قبل حدوثها وعند تد، التكاليفلترشيد هذه 

وكذلك ، سراف والضياع خالل كل مراحل دورة حياة المنتجوجه اإلأالمنبع بحيث تقلل من كل 
ساليب على متابعة كما تعمل هذه األ، التقليل من الفاقد والضائع سواء فى الموارد او الوقت

كتشاف مايكون به من عيوب اوذلك بهدف ، إتمامه وبيعه ووصوله للمستهلك المنتج حتى بعد
 إجراء ت التحسين والتطوير تتصف باإلستمرارية  والعمل على تفاديها فى المستقبل وبذلك تكون
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 اطار مقترح آللية ترشيد تكاليف التنمية المستدامة

 
المقترح لترشيد التكاليف بعد عرض عناصر اإلطار : ركائز نجاح اإلطار المقترح

ميزه التنافسية ورفع مستوى جودة وذلك بهدف زيادة ال، المستدامة فى البيئة الصناعية الليبية
والتى تشتمل على ، ويرى الباحث أهمية تحديد مقومات تطبيق اإلطار المقترح، تخاد القراراتا

 :مايلى
هدف تحقيق التنمية المستدامة وتعتبره دارة العليا ن تتبنى اإلأهو : قتناع االدارة العلياا -7

ن ترشيد تكاليف هذا أعتبارها اوتضع فى ، هدف إستراتيجى وتضعه فى اولوية أهدافها
 .مد الطويلق منافع للمصنع فى األن يحقأامج من شأنه البرن

لتطبيق االطار المقترح بنجاح يتطلب العمل بروح الجماعة فى : العمل من خالل فريق -2
 .ل متكاملة تخدم جميعها تحقيق هدف االستدامةشكل فرق عم
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مشاركة جميع المستويات اإلدارية في عمليات التنمية المستدامة األمر الذي  :المشاركة -3
 .يؤدي إلى تقليل المقاومة التي قد تحدث عند القيام بتنفيد برامج التنمية المستدامة

ن خالله إستخدام أساليب حديثة وجود نظام جيد للتكاليف يتم م: نظام جيد للتكاليف -4
تتمشى مع التطورات التى حدتث فى بيئة االعمال المعاصرة والتى تتسم بالتقدم التقنى 

 .والمنافسة الشديدة
إلنجاح االطار المقترح يجب أن يكون العاملين على درجة  :داء االعمالأالمهارة فى  -5

لتدريب المستمر على اداء االعمال وياتى ذلك من خالل التركيز على ا، عالية من المهارة
 . بشكل صحيح وبأقل االخطاء

وهنا يأتى دور الدولة فى تبنى هدف تحقيق التنمية المستدامة : وجود التشريعات القانونية -6
صدار التشريعات الملزمة بحماية البيئة والمحافظة على ، كهدف على مستوى الدولة                                                       وا 

التنمية المستدامة عن طريق منح االعفاءات الموارد وتشجيع المصانع على تحقيق 
 .الجمركية والضريبية على المعدات التى تكون صديقة للبيئة 

 

 التوصيات المقترحة
، ساليب حديثة لترشيد التكاليفألمصانع محل الدراسة أهمية تطبيق إدرك اإلدارة العليا با -0

والتى من شأنها ان ، ة والوقتيةلما توفره هذه األساليب من معلومات تتسم بالدقة والموثوقي
 .وتعمل على تحقيق التميز، تساعد األدارة فى إتخاد القرارات المختلفة

يجب توفر الدعم الكافى من اإلدارة العليا لكافة اإلدارات بما يضمن تحقيق ممارسات  -8
وذلك بهدف رفع مستوى جودة المدخالت والعمليات والمخرجات ، التنمية المستدامة

جية والتكاليفية للوصول الى مستوى متميز من الترشيد فى مجال االنتاج والتكلفة االنتا
 .يحاكى المستويات العالمية 

العمل على تكثيف البحوث والدراسات االكادمية والتطبيقية حول األساليب الحديثة لإلدارة  -3
دامة والتى تتسم لما لها من قدرة على ترشيد تكاليف التنمية المست، االستراتيجية للتكلفة

وبما يضمن تطوير نظم التكاليف ومواكبة التطورات التى حدتث فى ، بالتنوع والتشعب
 . البيئة الصناعية الحديثة 
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بغرض زيادة الوعى بأهمية التنمية ،ضرورة تدريب جميع العاملين باإلدارات المختلفة -4
ويكون ذلك من خالل  ،المستدامة على مستوى الدولة وعلى مستوى الوحدات االقتصادية

بما يساعد على خلق وعى مستدام لدى جميع و  ،الندوات والمؤتمرات وورش العملعقد 
وهذا الوعى من شأنه ان يساعد فى حل العديد من المشاكل ، المسئولين والعاملين

االمر الذى يؤدى الى دمج هذه االبعاد فى نسيج ، االقتصادية والبيئية واالجتماعية
تحسن شامل فى العملية االنتاجية والمحافظة على البيئة  تم نتحصل علىالمصانع ومن 

 .واالهتمام بالمحيط االجتماعى 
ضرورة العمل على تحسين وتطوير نظم وتقنيات االنتاج من خالل تحديد مواصفات  -1

ومن تم مقارنتها بالمعايير ، للمنتج تفى بالمتطلبات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 .جية للمصانع العالمية واالستفادة من تجاربهم فى التحديث والتطويراإلنتا
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ABSTRACT 

This research drives at preparing an accounting framework for 

rationalizing costs of sustainable development through using cost 
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strategic management approaches, classifying the used cost system for 

rationalizing costs in these plants; examining as well the nature of 

relationship between using modern approaches for cost strategic 

management and cost rationalization of sustainable development in 

addition to studying of the cost rationalization role in achieving the 

competitive advantage of plants and its assisting role in strategic 

decision-making. 

This research methodology counts on the inductive method as it 

aims to prepare a theoretical framework for the study, forming the 

problem, and hypotheses. It also uses the deductive method that drives 

at designing an investigation form works as the study tool using Likert 

Quinary Scale. The study population is represented in workers in 

cement plants and red bricks plants. It consists of (155) items. 

Reliability and convenience of variables is tested and designing, 

counting Alpha value of investigation variables. Values have achieved 

more than (<0.85), indicating harmony and matching of variables. The 

researcher has calculated validity of internal consistency of the 

coefficient correlation between all axes and total of the investigation. 

The coefficient correlation values indicate a significant statistical 

correlation at (0.05) significance level. 

The most important results indicate a significant relationship exists 

between using cost rationalization of sustainable development and 

achieving the competitive advantage either on the national level or the 

international on one hand and assisting in making strategic decision on 

the other hand. The most important recommendation of this research 

reflected in the necessity for considering cost rationalization of 

sustainable development through following cost strategic management 

approaches and considering the proposed framework of rationalizing 

costs in every cement and red bricks plants. 

 


