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تبن اسلوب حماس بة السجالت املفتوحة وتأأثريه ف دع اسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية
دراسة اس تطالعية لآراء عينة من حماس يب الرشاكت الصناعية ف اقلمي كوردس تان/العراق
م .م.رسدار عبدهللا صابر ،لكية الدارة والاقتصاد ،معهد تقىن سوران ،جامعة بوليتكنيك أأربيل ،أأقلمي كوردس تان العراق
أأ.م.د.رزاكر عبدهللا صابر  ،لكية الدارة والاقتصاد ،جامعة صالح ادلين ،أأربيل ،أأقلمي كوردس تان العراق
د .ابرزان معر عيل ،لكية الدارة والاقتصاد ،معهد تقىن سوران ،جامعة نوجل ،أأقلمي كوردس تان العراق
خملص
هتدف ادلراسة اىل طرح رؤية جديدة بشأأن كيفية يتبن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحةةة (مت ةةري مسة تقل) ،وحتديةةد عالقةةات الارتبةةاي والتةأأثري باتةةا وبة دع الاسةرتاتيجيات Porterالتنافسة ية
امخلسة (اسرتاتيجية قيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكةةع عةةي فةةيف التلكفةةة ،واسةةرتاتيجية الرتكةةع عةةي الامتيةةز) (مت ةةري عبةةع) تلرشةةاكت الصةةناعية ف اقلةةمي
كوردس تان/العراق ،ان زایدة اهامتم ادارة الرشاكت بتبن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ف دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافسة ية امخلسةةة يسةةه ف حتسة الواقةةع احلةةاي لعمةةل الرشةةكة لتقةةدم
منتجات تليب متطلبات الزابئن ،فض اال عن أأهنا تتيح تلرشكة اماكنية البقاء والمنو ف سوق يمتع ابلت يري.
ولتحقيق هدف ادلراسة اعمتد الباحثون املتج الوصفي التحلييل واملسح امليداين تلحصول عي البياانت من مصادرها الرئاسةةة مةةن الاةةالل الاعةةامتد عةةي اسةةتاانة ي تصةم ها ل ةةاایت هةةذه ادلراسةةة ،وي
توزيعها عي عينة من حماس يب ومدققي الرشاكت الصناعية ف اقلمي كوردس تان ،وتوصل البحث اىل وجود عالقةةة ارتبةةاي معنويةةة بة تبة يةن أأسةةلوب حماسة بة السةةجالت املفتوحةةة ودع الاسةرتاتيجيات
 Porterالتنافس ية امخلسة تلرشاكت عينة البحث ،فض اال عن وجود تأأثري معنةةول لتطبيةةق أأسةةلوب حماسة بة السةةجالت املفتوحةةة ف دع الاسةرتاتيجيات  Porterالتنافسة ية امخلسةةة تلرشةةاكت عينةةة
البحث.
وأأوصت ادلراسة برضورة تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة اليت تساعد الرشاكت ف حتقيق العديد من املزاای التنافسة ية ،ومواكبةةة املسة تجدات التكنولوجيةةة ف هةذا اجملةةال مةن الاةةالل انشةةاء
ش بكة معلومات تتضمن معلومات عةةن املةةوردين والعمةةالء  ,الاسة تفادة مةةن هةةذا املعلومةةات بطريقةةة تسةةه ف حتسة جةةودة املنتجةةات ،و فةةيف تاكليةةل العمليةةات ،ورفةةع مسة تول كفةةاءة وفاعليةةة
الاسرتاتيجية التسويقية بطريقة تساعد الرشكة ف دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية واس تدامهتا.
اللكامت املفتاحية :أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،اسرتاتيجية قيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي
الامتيز.

 .1احملور ا ألول :متجية البحث
 1.1املقدمة

مسامههتا الفاعةل ف تعزيز مركزها التنافيس ،الااصة و أأن هذه الرشاكت ابتت تواجه

ف ظل بائة الت ريات الرسيعة والتحدایت الكارية اليت تواجه الرشاكت ف الوقت

بائة رسيعة الت يري ف متطلباهتا ومواردها وف جح الطلب عي منتجاهتا فض اال عن

احلارض واليت فرضت علهيا اجناز أأعاملها بكفاءة عالية وتكنولوجيا متقدمة ،أأصبح

ما تواهجه من منافسة حادة ف السوق ،ف ضوء ما تقدم وابلرمغ من حمدودية

لزام اا عي تكل الرشاكت أأن تنهتج مناجه حديثة لدارة نظام التاكليل ،ومتا تبن

ادلراسات اليت تناولت عالقات الارتباي والتأأثري ب مت ريات البحث ف بائة

أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة دلع خفف التاكليل وحتس اجلودة ودع

الرشاكت الصناعية حبسب عمل الباحث  ،ونظراا اىل أأمهية يتبن أأسلوب حماس بة

الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية وكسب رضا العمالء وابلتاي زایدة أأرابح

السجالت املفتوحة وما میكن أأن يؤدل من دور ف دع الاسرتاتيجيات Porter

الرشكة ،حيث أأن نظ حماس بة التاكليل املعمتدة ف الوقت احلاي تتعرض تلكثري

التنافس ية تلرشاكت ،وجدان من الرضورل دراسة هذه املت ريات وحتليل

من الانتقادات و التساؤلت حول مدل مالءمة هذه النظ تلتطورات الرسيعة

عالقات الارتباي والتأأثري باتا ف مجموعة من الرشاكت ،وذكل من الاالل دراسة

اليت تشهدها نظ التصنيع العاملية ،و أأن الرشاكت ف الآونة ا ألالارية تواجه بائة

اس تطالعية لآراء عينة من حماس يب ومدققي الرشاكت الصناعية ف اقلمي

تشهد الكثري من موجات الت يري والتطوير ف الاحتياجات واملتطلبات ،كام أأن

كوردس تان/العراق.

هناكل تزايد ف الض وي النامجة عن شدة املنافسة عي النطاق احمليل والعاملي.

 2.1مشلكة البحث

ويعد أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة أأحد أأساليب احملاس بة الدارية

يعد تبن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة من ا ألساليب ا ألساس ية لتحقيق

احلديثة ف حتقيق أأهداف الرشكة ف البقاء والمنو اىل أأمد طويل ،فض اال عن

ا ألهداف الاسرتاتيجية تلرشكة من أأجل البقاء والمنو ف عامل ا ألعامل ،وتمتثل
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مشلكة البحث ف قياس اللكفة الانتاج ابعتبارها هدف أأساس حملاس بة التاكليل,

وبذكل تمتكن الرشاكت من دع وضعها التنافيس ف ظل الت ريات ف بائة

ذلكل ظهرت احلاجة اىل أأسلوب بديل لقياس اللكفة املرتفعة ف ظل املنافسة

ا ألعامل ،واليت انعكست بشلك كبري وماارش عي ازداید حدة املنافسة ب
الرشاكت تلحصول عي أأكرب نس بة ممكنة من السوق املنافسة ،من الاالل تقدم

العظمى من الرشاكت الصناعية ف اقلمي كوردس تان/العراق تعاين من عدم ادراك

املنتجات واخلدمات اليت حتقق اش باع رغبات العمالء واذلل ينعكس ف حتقيق

ألمهية تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،ودورها ف دع

الرضا دلل العمالء من الاالل مدل املواءمة ب احتياجاهت وخصائص وممعات

الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية تلرشاكت،ا ألمر اذلل دفع الباحث اىل تناول

املنتجات أأو اخلدمات املقدمة .

هذه املشلكة والسعي لعالهجا ف حبهث احلاي من الاالل الجابة عي التساؤلت

 5.1فرضيات البحث

الآتية:

ولتحقيق أأهداف البحث ولالجابة عن التساؤلت أأعاله ،ي صياغة فرضيات

• ما طبيعة عالقة الارتباي ب يتبن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

البحث عي النحو الآيت:

احلادة حبيث يعاجل اخللل ف النظام التقليدل تلتاكليل ومن هجة اخرل أأن ال البية

ودع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية ف الرشاكت عينة البحث؟
•

 -الفرضية ا ألوىل :توجد عالقة ارتباي ذات دلةل معنوية عند مس تول 0.05

هل يؤثر يتبن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ف دع الاسرتاتيجيات

ب ة تطبيةةق أأسةةلوب حماس ة بة السةةجالت املفتوحةةة ودع الاس ةرتاتيجيات

 Porterالتنافس ية ف الرشاكت عينة البحث؟

 Porterالتنافس ية من الاالل الاسرتاتيجيات امخلسة لك عي حده.

 3.1هدف البحث

 -الفرضية الثانية :يوجد تأأثري ذات دلةل معنوية عند مسة تول  0.05لتطبيةةق

ف ضوء فكرة ومشلكة البحث يمتثل هدف البحث ف التعرف عي تأأثري

أأسةةلوب حماس ة بة السةةجالت املفتوحةةة عةةي دع الاس ةرتاتيجيات Porter

وعالقات الارتباي ب تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة و أأمهيهتا عي

التنافس ية من الاالل الاسرتاتيجيات امخلسة لك عي حده.

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل :اسرتاتيجية القيادة التلكفة،

 6.1عينة البحث وحدودها

اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي فيف

حىت يكون التحليل تلموضوع غري متشعب و دقيق وضعنا حدوداا دلراسة

التلكفة ،واسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز ،تلرشاكت الصناعية ف اقلمي كوردس تان.

املوضوع ،ويه ممتثةل جبانب  ،أأوهلام نظرل هيمت بلك ما خيص مت ريل ادلراسة أأل

 4.1أأمهية البحث

تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ودع الاسرتاتيجيات Porter

تس متد ادلراسة أأمهيهتا من أأمهية أأبعاد املشلكة واملت ريات اليت تتعرض لها ،اذ

التنافس ية ،فض اال عن العالقة باتام ،أأما اجلانب الثاين فهو معيل و هيمت ابختبار

تتناول ادلراسة مت ريين أأساس ي يمتثل املت ري ا ألول ف تطبيق أأسلوب حماس بة

فرضيات البحث والتوصل اىل نتاجئ مفيدة تسه ف معاجلة مشلكه البحث وتتس

السجالت املفتوحة ،باامن متثيل الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية املت ري الثاين

ابلواقعية ،وتمتثل احلدود املاكنية تلبحث ابلرشاكت الآتية :رشكة كواك كول ،رشكة

واليت تتضمن (اسرتاتيجية قيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل

ببيس ،رشكة امسنت طاسلوجة ،رشكة امسنت ماس ،رشكة امسنت ابزاین،

تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ،واسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز)،

ورشكة امسنت دلتا ،حيث ي توزيع ( )80استاانة عي عينة البحث اليت متثلت

واملساعدة ف فه تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،وتوضيح الآاثر

مبجموعة من احملاس ب واملوظف ف أأقسام احملاس بة والتدقيق ف تكل الرشاكت،

الجيابية اليت میكن حتقيقها ف حاةل تطبيقه ب أأطراف املشاركة ،وزایدة عالقة

وبعد ان اس تمكلت معلية مجع الاستااانت وحفصها تب أأن عدد الاستااانت اليت

الرشاكة ب الرشاكت الصناعية ومعالهئا ف سبيل حتقيق الاسرتاتيجيات

اكمتلت اجاابهتا و أأصبحت جاهزة تلتحليل قد بلغ ( )62استاانة ،أأل بنس بة

 Porterالتنافس ية ابسرتاتيجياهتا امخلسة تضمن لها البقاء والاس مترار والمنو ف

( )%77.5ويه نس بة جيدة میكن الاعامتد عي النتاجئ اليت ي احلصول علهيا ف

بائة ا ألعامل.

اختبار الفرضيات.
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 7.1أأساليب مجع البياانت

ب .هدفة دراسة ) (Ellström & Larsson, 2017بعنوان :Dynamic and

اعمتد الباحثان ف مجع البياانت املتعلقة ابلبحث عي ا ألساليب الآتية:

( static pricing in open-book accountingالتسعري ادلينامييك

 -الاس تعانة ابملصادر العربية وا ألجنبية :الكتب وادلورایت وش بكة املعلومات

والس تاتييك ف السجالت احملاسبية املفتوحة) اىل فه كيفية تأأثري

ادلولية ( -الانرتنات) لت طية اجلانب النظرل من البحث ودع اجلانب

الاختالفات ب ا ألسعار ادليناميكية)غري اثبتة( والس تاتيكية ) الثابتة (

امليداين هل.

ابس تخدام اتفاقيات السجالت احملاسبية املفتوحة عي عالقة العميل-املورد .

 -الاستاانة :ي اس تخدام استاانة معدية بوصفها ا ألداة الوحيدة تلحصول عي

واعمتدت تكل ادلراسة عيل دراسة حاةل تتضمن عجر املباين و ُمصنع اخلشب
ف اململكة املتحدة ،فقد قام عجر املباين حمل ادلراسة بتعهيد جزء من انتاجه

البياانت املتعلقة ابجلانب امليداين تلبحث.
 8.1ا ألساليب الحصائية

مؤخراا ملُصنع اخلشب من الاالل اس تخدام السجالت احملاسبية املفتوحة مع

ي اس تخدام عدد من ا ألساليب الحصائية ف وصل ا ألفراد املبحوث وحتديد

ا ألسعار ادليناميكية ،ولمتام هذه ادلراسة اجرل الباحثون مقابالت مع عدة

عالقات الارتباي والتأأثري ب مت ريات البحث هبدف اس تخالص النتاجئ ويه:

أأفراد من لك الطرف ف التفاقية) املس تخدم لتفاقية السجالت احملاسبية

التكرارات ،معامل الارتباي بريسون ،معامل التحديد ،الاحنراف اخلطي البس يط

املفتوحة

واملتعدد (وجرت املعاجلة ابس تخدام برانمج .)SPSS Ver. 20

املفتوحة ف خفف التلكفة ودع املعة التنافس ية ألطراف سلسةل التوريد:

 9.1أأمنوذج البحث
املت ريات التابعة

ج .هدفت دراسة (سلطان )2018 ،بعنوان (دور أأسلوب السجالت احملاسبية

مت ريات البحث

املت ري املس تقل

دراسة ميدانية)اىل بيان دور أأسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة ف فيف
التلكفة ودع املعة التنافس ية ألطراف سلسةل التوريد؛ وىف سبيل حتقيق هذا
الهدف قام الباحث ابجراء دراسة ميدانية من الاالل صياغة قامئة اس تقصاء
وهجت اىل الرشاكت الصناعية املرصية ،ابلضافة اىل الأاكدمیي املتخصص
ف جمال احملاس بة .وتوصلت ادلراسة اىل أأن اس تخدام أأسلوب السجالت
احملاسبية املفتوحة هل دور هام ف حتديد مسباات التلكفة اليت تس تخدم
تلمساعدة عي فيف التلكفة والرتكع عي ا ألنشطة اليت تضيل ق ة لالك
الطرف  ،وتعد السجالت احملاسبية املفتوحة وس يةل لتخفيف التلكفة من
املنبع حيث میكن اس تخداهما لهندسة الق ة ف مرحةل تطوير وتصممي املنتج،

 10.1ادلراسات السابقة

وذكل من الاالل اعامتد السجالت احملاسبية املفتوحة.

أأ .هدفة دراسة (حساب  )2106,بعنوان ( دراسة العوامل املؤثرة عي تبىن

د .هدفة دراسة (الشطناول وادلل ي  )2019بعنوان ( أأثر س ياسة السجالت

أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة – دراسة اس تطالعية) اىل حتديد

احملاسبية املفتوحة كأحد أليات ادارة التلكفة ف حتقيق املعة التنافس ية

العوامل املؤثرة عي تبىن أأسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة ،والتعرف عي

تلرشاكت الصناعية املسامهة العامة ا ألردنية) اىل التعرف عي مفهوم س ياسة

مدل تطبيق املنشأآت هذا ا ألسلوب من الاالل دراسة اس تطالعية.

السجالت احملاسبية املفتوحة وامهيهتا ،وعي مفهوم املعة التنافس ية وابعادها،

وتوصلت ادلراسة اىل أأن هناك عالقة ارتباي معنوية ب العوامل املؤثرة

وقياس أأثر س ياسة السجالت احملاسبية املفتوحة كأحد أليات ادارة التلكفة ف

وتطبيق حماس بة السجالت املفتوحة لعينات البحث ،وهذه العوامل يه :

حتقيق املعة التنافس ية (اللكفة ،اجلودة ،املرونة ،التسلمي) تلرشاكت الصناعية

خصائص املنشأأة ،والبائة اخلارجية ،واجتاه ومدل الفصاح ،واختيار احلوافز،

املسامهة العامة ا ألردنية.

ودرجة الاعامتدية ب املنشأأة واملورد ،والثقة واس مترارية العالقة.
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ىف حدود اطالع الباحثون وبنا اء عي نتاجئ ادلراسات السابقة خيلص الباحثون اىل

اىل تعريفات خمتلفة لدارة الكتب املفتوحة ،ال أأهن يتفقون عي أأن حماس بة

ما ييل:

السجالت املفتوحة تتعلق بتاادل معلومات التلكفة ب

اتفقت العديد من ادلراسات السابقة عي أأمهية التعاون ب املوردين والعمالء

والعمالء).) Romano, 2012:69

والفصاح عن معلومات التاكليل ،وركزت عي الفصاح بذاته من حيث مدل

ويرل  Windolph & Moellerأأن العديد من الرشاكت ركزت ف

الفصاح وطبيعة املعلومات اليت سامت الكشل عتا ،والعوامل املؤثرة لنجاح

الفرتات ا ألالارية عي كفاءهتا ا ألساس ية والتقنيات احلديثة واملهارات

تطبيق اسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة.

املكتس بة واملعرفة ،واليت بدورها تضمن تلرشكة القدرة التنافس ية ف

يُعد البحث احلاي امتداد لدلراسات السابقة ،حيث يسامه ف توضيح اسلوب

السوق ،ونتيجة لهذه الاسرتاتيجية فقد اعمتدهتا الرشاكت بشلك مزتايد

السجالت احملاسبية املفتوحة ودوره ف دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية

املوردة) ف ا ألنشطة غري
عي الادمات املصادر اخلارجية (الرشكة ي

واس تدامهتا تلرشاكت من الاالل الاسرتاتيجيات Porterالتنافس ية امخلسة

ا ألساس ية ،وذكل لكتساب معة تنافس ية تلرشكة من الاالل اس ت الل

(اسرتاتيجية قيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل تلكفة،

املوارد النادرة والكفاءات ا ألساس ية من أأجل تقليل التاكليل الجاملية و

اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ،واسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز)  ،كام أأن

ترسيع تقدم املنتجات وتطويرها ابلتعاون مع الرشكة املوردة اخلارجية

تطبيق هذه الاسلوب ف الواقع العميل من قال الرشاكت ما زال قليال كام أأنه

)(Windolph & Moeller, 2012:47

يواجه بعف املعوقات بسبب التخوف من الفصاح عن معلومات التلكفة ،ما دفع

ومن جانبه يعرفها ( )Möller et alبأأهنا كشل متجي ي
منظ ومناقشة

الباحثون اىل تناول هذه الفجوة البحثية وتطبيقها عي البائة العراقية اليت افتقدت

تلبياانت املتعلقة ابلتلكفة ب الرشاكت متعاونة فامي باتا ،وهو أأمر حمتي

أأية دراسة متعلقة ابسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة حسب عمل الباحثون

تلكشل عن فرص فيف التلكفة واليت تصبح ممكنة من الاالل اجلهود

 .2احملور الثاين :اجلانب النظرل

املوردة والرشكة
املشرتكة ب خمتلل الرشاكت ف اطار رشاكة ب الرشكة ي

 1.2أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

املشرتية ).) Möller et al., 2011:69

أأ .مفهوم أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة :يوحض أأسلوب حماس بة

وعي الرمغ من تعدد التعاريل لتطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

السجالت املفتوحة مدل ممارسة الرشاكء ف سلسةل التوريد واحلصول عي

ال أأهنا اتفقت فامي باتا عي أأن تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

املزيد من شفافية املعلومات احملاسبية ادلاالالية فامي باتا من أأجل دع التعاون
الفع يّال وحتقيق أأفضل اس تخدام تلموارد املشرتكة ،أأو اجياد الطريقة الأكرث

املوردة والرشكة املشرتية ،من
يعد أأسلو ااب يساعد عي التعاون ب الرشكة ي
الاالل تبادل بياانت التاكليل حول معليات انتاج املنتجات وتقدم

فاعلية ملعاجلة الصفقات من الاالل الدارة البينية تلتلكفة (سامل،

اخلدمات ب الرشاكت داالال ش بكة ا ألعامل ،ولتحقيق النجاح جيب تبادل

 ،)13:2014وابلنظر اىل حداثة العهد ف ممارسات أأسلوب حماس بة

بياانت التلكفة اخلاصة بعمليات لك رشكة داالال سلسةل التوريد بشلك

السجالت املفتوحة فان الفكر احملاس يب ل يتضمن تعريف اا متفق اا عليه وبد ال

شفاف ف هذا الس ياق ،ويوحض عدد من ادلراسات اليت أأجريت ف هذا

من ذكل توجد بعف املساهامت الفردية من قال بعف الباحث نوجز

الس ياق كيل يفصح الرشاكء داالال سلسةل التوريد عن التلكفة والبياانت

أأمهها ابلآيت:

ذات الصةل اليت تنتجها بواسطة أأنظمة احملاس بة اخلاصة هب ( .(Fliegner

تطرق العديد من الباحث اىل ممارسات الافصاح عن التلكفة ،حتت
ي

, 2015:330

تسميات كثرية متا السجالت املفتوحة ،أأو السجالت املفتوحة تلتلكفة ،أأو

ان هدف جسالت احملاس بة املفتوحة هو تعزيز التعاون ب املورد والعميل،

س ياسة السجالت املفتوحة ،أأو السجالت املفتوحة تلمفاوضات ،أأو شفافية
التلكفة ،ويعترب مصطلح حماس بة السجالت املفتوحة الأكرث ش يوع اا ف

مما يسامه ف الكشل عن اجلوانب املهمة واليت حتتاج اىل حتسانات،
وابلتاي زایدة احامتلت فيف التلكفة ،وذكل من الاالل مكية ونوعية

أأغلب الكتاابت والبحوث احملاسبية ،عي الرمغ من أأن هذا املصطلح يشري

املعلومات املتبادةل ب رشاكء التبادل من أأجل احلصول عي مزيد من
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معلومات والبياانت التفصيلية أأكرث دقة واحملددة لعمليات تش يلية معينة

 -تقليل جفوة املعلومات ،حبيث يس تطيع العميل احلصول عي املعلومات

اليت يمت تبادلها ب ب أأعضاء سلسةل التوريد( jaf. et. al,2020

اليت حيتاج الهيا بدقة نتيجة الشفافية ف الفصاح عن بياانت التاكليل

.);3104

من جانب املورد واليت حيققها اس تخدام هذا ا ألسلوب ب أأطراف

ومیكن القول بأأن حد املنافسة ف بائة ا ألعامل احلديثة غريت من خصوصية

العالقة التعاقدية.

معلومات التلكفة ادلاالالية وابلتاي الافصاح عنة وتبادل املعلومات مضن

 -توحيد ا ألهداف وتقليل تضارب املصاحل نتيجة لس تخدام أأسلوب

حدود التعاون ب الرشاكت عند تطبيق السجالت احملاسبية املفتوحة .

السجالت احملاسبية املفتوحة ،حيث يصبح الهدف العام من

ب .دوافع اس تخدام أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة :تمتثل أأبرز ادلوافع

اس تخدامه فيف التلكفة ،واحلصول عي مزاای تنافس ية ،وابلتاي

لس تخدام أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ابلآيت:
 ترش يد القرارات :فهيي تسه ف توفري املعلومات الالزمة ل اذ العديدمن القرارات املتعلقة بتعامالت الرشاكت املتعاونة وعي امتداد سلسةل
التوريد.
 -تنفيذ بعف ا ألنشطة والاسرتاتيجيات :فهيي تساعد ف معليات

القدرة عي البقاء والاس مترار ف بائة ا ألعامل احلديثة.
 التفاق عي التوزيع العادل تلمنافع الاقتصادية املتودلة ،نتيجة لتطبيقأأسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة.
 الفصاح عن معلومات التاكليل فقط ف حدود التحسانات املرغوبةاخملصصة لها.
أأو ا ألغراض ي

التفاوض و فيف التلكفة وحتس القدرة التنافس ية ودع ممارسات

 1.1.2دور أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ف دع الاسرتاتيجية التنافس ية

ادارة التلكفة البينية (محمود.)139:2017،

تفرض حدة املنافسة ب الرشاكت ف ا ألسواق ض ط اا عي الرشاكت تلتخفيف

 -زایدة القدرة التنافس ية :يعد من أأبرز أأساليب احملاس بة الدارية اليت

املس متر لتاكليل منتجاهتا حىت تمتكن من البقاء ف السوق ،ذلكل فان عي

میكن اس تخداهما داالال ش بكة ا ألعامل ،مما يسه ف مواهجة ض وي

الرشاكت اس تخدام ممارسات احملاس بة الدارية احلديثة ،ويعد أأسلوب حماس بة

املنافسات الشديدة والتخفيف املس متر لتلكفة املنتجات ( أأمحد،

السجالت املفتوحة من أأبرز أأساليب احملاس بة الدارية اليت میكن اس تخداهما داالال

.)342:2016

ش بكة ا ألعامل ،مما يساعد عي التخفيف املس متر لتلكفة املنتجات من الاالل

ج .أأهداف أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة :عند اس تخدام أأسلوب

اعامتدها الاسرتاتيجية التنافس ية لتحقيق أأهداف الرشكة ،وتتنافس الرشاكت ف

حماس بة السجالت املفتوحة فانه يراد منه حتقيق ا ألهداف الآتية( سلطان،

الوقت احلاي عي تقدم املنتجات ف الوقت املناسب وجبودة عالية (الامتيز) مما

:)47-46 :2018

يساعد عي فيف عدد املنتجات املعيبة واخملزون دلهيا ،واذلل يتطلب التعاون

 -يعد وس يةل لتخفيف التلكفة من املنبع حيث يمت ادارة التاكليل ف

ب ا ألعضاء داالال ش بكة ا ألعامل مما يؤدل اىل فيف تلكفة املنتج وابلتاي

املراحل ما قال النتاج ،وادارة التلكفة اللكية تلمنتج ب الرشاكت عرب

حتقيق اسرتاتيجية قيادة التلكفة.

سلسةل التوريد ،مما يؤدل اىل حتقيق وفورات ف التاكليل نتيجة

أأن املنافسة ب الرشاكت ف ا ألسواق واليت من الااللها يمت تقدم املنتجات ف

التعاون والتنس يق ب ا ألطراف املتعاونة نتيجة اس تخدامه.

الوقت املناسب وجبودة عالية (الامتيز) متكين ا ألطراف داالال ش بكة ا ألعامل من

 -توحيد الطرائق وا ألنظمة احملاسبية ب أأطراف سلسةل التوريد ،مما

تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،والكشل عن بياانت التلكفة من

يزيد من دقة املعلومات احملاسبية املفصح عتا ،وتقليل عدم متاثل

الاالل وجود قنوات اتصال مس مترة مما میكين من دع اسرتاتيجية الرتكع عي

معلومات التلكفة ب املرشاكت املتعاونة واليت حتدث نتيجة اختالف

فيف تلكفة املنتجات مع الاهامتم بزایدة جودهتا ،يتضح مما س بق مدل أأمهية

ا ألنظمة احملاسبية املطبقة ب الرشاكء.
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لس تخدام الرشاكت هذا ا ألسلوب دلع اسرتاتيجيات التنافس ية ف الرشاكت

وفورات احلج  ،اخلربة ،تصممي املنتجات وتسعريها بتلكفة منخفضة،

( أأمحد.)343-342 :2016 ،
ومیكن القول بأأن تطبيق أأسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة تقليل من جفوة

اذ هتدف الرشكة من الاالل اتباعها لسرتاتيجية قيادة التلكفة اىل
حتقيق عائد أأكرب لتمتكن من استامثره ف ميادين البحث والتطوير

املعلومات التاكليفية ب أأطراف العالقة التعاقدية ؛ تعترب خطوة حنو دع

والاحتفاظ بوضعيهتا كس باقة ف السوق( خفرل،)189: 2018 ،

اسرتاتيجية الرتكع عي فيف تلكفة املنتجات حبيث يس تطيع العميل احلصول

وتشمل اسرتاتيجية قيادة التلكفة الطرائق اليت تس تخدهما الرشاكت

عي املعلومات اليت حيتاج الهيا من الرشكة بدقة وف حدود التحسانات املرغوبة

تلحصول عي مزاای تتعلق ابلتلكفة مثل حتس كفاءة العمليات ،التفرد

أأو ا ألغراض اخملصصة لها .مما يؤدل اىل فيف التاكليل و حتقيق وفورات ف

ف الوصول اىل مصدر كبري تلمواد منخفضة التاكليل ،التفاق عي

التاكليل نتيجة التعاون والتنس يق ب ا ألطراف املتعاونة.

تعاقدات الاارجية أأفضل ،وا اذ بعف القرارات لتجنب بعف

 2.2الاسرتاتيجيات التنافس ية

التاكليل متام اا ،واذا مل تكن الرشاكت املتنافسة قادرة عي خفف

أأ .مفهوم الاسرتاتيجية التنافس ية :يتع عي الرشاكت اعامتد مجموعة واسعة

تاكليفها بنفس القدر قد تصبح الرشكة قادرة عي الاحتفاظ مبعهتا

من ا ألساليب والفلسفات الدارية املبتكرة اليت ي انشاؤها واليت تتطور
لالس تجابة تلض وي اخلارجية وادلاالالية( .)sabir.et al.,2011,p632ان

• اسرتاتيجية الامتيز :تتحقق اسرتاتيجية الامتيز اذا اس تطاعت الرشكة

معرفة الرشكة ببائهتا التنافس ية يساعدها ف وضع اسرتاتيجية واحضة

انتاج منتجات يعتربها العمالء اس تثنائية ،ويتطلب انتاج منتج فريد

ودقيقة ملواهجة املنافس ف السوق ،فهذه الاسرتاتيجيات تعترب الركعة

أأو تقدم الادمة فريدة أأن تقوم املرشكة بتطوير همارات يممعة ف أأنشطة

ا ألساس ية لبناء معة تنافس ية تلرشكة وابلتاي ضامن اس متراريهتا ف السوق،

سلسةل التوريد ،وقد أأشار ( )Porterاىل أأن تطبيق اسرتاتيجية

وتسعى الاسرتاتيجية التنافس ية اىل حتديد املنتجات اليت جيب تطويرها،

الامتيز يليب العديد من ا ألبعاد احملديدة مثل خصائص املنتجات

حيث أأن بقاء الرشاكت ف الوقت احلاي مرهون بقدراهتا التنافس ية ،وما

واخلدمات ،تسلمي السوق  ،جح العالن  ،العالمة التجارية أأو ا ألبعاد

تمتع به من خصائص وممعات فريدة متكيتا من مواهجة حتدایت املنافسة،

ا ألخرل اليت تؤثر عي تش يل سلسةل الق ة وانشاء يشء الااص

وابلتاي تعمل الرشاكت من الاالل الاسرتاتيجيات التنافس ية عي حتقيق

تلرشكة ).( Islami et al., 2020:160

مزاای تنافس ية تضمن لها التفوق وحتقيق العائد املطلوب ،وتتكون

ويعرفها لك من (العزنل ومعري) بأأهنا قدرة الرشكة عي توفري الق ة

الاسرتاتيجية التنافس ية من التوهجات واملبادرات اليت تتخذها املرشكة

امل يمتعة واملتفوقة تلمشرتل ،ف ضوء جودة املنتج واملواصفات اخلاصة

لكتساب العمالء ،وتلبية توقعاهت ومقاومة الض وي التنافس ية علهيا،

اليت يرغهبا أأو الادمات ما بعد البيع ،وتس هتدف هذه الاسرتاتيجية

وذلكل تبدع الرشاكت ف صياغة الاسرتاتيجيات التنافس ية الكفيةل بكسب

السوق الواسع ،وتتضمن انتاج منتجات مدركة ب يمتع عالمهتا التجارية

رضا العمالء (العزنل ومعري.)7:2015،

وتصم ها ،وتعد اسرتاتيجية الامتيز قابةل تلتنفيذ لكسب العائدات فوق

ب .أأنواع الاسرتاتيجيات Porterالتنافس ية :يعمتد املركز التنافيس تلرشكة أأو

املتوسط ف أأعامل حمديدة (العزنل ومعري.)8:2015،

القطاع عي مخسة عوامل ،ويقرر معلها امجلاعي املاكسب املس تقالية

تش متل اسرتاتيجية الرتكع عي مت ريين هام تركع التلكفة عي الامتيز

تلصناعة ،وتتنوع الاسرتاتيجيات التنافس ية اليت أأشار الهيا ( )Porterاىل

والرتكع عي الامتيز .ا ذت شلك (بورتر) مفيداا تلبائة التنافس ية اليت

مخس اسرتاتيجيات ويه:

طورها (وايزمانز) حيث ي اعامتد ثالثة أأقسام من مفاهمي (بورتر)

• اسرتاتيجية قيادة التلكفة :تؤكد هذه الاسرتاتيجية عي الكفاءة

والعمل علهيا توسع اىل مخسة  ،ليكون اطاراا أأكرث مشو ال

والانتاج بتلكفة منخفضة نسبي اا ،وتأأمل الرشكة الاس تفادة من
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التنافس ية عي أأساس قيادة التلكفة (دحاور.)31 :2010 ،

تلسرتاتيجيات التنافس ية).( Jaf & Xinping.2011,p249

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.
• اسرتاتيجية أأفضل تلكفة :تعمل اسرتاتيجية أأفضل تلكفة عي تقدم
املزيد من الق ة مقابل املال تلعمالء ،ان الهدف متا هو تقدم أأعي

هيمتون ابلسعر (العزنل ومعري.)8: 2015 ،

ق ة تلعمالء من الاالل تلبية احتياجاهت وكذكل حتقيق أأفضل ما

• ويرل الباحثون ان اسلوب السجالت احملاسبية املفتوحة تساعد

میكن من :اجلودة ،الامتيز ،ا ألداء ،واخلدمة حبيث تفوق توقعات

الرشاكت ف دع الاسرتاتيجيات Porterالتنافس ية من الاالل

املتنافس عي السعر ،وابلنظر اىل ما يفرضه املنافسون عي نفس

الانتاج بتلكفة منخفضة نسبي اا حىت حتتفظ مبعهتا التنافس ية عي

املعات تقري ابا حيث أأن الرشكة حتقق اسرتاتيجية أأفضل تلكفة من

أأساس قيادة التلكفة ,وانتاج منتج فريد أأو تقدم الادمة فريدة

الاالل اماكنية الرشكة عي دمج املعات املرغوبة أأو الفاخرة بتلكفة

واكتساب معة تنافس ية عن طريق فيف تاكليفها اىل ما دون

أأقل من املنافس  ،میكن أأن تنعكس املعات املرغوبة ف شلك

تاكليل املنافسة وكذكل تركز عي انتاج منتجات مع يينة وم يمتعة

انتاج ،أأداء ،جودة منتج ،أأو الادمة معالء مرغوبة ،ان الرشاكت اليت

جلهات معينة ف السوق ,مما يؤدل اىل فيف التاكليل املنتجات و

تمتتع مبصادر القوة الاكفية والقدرات التنافس ية العالية جتعلها قادرة عي

حتس معليات النتاج و تربير الاستامثرات ف التكنولوجيا احلديثة،

دمج املعات املرغوبة ملنتجاهتا ،اهنا تس تطيع أأن تقدم منتجاهتا بتلكفة

وحتس ف العمليات و أأداء الرشكة.

أأقل من املنافس  ،وابلتاي حتصل الرشكة عي اسرتاتيجية أأفضل
تلكفة ).(Thompson et al, 2016:137-138

ج .رشوي عامة لنجاح س ياسة دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية :ان
تدعمي القدرة التنافس ية تلرشاكت الصناعية يمت عن طريق عدة مداالال میكن

• اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة :تركز اسرتاتيجية فيف

اعامتدها ف حماوةل بناء وتعظمي القدرة التنافس ية واعتبارها مقومات ازدهار

التلكفة عي انتاج منتجات قياس ية بتلكفة منخفضة جدا ا للك وحدة

الصناعة ،هناك عدد من الرشوي ا ألساس ية اليت جيب توفيرها لنجاح

تلمس هتلك اذلين دلهي حساس ية تلسعر ،ان اسرتاتيجية فيف

س ياسات دع القدرات التنافس ية ،ومن أأمه هذه الرشوي الآيت (عبد

التلكفة يه اسرتاتيجية حتاول فهيا الرشكة اكتساب معة تنافس ية عن

الوهاب:)101-100 :2012 ،

طريق فيف تاكليفها اىل ما دون تاكليل املنافسة ،و أأن الهدف

 -الاس تقرار الاقتصادل :حيث يؤدل اىل سهوةل حتديد مس تقال

الرئاس لسرتاتيجية التلكفة املنخفضة يمتثل ف خفف التاكليل

مسرية الاقتصاد ومسرية ادلوةل ،وتوفير الرؤية الواحضة تلرشاكت

بشلك كبري مقا نر اة ابملنافس  ،ولكن لاس ابلرضورة أأدىن تلكفة ممكنة

الصناعية حول موقل احلكومة حنو تفعيل دور املنافسة ف ا ألسواق.

عي الطالق ،وعند احلصول عي معة أأقل تلكفة ب املنافس

 -تواجد قول تنافس ية تدفع الرشاكت الصناعية بشدة حنو التعاون مع

حتتاج ادارة الرشكة اىل دمج املنتجات واخلدمات اليت جيدها العمالء

احلكومة :وقد يأأيت ذكل ف شلك منافسة حملية أأو منافسة من الاالل

رضورية.

الاس ترياد أأو التصدير.

ان اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة هو السعي لتحقيق تاكليل

 -حتفع أأحصاب ا ألموال عي ادلخول ف القطاع الصناعي :فلكام ازداد

اجاملية أأقل من املنافس عي املنتجات املامثةل اليت جتذب مجموعة

عدد الرشاكت الصناعية العامةل ف السوق الواحد لكام ازدادت حدة

واسعة من املشرتين ،عادة عن طريق خفف أأسعار املنافس

املنافسة.

).)Islami et. al, 2020:7
• اسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز :ان الرشاكت اليت تنفذ اسرتاتيجية
الرتكع عي الامتيز حتاول أأن تركز عي انتاج منتجات مع يينة وم يمتعة
جلهات معينة ف السوق ،حبيث دم فيه عدد حمدود من العمالء ف
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السوق الضيق ،خلدمة العمالء اذلين يرغبون ابملنتجات امل يمتعة ول

 توفير الثقة املتبادةل ب احلكومة و الرشاكت الصناعية :ا ألمر اذللحيتاج اىل قنوات جديدة میكن من الااللها تبادل الآراء ،ومشاركة
وهجات النظر والتوصل اىل رؤية متوافقة ملا فيه مصلحة اجملمتع.

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.
 -يتبن س ياسات الانفتاح الاقتصادل ومنع الاحتاكر :من أأجل حتقيق

جدول  :2نتاجئ اختبار العالقة ب أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة والاسرتاتيجيات
التنافس ية بطريقة معامل ارتباي بريسون

الكفاءة الاقتصادية وتعظمي رفاه املس هتكل وذكل من الاالل معلية

الرتكع عي
أأسلوب حماس بة الرتكع عي
فيف
السجالت املفتوحة الامتيز
التلكفة

التنافس ولاس املتنافس .

أأفضل
تلكفة

الامتيز

 .3احملور الثالث :اجلانب العميل

.583**0

**.747** .597** .463** .664

 1.3اختبار ثبات الاستاانة

.0000

.000

.000

.000

.000

هبدف التعرف عي صالحية املقياس وثبات الاستاانة ي اس تخدام مقياس

62

62

62

62

62

( ،)Alpha-Cronbachوكام يظهر ف اجلدول رمق ( )1أأدانه فقد بل ت ق ة

.714**0

**.629** .284* .820

معامل املقياس( )0.896ويه ق ة معنوية عند مس تول( ،)0.05وتشري هذه

.0000

.000

.025

.000

النتيجة اىل قوة ثبات الاستاانة ،ويس تخدم معامل كرونباخ أألفا لقياس درجة ثبات

62

62

62

62

1

قيادة
التلكفة
1

) Sig. (2-tailedقيادة التلكفة
62

Sig. (2-tailed) .000
62

62

.0000

.000

.000

عدد
الفقرات

معامل
الثبات

62

62

62

.380**0

**.353

1

تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

8

0.890

2.000

.005

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل اسرتاتيجية
(قيادة التلكفة)

8

0.895

62

62

.849**0

1

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل اسرتاتيجية
(الامتيز)

8

0.889

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل اسرتاتيجية
(أأفضل تلكفة)

8

0.916

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل اسرتاتيجية
(الرتكع عي فيف التلكفة)

8

0.877

دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل اسرتاتيجية
(الرتكع عي الامتيز)

8

0.909

املصدر :اجلدول من اعداد الباحث ابلعامتد عي خمرجات التحليل الاحصايئ.

معامل الثبات اللكى

48

896.0

يتب من اجلدول أأعاله الآيت:

جدول  :1معامالت الثبات مجليع جمالت أأداة البحث وا ألداة كلك
احملور

62

.000
62

62

62

N

Pearson
**.463** .284* .560
Correlation
.000

.025

62

62

الرتكع عي
 Sig. (2-tailed) .000فيف التلكفة
62

**.664** .820** .575** .353

.0000
62

62

.005
62

.000
62

.000
62

1

**.849

**.380

**.698

**.714

**.583

.000

2.00

.000

.000

.000

62

62

62

62

62

N
Pearson
Correlation
الرتكع عي الامتيز
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
) Sig. (2-tailedأأسلوب حماس بة
السجالت
املفتوحة
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 2.3اختبار الفرضيات وحتليل النتاجئ
 1.2.3اختبار الفرضية ا ألوىل
تنص الفرضية ا ألوىل تلبحث عي أأنه "توجد عالقة ارتباي ذات دلةل معنوية
عند مس تول ( )0.05ب تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ودع
الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل الاسرتاتيجيات امخلس لك عي
حده" ،ولختبار حصة أأو خطأأ الفرضية ي اس تخدام معامل ارتباي بريسون
( )Pearson Correlationوكام يظهر ف اجلدول رمق ( )2أأدانه.

• توجد عالقة ارتباي ذات دلةل معنوية عند مس تول ( )0.01ب تطبيق
أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ودع اسرتاتيجية التلكفة ،وتظهر النتاجئ
ف اجلدول أأعاله أأن معامل الارتباي (Pearson =**0.583
 )Correlationيشري اىل وجود عالقة ارتباي اجيابية ب مت ري أأسلوب
حماس بة السجالت املفتوحة ومت ري دع اسرتاتيجية قيادة التلكفة وتأأيت هذا
العالقة ف املرتبة الرابعة ب عالقات الارتباي ،و أأن هناك أأثر تلمت ري
املس تقل ( أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة) عي املت ري التابع
(اسرتاتيجية قيادة التلكفة) وهو أأثر ذو دلةل احصائية عند مس تول
( )Sig=0.000وهو أأقل من (.)0.001
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N

 Sig. (2-tailed) .000أأفضل تلكفة

.000
62

62

الامتيز

Pearson
**.597** .629
Correlation

.698**0

أأداة البحث واماكنية الاعامتد علهيا ف اختبار الفرضيات.

N

Pearson
**.747
Correlation

**.560** .575

1

Pearson
Correlation

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.
• معامل الارتباي ب تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة (املت ري

 2.2.3الفرضية الثانية

املس تقل) واسرتاتيجية الامتيز (املت ري التابع) يساول ( )**0.714ومبا يعىن

تنص الفرضية ا ألوىل تلبحث عي أأنه "توجد تأأثري ذات دلةل معنوية عند مس تول

أأن اسرتاتيجية الامتيز تؤثر اجيابي اا عي تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت
املفتوحة ،كام يتضح أأن اسرتاتيجية الامتيز يه املت ري الثاين الأكرث ارتباط اا

 0.05لتطبيق اسلوب حماس بة جسالت املفتوحة عي دع الاسرتاتيجيات Porter
التنافس ية من الاالل اسرتاتيجيات امخلسة لك عي حده ،ولختبار حصة أأو خطأأ

بأأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،وتشري النتاجئ ف اجلدول أأعاله اىل

الفرضية ي اس تخدام حتليل الاحندار اخلطي البس يط وكام يظهر ف اجلداول رمق

معنوية العالقة عند مس تول معنوية ( )Sig=0.000ويه أأقل من

( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3أأدانه.
جدول  :3نتاجئ حتليل الاحندار اخلطي البس يط لسرتاتيجية القيادة التلكفة

(.)0.001
• وجود ارتباي معنول اجيايب ب تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة
(املت ري املس تقل) واسرتاتيجية أأفضل تلكفة (املت ري التابع) عند مس تول
معنوية ( ،)0.001حيث بلغ معامل الارتباي ( )**0.698باتام ،وتأأيت هذا
العالقة ف املرتبة الثالثة ب عالقات الارتباي ،وتشري النتاجئ ف اجلدول
أأعاله اىل معنوية العالقة عند مس تول معنوية ( )Sig=0.000ويه أأقل

R

املت ري
املس تقل
أأسلوب .583a0
حماس بة
السجالت
املفتوحة
اسرتاتيجية قيادة التلكفة
/املت ري

R2
0.34

R2

Adjusted
.3290

()β

T

0.583

5.560

F

Sig. F

30.916

0.000

 Sig.مس تول
ادللةل
T
10.0
0.000

ويتب من اجلدول ( )3الآيت:

من (.)0.001
• معامل الارتباي ب أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة (املت ري املس تقل)
واسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة (املت ري التابع) يساول

• ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة (  ،)F =30.916ويه
معنوية عند مس تول ادللةل (.)0.01

( ،)**0.380وتأأيت هذا العالقة ف املرتبة اخلامسة ب عالقات الارتباي،

• ثبوت معنوية معامالت احندار السجالت احملاسبية املفتوحة واحلد الثابت،

ومبا يعىن أأن اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة تؤثر اجيابي اا عي تطبيق

حيث بل ت ق ة ( )T =5.560ألسلوب حماس بة السجالت املفتوحة عند

أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ،وتشري النتاجئ ف اجلدول أأعاله اىل

مس تول ادللةل = .0.01

معنوية العالقة عند مس تول معنوية ( )Sig=0.000ويه أأقل من
(.)0.005

• بل ت ق ة ( )β =0.583وهو ما يعن وجود تأأثري معنول اجيايب ألسلوب
حماس بة السجالت املفتوحة عي دع اسرتاتيجية قيادة التلكفة مبعامل احندار

• يوجد ارتباي معنول اجيايب ب أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

( ،)0.583عند مس تول ادللةل =.0.01

واسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز عند مس تول معنوية ( ،)0.001كام يتضح
أأن اسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز يه املت ري الأكرث ارتباط اا بأأسلوب حماس بة

تفرس ما نسبته ( )%34من الت ريات اليت حتدث ف دع
املفتوحة ي

السجالت املفتوحة ،حيث بلغ معامل الارتباي باتام (.)**0.849

الاسرتاتيجية التنافس ية (قيادة التلكفة) ،وهذا يعن أأن أأسلوب جسالت

• بل ت ق ة  R2املعديةل ( ،)0.34مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة السجالت

• وعليه يمت قاول الفرضية ا ألوىل اليت تنص عي وجد عالقة ارتباي ذات

احملاس بة املفتوحة واسرتاتيجية قيادة التلكفة قد فرست ( )%34من التباين

دلةل معنوية عند مس تول ( )0.05ب تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت

لسرتاتيجية قيادة التلكفة ف الرشاكت الصناعية ،والبايق ( )%66يرجع اىل

املفتوحة ودع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية
الاسرتاتيجيات امخلسة لك عي حده.
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من الاالل

عوامل أأخرل متا اخلطأأ العشوايئ.

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.
تظهر نتاجئ اجلدول رمق ( )5الآيت:

جدول  :4نتاجئ حتليل الاحندار اخلطي البس يط لسرتاتيجية الامتيز
R

R2

املت ري
املس تقل
0. .714a0
أأسلوب
510
حماس بة
السجالت
املفتوحة
اسرتاتيجية الامتيز /املت ري ()β
0.
714

Adjusted
R2
. 5020

F

Sig. F

62.563

0.000

•

معنوية عند مس تول ادللةل (.)0.01
• ثبوت معنوية معامالت احندار أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة واحلد

Sig. T

T

0.000

7.910

مس تول
ادللةل
10.0

الثابت ،حيث بل ت ق ة ( )T =551.7ألسلوب حماس بة السجالت
املفتوحة عند مس تول ادللةل = .0.01
• بل ت ق ة() β =0.698هو ما يعن وجود تأأثري معنول اجيايب ألسلوب
حماس بة السجالت املفتوحة عي دع اسرتاتيجية أأفضل تلكفة مبعامل احندار

تظهر نتاجئ اجلدول رمق ( )4الآيت:
•

ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة ( ،)F =57.023ويه

()0.698عند مس تول ادللةل =.0.01

ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة ( ،)F =62.563ويه

• بل ت ق ة  R2املعديةل ( ،)0.487مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة

معنوية عند مس تول ادللةل (.)0.01
• ثبوت معنوية معامالت احندار أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة واحلد

السجالت املفتوحة يفرس ما نسبته ( )%48,7من الت ريات اليت حتدث ف

الثابت ،حيث بل ت ق ة ( )T =7.910ألسلوب حماس بة السجالت

دع اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،وهذا يعن أأن أأسلوب حماس بة السجالت

املفتوحة عند مس تول ادللةل = .0.01

املفتوحة واسرتاتيجية أأفضل تلكفة قد فرست ( )%48,7من التباين
لسرتاتيجية أأفضل تلكفة ف الرشاكت الصناعية ،والبايق ( )%51,3يرجع

• بل ت ق ة )  )β =0.714هو ما يعن وجود تأأثري معنول اجيايب أأسلوب

اىل عوامل أأخرل متا اخلطأأ العشوايئ.

حماس بة السجالت املفتوحة عي دع اسرتاتيجية الامتيز مبعامل احندار
( ،)0.714عند مس تول ادللةل =.0.01
• بل ت ق ة  R2املعديةل ( ،)0.502مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة يفرس ما نسبته ( )%52,2من الت ريات اليت حتدث ف
دع اسرتاتيجية الامتيز ،وهذا يعن أأن أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة
واسرتاتيجية الامتيز قد فرست ( )%52,2من التباين لسرتاتيجية الامتيز ف

املت ري املس تقل

R

أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة
املت ري /اسرتاتيجية الرتكع عي فيف
التلكفة
a380. 0

الرشاكت الصناعية ،والبايق ( )%47,8يرجع اىل عوامل أأخرل متا اخلطأأ

تظهر نتاجئ اجلدول رمق ( )6الآيت:

العشوايئ.

•

جدول رمق  :5نتاجئ حتليل الاحندار اخلطي البس يط لسرتاتيجية أأفضل تلكفة
R

املت ري
املس تقل
.0
أأسلوب
698a
حماس بة
السجالت
املفتوحة
اسرتاتيجية أأفضل تلكفة
/املت ري
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جدول  :6نتاجئ حتليل الاحندار اخلطي البس يط لسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة

R2
0.487

Adjusted
R2
0.479

()β

T

0.698

7.551

R2
1450.

Adjusted
R2
0.130

()β

T

3800.

186.3

F

Sig. F

154.10

b20.00

Sig.

مس تول
ادللةل
50.0

T
0.000

ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة (  ،)F =10.154ويه
معنوية عند مس تول ادللةل ( .)0.01

F

Sig. F

57.023

0.000
b

• ثبوت معنوية معامالت احندار السجالت احملاسبية املفتوحة واحلد الثابت،
حيث بل ت ق ة ( )T =3.186ألسلوب حماس بة السجالت املفتوحة عند
مس تول ادللةل = .0.05

Sig.
T
0.000

مس تول
ادللةل
10.0

• بل ت ق ة( ) β =0.380هو ما يعن وجود تأأثري معنول اجيايب ألسلوب
حماس بة السجالت املفتوحة عي دع اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة
مبعامل احندار ( ،)0.380عند مس تول ادللةل =.0.05

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.
• بل ت ق ة  R2املعديةل ( ،)0.130مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة يفرس ما نسبته ( )%13من الت ريات اليت حتدث ف

حده".

دع اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ،وهذا يعن أأن أأسلوب حماس بة

ان حتليل اجاابت الاستاانة ،يظهر أأن هناك اتفاق فامي خيص طبيعة العالقة وا ألثر

السجالت املفتوحة واسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة قد فرست

اذلين يلعبه أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة ف دع الاسرتاتيجيات Porter

( )%13من التباين لسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ف الرشاكت

التنافس ية تلرشاكت ،حيث يسامه هذا ا ألسلوب ف فيف تاكليل منتجات

الصناعية ،والبايق ( )%87يرجع اىل عوامل أأخرل متا اخلطأأ العشوايئ.

الرشكة ابس مترار ،كام يسامه ف كسب رضا العمالء حنو املنتجات واخلدمات اليت

جدول  :7نتاجئ حتليل الاحندار اخلطي البس يط لسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز
R

املت ري
املس تقل
.0
أأسلوب
a489
حماس بة
السجالت
املفتوحة
املت ري /اسرتاتيجية الرتكع
عي الامتيز

R2
7220.

Adjusted
R2
0.717

()β

T

8490.

471.12

F

Sig. F

155.527

b00.00

Sig.

مس تول
ادللةل
10.0

تقدهما الرشكة بدرجة متفوقة ،كذكل يعمل لك من :ادارات الرشاكت والعامل
فهيا مع يا عي ازاةل معوقات تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة من أأجل
تقليل وقت التسلمي و فيف التلكفة لزایدة النتاجية ،ومن مث التفرد والمتع
والبداع هو مركز القوة واملدالال اىل عامل املنافسة ابلنس بة اىل الرشاكت ،ومیكن
الاشارة اىل أأمه اخلصائص املتوفرة ف الرشاكت عينة البحث:

T
0.000

ويتب من الاالل اجلدول رمق ( )7الآيت:
•

الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية من الاالل الاسرتاتيجيات امخلسة لك عي

ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة (  ،)F =155.527ويه
معنوية عند مس تول ادللةل ( .)0.01

• ثبوت معنوية معامالت احندار أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة واحلد
الثابت ،حيث بل ت ق ة ( )T =12.471ألسلوب حماس بة السجالت
املفتوحة عند مس تول ادللةل = .0.01
• بل ت ق ة ( )β =0.583وهو ما يعن وجود تأأثري معنول اجيايب ألسلوب
حماس بة السجالت املفتوحة عي دع اسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز مبعامل
احندار ( ،)0.489عند مس تول ادللةل =.0.01

أأ .رسعة الاس تجابة تلت ري ومواكبة الرشاكت الصناعية تلتطورات احلاصةل ف
سوق املنافسة.
ب .ادالاال تكنولوجيا املعلومات ف معلية النتاج من قال الرشاكت.
ج .ممارسة الس ياسات الرتوجيية ومنح امتيازات لعمالهئا تلل عن امتيازات
منافس هيا.
د .ان القطاع الصناعي حيتل املراتب املتقدمة ف السوق.
ه .تبن رؤية الاس مترارية الرشاكت تلتعامل مع املوردين والعمالء والالق أأجواء
تفاوضية بات .
 .4الاس تنتاجات والتوصيات
 1.4الاس تنتاجات
• ان أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة يعد وس يةل لالفصاح عن
املعلومات احلساسة واليت عادة ما اكنت تبقهيا الرشاكت رسية ،كام أأن

• بل ت ق ة  R2املعديةل ( ،)0.722مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة

التبادل يكون بشلك اختيارل ،لتحقيق الهدف املشرتك لرقابة وحرص

السجالت املفتوحة يفرس ما نسبته ( )%72,2من الت ريات اليت حتدث ف

التاكليل اللكية تلمنتج ومتابعة الزایدة ف املنافسة وتوفري أأساس تلتفاوض

دع اسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز ،وهذا يعن أأن أأسلوب حماس بة

ف ا ألسعار مع املوردين ،حتس جوده املنتجات من الاالل حتس معليات

السجالت املفتوحة واسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز قد فرست ()%72,2

النتاج وحتس تصممي املنتج ،تربير الاستامثرات ف التكنولوجيا احلديثة،

من التباين لسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز ف الرشاكت الصناعية ،والبايق

وحتس ف العمليات و أأداء الرشكة.

( )%28,8يرجع اىل عوامل أأخرل متا اخلطأأ العشوايئ.
وابلتاي يمت قاول الفرضية الثانية اليت تنص عي "توجد تأأثري ذات دلةل معنوية
عند مس تول ( )0.05لتطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة عي دع
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• أأظهر اجلانب النظرل ان جناح الرشاكت ف تطبيق أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة يؤدل اىل حتقيق أأثر اجيايب عي الاسرتاتيجيات

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ١٠.ژ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١.

•

التنافس ية ممثةل ف اسرتاتيجية قيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية

لالسرتاتيجيات امخلس ف الرشاكت الصناعية ،والبايق (،)%28.8

أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع

()%66( ،)% 47.8( ،) %51.3( ،)%87عي التواي يراجع اىل

عي الامتيز ،وانعاكسها عي منتجات جديدة وزایدة حصهتا السوقية مما يدع

عوامل أأخرل متا اخلطأأ العشوايئ.

قدرهتا التنافس ية ف السوق.

 2.4التوصيات

توجد ارتباطات معنوية اجيابية ب أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة

•

رضورة يتبن الرشاكت الصناعية ألساليب احملاس بة الدارية احلديثة

(املت ري املس تقل) والاسرتاتيجيات التنافس ية (املت ري التابع) ( الرتكع عي

وتعزيزها من الاالل تطبيق أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة اليت تساعد

الامتيز ،اسرتاتيجية الامتيز ،اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية قيادة

الرشاكت ف حتقيق العديد من املزاای التنافس ية ،ومواكبة املس تجدات

التلكفة ،واسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة) عند مس تول معنوية

التكنولوجية ف هذا اجملال واختيار ما يناسب الرشكة متا ،ووضع معانية

( ،)0.001كام يتضح أأن الاسرتاتيجيات امخلس حبسب التسلسل عي
التواي من الأكرث اىل ا ألقل ارتباط اا بأأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة،

صص ألغراض تدريب املوظف والعمل عي حتس هماراهت وكفاءهت .
• رضورة أأن تقوم الرشكة ابنشاء ش بكة معلومات تتضمن معلومات عن

حيث بل ت معامالت الارتباي (**0.698, **0.714, **0.849

املوردين والعمالء مبا يضمن لها التطبيق الف يعال ألسلوب حماس بة السجالت

 )**0.380,**0.583,عي التواي ،ويشري اجلدول ( )2اىل معنوية

املفتوحة ،وتشجيع زایدة التعاون ب مجيع الدارات وا ألقسام واملوظف

العالقات عند مس تول معنوية ( )Sig=0.000وهو أأقل من ()0.001

ابلرشكة وفامي ب موردهيا ،وابلتاي حتقيق الاسرتاتيجيات اخملططة.

ابلنس بة اىل الاسرتاتيجيات امخلس كلك.

• تشجيع الرشاكت الصناعية ف اقلمي كوردس تان/العراق عي الاس تفادة من

• ثبوت معنوية منوذج الاحندار ،حيث بل ت ق ة ()Fابلنس بة اىل

معلومات العمالء بطريقة تسه ف حتس جودة املنتجات ،و فيف

الاسرتاتيجيات امخلس (اسرتاتيجية القيادة التلكفة ،اسرتاتيجية الامتيز،

تاكليل العمليات ،ورفع مس تول كفاءة وفاعلية الاسرتاتيجية التسويقية

اسرتاتيجية أأفضل تلكفة ،اسرتاتيجية الرتكع عي فيف التلكفة،

بطريقة تساعد الرشكة ف دع الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية

اسرتاتيجية الرتكع عي الامتيز (62.563 ,57.023, 10.154 ,155.527

واس تدامهتا.

 ) 30.916,عي التواي ،ويه معنوية عند مس تول ادللةل ( .)0.01
• ثبوت معنوية معامالت احندار أأسلوب حماس بة السجالت املفتوحة واحلد
الثابت لالسرتاتيجيات امخلس ،حيث بل ت ق ة (3.186, 12.471

 .5املصادر
 1.5مصادر العربية
.1

 )T =5.560,7.910, 551.7,عي التواي ألسلوب حماس بة السجالت
املفتوحة عند مس تول ادللةل = .0.01

.2

• بل ت ق ة ( )R2املعديةل لالسرتاتيجيات امخلس ()0.130( )0.722
( )0.34( )0.502( )0.487عي التواي ،مما يدل عي أأن أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة يفرس ما نسبته (،) %48.7( ،)%13( ،)%72.2

.3

( )%34( ،)% 52.2عي التواي من الت ريات اليت حتدث ف دع
الاسرتاتيجيات  Porterالتنافس ية امخلس ،وهذا يعن أأن أأسلوب حماس بة
السجالت املفتوحة والاسرتاتيجيات التنافس ية امخلس قد فرست
( )%34( ،)% 52.2( ،) %48.7( ،)%13( ،)%72.2من التباينات
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.4

أأمحد ،مروة ابراهمي ربيع ،)2016( ،حمددات ونتاجئ تطبيق أأسلوب جسالت احملاس بة
املفتوحة مع دراسة اس تطالعية عي املنشأآت الصناعية املرصية ،اجملدل ( ،)20العدد (
 ،)3ص ص – .387 331
ل
الشطناول ,حسن محمود وادل ي  ,الاليل ابراهمي (")2019أأثر س ياسة السجالت
احملاسبية املفتوحة كأحد أليات ادارة التلكفة ف حتقيق املعة التنافس ية تلرشاكت الصناعية
املسامهة العامة ا ألردنية" عدد الااص لوقائع املؤمتر العلمي ادلوي ا ألول حتت عنوان
التمنية والابداع احملاس يب دعامة اساس ية تلتمنية املس تدامة ,تلمدة من  6-5اكنون الاول
.2018
العزنل ،سعد عيل محود ،ومعري ،عراك عبود( ،تعظمي الاسرتاتيجيات التنافس ية العامة
ف اطار عوامل النجاح احلامسة ومعلية ادارة اخملاطر :حبث تطبيقي ف عينة من
املصارف العراقية اخلاصة) ،جمةل العلوم الاقتصادية والدارية ،جمدل ( ،)12العدد (،)38
12 -2الصفحات.
برودل ،نع ة ،)2006( ،التحدایت اليت تواجه املؤسسات الص رية واملتوسطة ف ادلول
العربية ومتطلبات التكيل مع املس تجدات العاملية ،امللتقى ادلوي حول متطلبات تأأهيل
املؤسسات الص رية واملتوسطة ف ادلول العربية ،الشلل ،ص ص .119، 118

٢٠٢١/٢٠٢٠ ،١. ژ١٠. پ،)گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز
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