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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

  ظل  ]
 
تأثير تقنية التكلفة عل اساس الوظائف الموجهة بالوقت لتخفيض التكاليف ف

اتيج   ألداره التكلفة  [المدخل االسير

 إعداد الباحثان: 

 [ قاسم حبيب ناشد جاي] 

 [ أ.م.د احمد ماهر محمد عل  ] 

(قسم المحاسبة ,  -كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة الكوفة ]   [العراق. )بحث مستل من رسالة ماجستير

 

 الملخص: 

ي وأتمته العمليات االنتاجية جعل من المدخل التقليدي إلدارة التكلفة ال  ان التقدم والتطور التكنولوج 
يتالءم مع تلك التطورات وحاجة االدارة اىل مزي    ج معقد من المعلومات الكمية المتعلقة بموضوعية قياس  

وخصوصا غي  المبارسر منها فضال عن المعلومات غي  الكمية المتعلقة بالزبون وحاجاته ورغباته  التكاليف  
ي يأخذ بنظر االعتبار تطورات بيئة المنافسة ,  اتيخ  ورة االنتقال اىل مدخل ذو بعد اسي  , كلها عكست ضز

الموجهة   الوظائف  اساس  عىل  التكلفة  تقنية  قدرة  مدى  بيان  اىل  الحاىلي  البحث  بالوقت كأداة  يهدف 
توفي   عىل  قدرتها  مدى  و  ة  المبارسر غي   التكاليف  تخصيص  عملية  ي 

فز التطورات  مع  تتالءم  ي  اتيخ  اسي 
بهدف  للقيمة  المضيفة  غي   الوظائف  و  المستغلة  غي   الطاقة  عن  المالية  وغي   المالية  المعلومات 

ي تكاليف المنتج. اشارت نتائج التحليل
ي فز

ي اىل اعىل وسط    استبعادها بتحقيق تخفيض حقيق 
االحصائ 

 ( ي  المعياري) 4.15حسائ  ) %86( و باالنحراف  المئوي  20.09( و معامل االختالف قدره  الوزن  ( ضمن 
ي 73.33البالغ )  اتيخ  ( اىل ان توافق تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف الموجهة بالوقت والمدخل االسي 

ة عىل اساس موجهات الوقت المستغل إلدارة التكلفة يعمل عىل اعادة تخصيص التكاليف غي  المب ارسر
إلتمام كل وظيفية من وظائف المنتج بما يوفر المعلومات اىل ادارة الوحدة االقتصادية عن الطاقة غي  
المستغلة و الوظائف غي  المضيفة للقيمة بما يحقق امكانية تخفيض تكاليف المنتج دون التأثي  عىل  

 جودة المنتج و رغبات الزبون. 

اتيجية,    المفتاحية: الكلمات   تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف الموجهة بالوقت, ادارة التكلفة االسي 
 تخفيض التكاليف. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ي الطب                    . 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت
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ي  
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

Abstract : 

Technological progress and development and the automation of production processes have 

made the traditional approach to cost management incompatible with these developments and 

the administration’s need for a complex mixture of quantitative information related to the 

objective measurement of costs, especially indirect ones, as well as non-quantitative 

information related to the customer, his needs and desires, all of which reflected the need to 

move to an approach based on customer relationship management With a strategic dimension 

that takes into account the developments in the competitive environment, the current research 

aims to demonstrate the extent of the ability of cost technology to operate on the time-drive 

functions based cost as a strategic tool that is compatible with developments in the process of 

allocating indirect costs and the extent of its ability to provide financial and non-financial 

information on unutilized energy and jobs non-adding value with the aim of eliminating it by 

achieving a real reduction in product costs. The results of the statistical analysis indicated the 

highest mean (4.15), standard deviation (86%), and coefficient of variation (20.09) within the 

percentage weight of (73.33) that the agreement of the cost technique on the time-drive 

functions based cost and the strategic approach to cost management works to re-allocate indirect 

costs based on the time vectors used to complete each function of the product, providing 

information to the management of the economic unit about unused energy and non-value-

adding functions in a way that achieves the possibility of reducing product costs without 

affecting the quality of the product and the customer’s desires. 

key words : Time-Drive Functions Based Cost, Strategic Cost Management, Cost Reduction. 

 : المقدمة

ي تهدف   
ي بيئة االعمال العالمية , وارتكازها بشكل كبي  عىل التكنولوجيا واألتمتة  والت 

ان التقدم الحاصل فز
ي ظل تنوع المنتجات المنافسة  كل هذا فرض تحديات و  

من خاللها تلبية حاجات ومتطلبات الزبون فز
ي بيئة

شديدة المنافسة من خالل    ضغوطات عىل الوحدات االقتصادية لغرض تحقيق البقاء واالستمرار فز
ي الحصول عىل المعلومات , ونتيجة  

ي تستند عليها فز
سعيها لتطوير النظم والتقنيات االدارية والكلفوية الت 

ي باتت عاجزه  
ي تتبناها الوحدات االقتصادية المحلية والت 

تقليدية النظم والتقنيات الكلفوية التقليدية الت 
ي تعمل عىل ت

حديد التكاليف بشكل سليم وتخفيض تكاليف المنتج , لذا ظهرت  عن توفي  المعلومات الت 
تقنية التكلفة عىل  الحاجة اىل اعتماد تقنية محاسبية تتالءم مع تطورات بيئة االعمال ومن تلك التقنيات  

ي ذلك (  TD-FBCاساس الوظائف الموجهة بالوقت ) 
ي تسغ اىل تحقيق العديد من األهداف ، بما فز

والت 
اإلنتاجي  ز زيادة  بي  توازن  يحقق  بما  الموارد  إدارة  وزيادة كفاءة   ، الربحية  وزيادة   ، اإلنتاج  ، ومضاعفة  ة 

بالوقت  الموجهة  الوظائف  اساس  عىل  التكلفة  تقنية  ان  باعتبار  للوحدة  المتاحة  الموارد  و  المنافسة 
الحدي األنظمة  واستخدام  والمادية  ية  البرسر للموارد  المناسبة  اتيجيات  االسي  للتصميم  تتطلب وضع  ثة 

ومتطلبات   احتياجات  ي ضوء 
فز المنتج  وتطوير  ز  تحسي  من  االقتصادية  الوحدة  تمكن  ي 

والت  والتصنيع 
ي تفيد اتخاذ 

ي تهدف اىل توفي  المعلومات الت 
ي إلدارة التكلفة الت  اتيخ  الزبائن. ان تقنيات المدخل االسي 

ة , ومن هذا المنطلق  القرارات المختلفة وخصوصا المعلومات المتعلقة بتخصيص التكاليف   غي  المبارسر
االداء   عن  تفصيلية  المعلومات  توفي   اىل  بالوقت  الموجهة  الوظائف  اساس  عىل  التكلفة  تقنية  تسغ 
تكلفة   قياس  امكانية  يحقق  بما  فقط  المنتج  مستوى  عند  التكلفة  تحديد  اقتصار عىل  وعدم  ي 

الوظيقز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

اقات غي  المستغلة لإلنتاج نتيجة ارتكازها  الوظيفة بشكل أكير موضوعية وعدالة فضال عن قياس الط
ة.  ي عملية التخصيص التكاليف غي  مبارسر

 عىل الوقت كمحرك اساسي فز

 .المحور االول: منهجية البحث

ح مشكلة البحث وطرق معالجتها ، بطريقة   ي والطريقة العلمية لرسر
تتضمن منهجية البحث المسار الميدائز

ث وتحقيق أهدافها ، وعىل هذا األساس يناقش هذا المحور  تضمن االختبار الموضوغي لفرضيات البح 
 :  تعريف بمجموعة من الركائز هي

 أوال: مشكلة البحث 

الوحدات   معظم  ان  وهي  اساسية  نقطة  عىل  وتركز  تتمحور  البحث  هذا  يطرحها  ي 
الت  المشكلة  ان 

ي اإلنتاج ويعكس هذا عدم  
ي التكاليف ، ويقابلها انخفاض فز

ي من ارتفاع  مستمر فز
االقتصادية العراقية  تعائز

ي تخصيص    تحقيق االرباح  المستهدفة  فضال عن اعتماد الوحدات االقتصادية عىل االنظمة غي  
الفعالة فز

ة المرتكزه عىل الحجم , وعىل  هذا األساس يمكن صياغة مشكلة البحث   التكاليف الصناعية غي   المبارسر
ي التساؤالت اآلتية: 

  -فز

ي منها  .1
ي تعائز

ي معالجة المشكالت الت 
هل تساعد تقنية التكلفة عىل أساس الوظائف الموجهة بالوقت فز

 نظم التكاليف التقليدية؟ 
إن   .2 التكاليف هل  ي تخفيض 

تقديم معلومات تسهم فز ي 
اتيجية تساعد فز التكلفة االسي  إدارة  تقنيات 

ي ال تضيف قيمة وتحقيق االستغالل األمثل للموارد والطاقة االنتاجية ؟ 
 واستبعاد الوظائف الت 

: أهداف البحث  
ً
 ثانيا

 يسىع البحث إىل تحقيق األهداف اآلتية: 

التقنيات .1 لبعض  المعرفية  أساس   المناقشة  عىل  التكلفة  بتقنية  والمتمثلة  المعاضة  المحاسبية 
ة.  ي توفي  معلومات لعملية تخصيص التكاليف غي  مبارسر

 الوظائف الموجهة بالوقت فز
ز تقنية التكلفة عىل أساس الوظائف  الموجهة بالوقت إدارة   .2 تقديم إطار نظري يركز عىل مفهوم  بي 

ي 
اتيجية , وتوضيح دورهما فز  تخفيض التكاليف.  التكلفة االسي 

ي مجال محاسبة التكلفة و االدارية   .3
ز فز تزويد الوحدة االقتصادية عينة البحث فضال عن المتخصصي 

، بالمعرفة المعمقة والمتخصصة حول أهمية تقنية التكلفة عىل أساس الوظائف الموجهة بالوقت  
ة التنافسية ز ي تخفيض التكاليف وتحقيق المي 

ي السوق.  وما يعكسه هذا من دور كبي  فز
 فز

 فرضية البحث  : ثالثا

 يستند البحث الحاىل  اىل الفرضيات االتية: 

ز تقنية التكلفة عىل ساس الوظائف الموجهة بالوقت و امكانية  .1 توجد عالقة ذات داللة معنوية بي 
 تخفيض التكاليف المنتج. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

للتكلفة   .2 اتيجية  االسي  االدارة  ز  بي  معنوية  داللة  ذات  عالقة  المعلومات  توجد  توفي   وامكانية 
ي ضوء تطور المنافسة. 

 الموضوعية لتخصيص التكاليف عىل وظائف المنتج وامكانية تخفيضها فز
االدارة   .3 و  بالوقت  الموجهة  الوظائف  أساس  عىل  التكلفة  تقنية  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

اتيجية للتكلفة لتخفيض تكاليف المنتج.   االسي 

 رابعا: منهج البحث 

 نجاز البحث باستخدام منهجير  وهما: تم ا

االستنباط   .1 المختلفة المنهج  والمراجع  والدوريات  المصادر  عىل  االعتماد  طريق  عن  ذلك  ويتم   :

نت(.   العربية واألجنبية وكذلك االعتماد عىل شبكة المعلومات العالمية )االني 

2.  :  
االستقران  البيانات    المنهج  عىل  للحصول  متعددة  وسائل  عىل  الجانب  هذا  ي 

فز الباحثان  اعتمد 
ي معمل 

ز فز ز والعاملي  والمعلومات المطلوبة وأهمها المعايشة والزيارات الميدانية ومقابلة المسئولي 
 اسمنت الكوفة. 

  
 خامسا: االنموذج الفرض 

ي للبحث 1يوضح الشكل ) 
 ( االنموذج الفرضز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثان إالمصدر: 

 
 
 

تقنية التكلفة على أساس الوظائف الموجهة  راتيجيةإدارة التكلفة االست
 بالوقت

 تخصيص التكاليف غير المباشرة 

 التكاليف تخفيض

 المنتج وظائف قيمة تحسين

 المستغلة الطاقة تحديد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

  المحور الثالث: المرتكزات المعرفية لتقنية التكلفة عل اساس الوظائف الموجهة بالوقت
ان التقنيات االدارية والمحاسبية المعاضة تهدف اىل توفي  وايجاد البدائل المتعلقة بالمقاييس و توفي    

ي تمكن ادارة الوحدة االقتصادية من ممارسة كافة وظائفها التشغيلي
ي المعلومات الت 

اتيجية فز ة و االسي 
ي مقابلة حاجات الزبون من المنتجات 

ي احتياجات الوحدات االقتصادية فز ظل المنتج األفضل الذي يلت 
و  االدارية  األدبيات  قدمت  لقد  المطلوبة.  والوظائف  الجودة  حدود  وضمن  المناسبة  االسعار  ذات 

ي ظل حاجة معينة قد  
ي تولدت فز

يكون اغلبها يتعلق بتخصيص المحاسبية مجموعة من التقنيات الت 
ي  
ة عىل هدف التكلفة كل تقنية من تلك التقنيات واجهت العديد من االنتقادات فز التكاليف غي  المبارسر

ورة ملحة إليجاد تقنية تسهم  ي بيئة االعمال االمر الذي فرض ضز
ات المتسارعة فز ظل التطورات والتغي 

 قبل الزبون بما يحقق التمايز للوحدة االقتصادية.   وتركز بشكل كبي  عىل مجموعة الوظائف المطلوبة من
 (TD-FBCمفهوم التكلفة عل اساس الوظائف  الموجهة بالوقت  ) (1

ي وضع مفهوم موحد للتكلفة عىل اساس الوظائف الموجهة بالوقت حيث يرى البعض  
يختلف الباحثون فز

ز الجدول ) بأنها نظام او فلسفة إدارية ، أو طريقة ، أو منهجية منظمة أو تقني ( اهم تلك المفاهيم 1ة ويبي 
 المقدمة 
 ( مفهوم تقنية التكلفة عل اساس الوظائف الموجهة بالوقت 1الجدول )

 المصادر المفهوم ت 

األمثل  1 باالستغالل  التكلفة  لتخصيص  عملية  أو  منهجية  طريقة  هي 
للموارد عىل هدف التكلفة بناًء عىل الوقت المطلوب ألداء الوظائف بما 
يحقق تقدير وقت الطاقة المستغلة للوظائف المنتج من خالل معادالت 

 الوقت. 

 ( 403:Monroy et 
al., 2014) 

اس تعمال   2 عل ى  ترك ز  الت ي  اتيجية  االسي  التكلفة  ادارة  تقنيات  احدى  هي 
اه داف   اىل  الموارد  تكلفة  تخصيص  ي 

فز اساسي  تكلفة  الوق ت كموجه 
ي تؤديها مكوناته او اجزاءه وبالشكل 

التكلف ة المتمثل ة بوظ ائف المن تج الت 
 دقة وبما  ال ذي ي نعكس ف ي الحص ول عل ى معلوم ات اكث ر تفصيل واكير 

 يمكن من تحقيق الرقابة عىل التكلفة. 

 (. 62:  2016.)الكواز ,

بالوقت   3 مدفوعة  المعقدة  البيئات  ي 
فز التقليدية  لألنظمة  بديل  انها 

للحصول عىل تكلفة أكير دقة للمنتجات من خالل تخصيص التكاليف 
 غي  مبارسر عىل الوظائف المطلوبة للحصول عىل المنتج أو الخدمة. 

 
 (Niñerola et al., 

2021:9) 

الموارد  هي تقنية مبتكره و منهجية عملية لحساب وتخصيص تكاليف   4
ي عملية اإلنتاج  

ي يتم إجراؤها فز
للمنتجات من خالل مراقبة الوظائف الت 

 باستخدام الوقت كمحرك بما يسمح بتقديرات فعالة ودقيقة للتكلفة. 

 (174:Galendi et 
al., 2022) 

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عىل المصادر إزاء كل منها. 

    ( الجدول  من خالل  الموجهة 1ُيالَحظ  الوظائف  اساس  التكلفة عىل  تقنية  إىل  َينظر  من  هناك  إن   )
مة، لكن غالبية  

ّ
أو منهجية منظ إنها أسلوب  إليها عىل  إدارية ومنهم من َينظر  إنها فلسفة  بالوقت عىل 

ز عىل  عملية تخصيص التكاليف غي   كي 
د عىل إنها تقني  ة مع الي 

ّ
المبارسر والهدف هو تخفيض    المفاهيم تؤك
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

ز القرارات , ان تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف  ز فهم التكلفة بهدف تحسي  التكاليف كوسيلة لتحسي 
وقيود  مشاكل  جميع  يعالج  التكلفة  وتخفيض  لتقدير  ناسر   بديل  نهج  او  تقنية  هي  بالوقت  الموجهة 

ز التكلفة و االنظمة التقليدية المتعلقة بتخصيص التكاليف غي  المبارسر  ي بي  اتيخ  ة من خالل الربط االسي 
وثانيهما  موضوعية  اكير  بصورة  التكاليف  قياس  ز  يحقق هدفي  بما  الزبون  قبل  من  المطلوبة  الوظائف 

ة تنافسية للوحدة االقتصادية.  ز  تحقيق مي 

 اهمية التكلفة عل أساس الوظائف الموجهة بالوقت.  (2

ي تطبي ق  2016يرى )الكواز ,  
تقني ة التكلف ة عل ى اس اس الوظ ائف الموجه ة بالوقت هو  ( ان اهمية تبتز

ي للمنتج وهذا ال يعن ي الهيمن ة الكاملة ، بل هي  تقنية او نهج  لع رض 
تحديد التكلف ة عل ى المستوى ال وظيقز

ز يؤكد) مھلھل ,61:  2016س لوك تكلف ة المنتج عل ى مس توى وظائف المنتج )الكواز ,  ي حي 
(  2015(. فز

( تمكن الوحدة االقتصادية من معرفة عناض الكلفة بطريقة اكير سهوله من خالل استخدام TD-FBCان ) 
معادالت الوقت وادارة كلفتها بشكل أكير عدالة واكير علمية وعملية بإعادة تخصيص تكاليف المنتجات  

ي السوق ) مھلھل ,
(. اما  201:   2015واحتسابها بالشكل الذي يمكن الوحدة االقتصادية من المنافسة فز

يان ان اهمية ) 2018) الشمري و عىلي ,   ( تكمن من تحويل موجهات التكلفة اىل معادالت TD-FBC( في 
ي 
ي تعي  عن الوقت المطلوب إلنجاز وظائف المنتج وهذا التحول يدغ بموجهات الوقت الت 

الوقت الت 
تخدام معادالت الوقت لتتبع تحدث نتيجة الستهالك الوقت إلنتاج وظائف المنتج  فهو يوضح مسار اس

 ( ح التكاليف عىل أساس الخدمة الفعلية مما يساعد الوحدة االقتصادية  عىل تطوير سياسة التسعي  ورسر
ى ان اهمية )   ( Al Amaedeh, 2020) (. اما    387:  2018الشمري و عىلي ,   ي تحقيق  TD-FBCفي 

( تكمن فز
الوحدة االقتصادية استقرار األسعار عىل المدى القصي  عىل الرغم تحميل الزبون جزء من تكلفة الطاقة 

ك تكلفة بما يسهل عملية قياس طاقة الموارد اضافة اىل  غي  المستغلة نتيجة استخدام الوقت  كمحر 
ز بالسهولة تتبع التكاليف األولية تجاه الوظائف المنتج   رسعة التنفيذ حيث تكون الخطوات بسيطة وتتمي 
، ثم حساب نسب محرك تكلفة الطاقة حسب تقدير المديرين إلنجاز الوظائف محددة )الطاقة العملية  

ى ان تقنية ) 2020. اما )المحنة,  ( Al Amaedeh, 2020: 194) ل لموارد المتاحة(  ( يمكن  TD-FBC( في 
ز المنافسة و الموارد المتاحة للوحدة باعتبار ان تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف ان تحقق تو  ازن بي 

األنظمة  واستخدام  والمادية  ية  البرسر للموارد  المناسبة  اتيجيات  االسي  وضع  تتطلب  بالوقت  الموجهة 
ضو  ي 

فز المنتج  وتطوير  ز  تحسي  من  االقتصادية  الوحدة  تمكن  ي 
والت  والتصنيع  للتصميم  ء الحديثة 

 (. 23-22:   2020احتياجات ومتطلبات الزبائن )المحنة, 
 اهداف تقنية التكلفة عل أساس الوظائف الموجهة بالوقت   (3

ي 
تفيد فز ي 

الت  والكافية  المفيدة  المعلومات  توفي   التكلفة اىل  ي إلدارة  اتيخ  المدخل االسي  تقنيات  تهدف 
ة , ومن هذا  اتخاذ القرارات المختلفة وخصوصا المعلومات   المتعلقة بتخصيص التكاليف غي  المبارسر

ي تسغ اليها تقنية التكلفة عىل 
ز والكتاب مجموعة من االهداف الت  المنطلق يقدم العديد من الباحثي 

 : ي
 اساس الوظائف الموجهة بالوقت , اهمها االئ 

ي وعدم اقتصار عىل تحديد  ✓
التكلفة عند مستوى المنتج توفي  المعلومات تفصيلية عن االداء الوظيقز

 (.  64: 2016فقط بما يحقق امكانية قياس تكلفة الوظيفة بشكل أكير موضوعية وعدالة ) الكواز : 
موضوعية وعدالة قياس الطاقة المستغلة االنتاج وظائف المنتج نتيجة االرتكاز عىل الوقت كمحرك  ✓

ي عملية التخصيص. 
 اساسي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

: ( تتضمن TD- FBC ( نجد ان تقنية ) 2من خالل الشكل )   مجموعة من الخطوات هي
: تحديد المنتج المطلوب: وفيها يتم تحديد المنتج الذي تستهدفه الوحدة االقتصادية  الخطوة االوىل -أ 

ورة أو رغبة تستدغي خلق المنتوج الذي   ها ضز ي يمكن أعتي 
وحسب متطلبات الزبون واحتياجاته والت 

ي تعي  عن كل خدمة يقدمها 
يقدم للزبون , ويتم ترجمة تلك المتطلبات اىل مجموعة من الوظائف والت 

ي يضمنها له،  
المنتوج لزبون. حيث أن المنتوج يجيب عىل احتياجات الزبون من  خالل الوظائف الت 

 (.  64:   2008أي أن الوظيفة هي اإلجابة عن السؤال؟ كيف يتم إشباع الحاجة ) عطوي,
الثانية:   -ب  تحليل الخطوة  يتم  الخطوة  هذه  ي 

وفز واحتساب كلفتها.  وتحليلها  المنتج  مكونات  تحديد 
ي تم الحصول عليها    مكونات

أو أجزاء المنتج وحساب تكلفتها من خالل تقسيم مكونات المنتج الت 
( إىل مجموعة من المكونات الرئيسية ثم يتم تفكيكها إىل  ي

من مرحلة تصميم المنتج )التحليل الوظيقز
  ، المنتج  بمكونات  قائمة  إعداد  المكونات من خالل  تكلفة هذه  الثانوية وكذلك حساب  المكونات 
ي شكل مجموعات واحتساب تكاليف المكونات وتوزيعها عىل الوظائف 

ا فز
ً
ي يتم معالجتها أحيان

والت 
ي كل وظيفة ) 

(  Everaert,et.al.,2008:172المختلفة بما يتناسب مع الدور الذي يلعبه كل منها فز
ي  ( ان هذه الخطوة تتضمن استبعاد بعض الوظائف ا2009(. وتضيف )نجاة ,66:  2016و )الكواز,  

لت 
 (. 112: 2009ال تضيف قيمة حسب مستوى الجودة الممنوحة لكل وظيفة )نجاة ,

ي هذه المرحلة يتم  . تحديد وتصنيف أداء مكونات المنتج واحتساب كلفتهالخطوة الثالثة:  -ت 
تحديد  فز

ي تتوافق مع متطلبات الزبائن مع تصنيف هذا المكون  
أداء او مهمة كل مكون من مكونات المنتج والت 

كون  اساسي وثانوي ، فضال عن تحديد التكلفة كل مكون من مكونات المنتج ، فاذا كان المكون اىل م
ي مكونات المنتج عندها فان كلفة المكون تعكس كلفة الوظيفة  

يقدم مستوى وظيفة منفرده عن باف 
ل  الذي يقدمها, اما عند قيام المكون بتقديم مستويات متعددة من الوظائف فان كلفته ستقسم بشك 

للتوزي    ع   اعتماده كأساس  يمكن  الخصوص فان افضل اساس  ي هذا 
، وفز المستويات  تلك  ز  بي  ي  نست 

ي عملية  انجاز الوظائف ألي مكون  من  مكونات المنتج  ) 
 ,Pratisthaالكلف هو الوقت المستغرق فز

et.al.,2005: 252 ( و )Davis,2003:118, ي توفرها 28:  2021( و)المياجي
  (.  ان المعلومات الت 

ي سياق  
ي ألنشطة  فز اتيخ  ي التخطيط االسي 

ي عملية اتخاذ القرارات المالئمة فز
هذه الخطوة تساعد فز

الزبائن إىل   المنتج وتطويره ، ثم يحول احتياجات  النهائية بدا من تصميم  المنتجات  تحديد أسعار 
والمقياس  المكونات  خصائص  حيث  من  المستهدفة  المواصفات  تحديد  يتم  ثم  ومن  وظائف 

 المنتج الحاىلي عن طريق إعادة تصميم المكونات المنتج الم
ز ا تحسي 

ً
 Ahmed) طلوبة كما يمكن أيض

& Ahmed, 2016:26 ) كما تمكن هذه الخطوة من إضافة تعديالت عىل تصميم المنتج والقضاء .

ي تعكس 
ورية باستخدام المعلومات المرتبطة بتصميم المنتج والوظائف الت  عىل  التكاليف غي  الضز

فحص سمات التصميم الجديدة وتحديد البدائل واجراء التحسينات عن اداء مكونات المنتج وذلك ب
لها صفة   بدائل  باستعمال  التصميم  عملية  لتبسيط  المستخدمة  االولية  المواد  نوعية  تغيي   طريق 
 من استخدام بدائل فريدة أو متخصصة  االنتاج منتج واحد  

ً
ي صناعة اكير من منتج بدال

تستخدم فز
 (. 54:  2020)المحنة, 

 هناك ثالثة أنواع من الوظائف يمكن أن يؤديها المنتوج وهي   . تصنيف وظائف المنتجطوة الرابعة: الخ
ي أن يؤديها المنتج.  الوظائف األساسية:  (1

ي ينبغز
 هي الوظائف الرئيسة الت 

ي عنها.  الوظائف الثانوية:  (2
ّ

ل رغبة يمكن التخىل
ّ
 هي وظائف أخرى يؤديها المنتوج وتمث
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

ورية لتحقيق    الوظائف الثانوية المطلوبة:  (3 ل رغبة مطلوبة وضز
ّ
هي وظائف أخرى يؤديها المنتوج وتمث

ي بعض الحاالت. 
 الوظائف األساسية فز

المجال إلعادة النظر    بعد  تصنيف الوظائف المنتج  اىل وظائف اساسية وثانوية فهذا من شأنه ان يعطي 
ي تضيف قيمة للمنتج من وجهة نظر الزبون 

ز الوظائف المنتج الت  بأداء الوظيفة لتوليد بدائل وتحسي 
يحياوي,   ي و 

,  103:   2018)بعضز )الكواز  يؤكد  الخطوة  ي ظل هذه 
تقنية نظام 69:    2016(. وفز ان   )

الوظائف)  تعFAST) (Technique Function Analysis Systemتحليل  ابداغي (  كمحفز  د 
ي ربط الوظائف المختلفة بعضها 

الستكشاف الطرق االبداعية ألداء الوظيفة للمنتجات . كما تساعد فز
ي منتجات  

ي تؤدي الوظائف نفسها فز
ببعض تجعل من فريق التصميم المنتج يأخذ باالعتبار المكونات الت 

ي تؤدي غالبا اىل
زيادة الجودة وتخفيض التكلفة فضال عن   أخرى وبالتاىلي استعمال المكونات المعيارية الت 

ان هذه التقنية ستسمح بمقارنة تكلفة وظائف المنتج مع ما يكون الزبائن مستعدين الدفع مقابل كل 
 وظيفة.  

والمتعلقة  2020)المحنة,    يضيف  الحالية  التكلفة  احتس  اب  يتم  وتصنيفها  الوظائف  تحديد  وبعد   )
ي تحديد الكلفة  بجميع تكاليف وظائف المنتج، عىل  

أن يتم تطبيق التكلفة الموجهة بالوقت بما يسهم فز
الحالية بصورة أكير موضوعية ، من حيث أنها تعمل عىل ربط كلفة الموارد المختلفة بالوقت كموجه كلفة 
ي التأثي  عىل عملية إدارة الكلفة بنجاح  

ي كل وظيفة من وظائف المنتج ، وبالشكل الذي يسهم فز
اساسي فز
المنتج  له  58:  2020,  )المحنة المنتج ، فإذا كان  تكلفة كل وظيفة يؤديها  ل 

ّ
مث
ُ
ت الوظيفية  تكلفة  (. ان 

وظيفة واحدة فالتكلفة الوظيفية هي تكلفة المنتوج نفسه، إما إذا كانت هناك أكير من وظيفة فيمكن 
ي :  

 تقسيم التكلفة عىل الوظائف حسب أهميتها، وتحسب نسبة التكلفة الوظيفية كاآلئ 
 % 100نسبة التكلفة الوظيفية = )تكلفة الوظيفة ÷ إجماىلي تكلفة المنتوج( × 

ي : 
 القيمة كاآلئ 

ّ  وبذلك ُيمِكن احتساب مؤرسر
ي ÷ التكلفة الوظيفية 

 بما إن : القيمة = االستحقاق الوظيقز
ي ÷ نسبة التكلفة الوظيفية 

 القيمة = نسبة االستحقاق الوظيقز
ّ  مؤرسر

اتيج   ألداره التكلفة المدخل االسالمحور الثالث:   ير
ي  
اتيجية للوحدة االقتصادية  تتطابق مع قدراتها الخاصة و الفرص المتاحة فز ي ان تكون القرارات االسي 

ينبغز
ي تتخذها الوحدة  

اتيجية المجموعة المتكاملة من الخيارات الت  ي ان تصف االسي 
السوق بمعتز آخر ، ينبغز

ز نفسها عن مناف   سيها. لخلق قيمة للزبائن مع تميي 

اتيجية   اوال: مفهوم إدارة التكلفة االسير

ي فيعرفها البعض عىل     اتيخ  ي صياغة مفهوم موحد إلدارة التكلفة وفق منظورها االسي 
اختلف الباحثون فز

 ( اهم تلك المفاهيم. 2بأنها فلسفة ، موقف ، تقنية , مدخل و يوضح الجدول ) 

 المصدر المفهوم ت 

ز التكلفة واإليرادات ؛ ال  1 اتيجية هي فلسفة تحسي  إدارة التكلفة االسي 
ا إدارة اإليرادات ، وبالتاىلي 

ً
تقتض إدارة التكلفة فحسب ، بل تشمل أيض

ز رضا الزبون.   ز اإلنتاجية وتعظيم األرباح وتحسي  فهي تسغ إىل تحسي 

 (65: ElKelety, 
2006) 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

لخلق  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  عىل  االقتصادية  الوحدة  وتساعد 
 مزيد من القيمة للعمالء بتكلفة أقل.  ال

ي تعتمد عىل مبدأ إن التكاليف   2
اتيجية كموقف استباف  ادارة الكلفة االسي 

ة  داخل الوحدة االقتصادية ، وبذلك  المنتج  تتمثل نتيجة قرارات إداري
ي السوق من خالل  

عىل اإلدارة التخاذ قرار تعزيز الموقف التنافسي فز
ز قيمة المنتج وتخفيض تكاليف ،  بواسطة ومجموعة تقنيات   تحسي 

 لدعم قرار . 

  , حمدان  و  )خالد 
2016 :91) 

من   3 مجموعة  ي هي  اتيخ  االسي  منظورها  وفق  التكلفة   التقنيات  إدارة 
ي 
ي مواجهة التحديات الت 

ي تساعد الوحدات االقتصادية فز
الحديثة الت 

التكلفة عن طريق  إدارة  ، من خالل  المعاضة  األعمال  بيئة  تشهدها 
ة تنافسية.  ز  تقليلها مع الحفاظ عىل الجودة المنتج وبالتاىلي تحقيق مي 

, :  2020)المحنة 

21) 

ي ويالحظ من المفاهيم أعاله أن إدارة التكل
اتيجية تركز عىل مجموعة من التقنيات واألدوات الت  فة االسي 

التخطيط والمراقبة عىل    التكاليف من أجل  ، وتحليل  ي اتيخ  يتم استخدامها بغرض تحقيق موقف اسي 
ي التكلفة وبالنتيجة تسغ الوحدة االقتصادية اىل  

التكلفة وإليرادات ، وكذلك  تسغ اىل لتحقيق خفض  فز
ي تحقيق رضا الزب اتيخ  ة التنافسية . ويرى الباحثان أن إدارة التكلفة وفق المنظور االسي  ز ون وتحقيق المي 

الوضع  ز  تحسي  مع  تكاليف  تخفيض  عىل  تؤثر  ي 
الت  والمحاسبية  االدارية  التقنيات  من  مجموعة  هي 

ي للوحدة.   اتيخ   االسي 

اتيجية  اتيج   االسير  ثانيا: انواع إدارة التكاليف وفق منظورها االسير

ي ,677:  2020( و ) عيس ومحسن ,  Horngren et al., 2012:27ى كل من  ) ير  :  2011( و)الجنائ 

اتيجية تتطابق مع قدرات الوحدة االقتصادية الخاصة والفرص المتاحة 177 (  ان تحدد القرارات االسي 
ي عىل الوحدة ا

ي ينبغز
اتيجية والفرص الت  ي السوق لتحقيق أهدافها. بمعتز آخر، تصف االسي 

القتصادية فز
اتيجيات ادناه:   البحث عنها ومتابعتها وهي احدى االسي 

تكاليفها   .1 إدارة  بأسعار منخفضة من خالل  الجودة  منتج عاىلي  تقديم  التكلفة وهي  ادارة  اتيجية  اسي 
 بحكمة. 

اتيجية التمايز المنتجات .2 ة أو فريدة    اسي  ز وهي القدرة عىل تطوير و تقديم منتجات أو خدمات ممي 
 تروق لزبائن وغالًبا ما يكون سعرها أعىل من المنتجات أو الخدمات األقل شهرة لمنافسيهم.  

ز ، اي  .3 ز او تركز عىل الزبون او سوق معي  ي او منتج معي  كز عىل خط إنتاج  ز وهي الي  كي 
اتيجية الي  اسي 

ز   ال التعامل مع السوق ككل وانما تقسيم السوق عىل عدت اجزاء او قطاعات ثم اختيار قطاع معي 
ز عىل الجزء االفضل الذي يتناسب مع امكانيات الوحدة لتحقيق الربحية.  كي 

 تقوم بي 

 : اتيجيات اعاله ه    تحققها االسير
ات التر  اما الممير 

بمستوى ✓ منتج  تقديم  ي 
فز والتمايز  مًعا  التكلفة  و  الجودة  ي 

فز رغبات   التمايز  ي 
يرضز أفضل  جودة 

 واحتياجات الزبائن. 
ي تصميم المنتج .  ✓

ز فز ز عىل أساس الجودة والتمي   التميي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

ز عىل أساس تقديم قيمة أكي  للزبون مقابل  المبلغ المدفوع.  ✓  التميي 
ز االخرين.  ✓ ي القطاع المستهدف مقارنة بالمنتجات المنافسي 

 توفي  تكاليف أقل للمنتج فز

ز هذه اال  اتيجية من خالل توفي  معلومات حول يعد االختيار بي 
ي صياغة االسي 

اتيجيات جزًءا مهًما فز سي 
ي يمكن أن تفرضها الوحدة االقتصادية 

ة التنافسية التكلفة أو اإلنتاجية أو  قرارات التسعي  الت  ز مصادر المي 
 (Horngren et al., 2012:27 ) . 

اتيجية    ثالثا: عوامل ظهور التقنيات المعارصة إلدارة التكلفة االسير

  ظهور التقنيات المعارصة إلدارة الكلفة أهمهاهنالك عدة   
 
 : عوامل ساهمت ف

ز الوحدات االقتصادية.   (1 ي بيئة  قوة المنافسة بي 
ة التنافسية هي الصفة السائدة فز ز ان االهتمام بالمي 

ز نفسها  عن االخرين وتكتسب  االعمال مما يجعل من   أن تمي  االقتصادية   الوحدة  وري عىل  الضز
ي السوق,

ة التنافسية بعدة طرق ، ولكن أهم هذه    حصة جديدة فز ز يمكن ألي وحده ان تحقيق المي 
ي اقل تكاليف )تكاليف تنافسية وبيعها بسعر منخفض( 

الطرق عىل اإلطالق هو ان تنتج  المنتج فز
التنافسية   ة  ز المي  أجل ظهور  من  المعاضة  والتقنيات  األفكار  ي 

تبتز إىل  الوحدات  دفع هذه  ما  وهذا 
وضع   االقتصادية  الوحدة  من  يتطلب  التنافسية  ة  ز المي  ولتحقيق   ، التنافسي  السوق  ي 

فز االستمرار 
ي احتياجات و متطلبات  ي تلت 

ية والمادية وإمكانياتها الت  ي ضوء مواردها البرسر
اتيجيات المناسبة فز االسي 

 (. 104: 2015البشتاوي و جريره, )  الزبائن
ي العديد  (2

ات ثورية فز ي التصميم والتصنيع. تخضع بيئة التصنيع لتغيي 
استعمال تقنيات التعلم الذكي فز

االقتصادية  الوحدات  من  العديد  تعتمد  المتقدمة حيث  اإلنتاج  تقنيات  مع ظهور  الصناعات  من 
عىل قادرة  لتظل  الجديدة  والمعلومات  التصنيع  العالمية   تقنيات  المنافسة  مواجهة  ي 

فز المنافسة 
ورية   ي الوقت المناسب لتقليل أو التخلص من التكاليف غي  ضز

ايدة. وتشمل هذه أنظمة اإلنتاج فز ز المي 
ز الجودة واألداء والتسليم وإضافة المرونة   ي دورة التصنيع اإلجمالية ألغراض تقليل التكلفة وتحسي 

فز
 . ( Ammar et al., 2021:5090) وزيادة االبتكار

ي اكتساب   (3
ي بدورها ساعدت فز

التوجه نحو الزبائن. أدى رضا الزبائن إىل بناء عالمات تجارية قوية والت 
السلع  مقابل  للدفع  الزبون  واستعداد  الزبائن,  رضا  زيادة  تؤدي  حيث  ز  والمحتملي  الجدد  الزبائن 

 ,Elaho & Ejechi:73) خدمات بسعر أعىل وبالتاىلي زيادة الحّصة السوقية للوحدة االقتصادية  وال
2019 ) . 

التقليدية   (4 الطرق  تستطيع  ال  األعمال.  بيئة  بات 
ّ
لمتطل التقليدي وعدم مالئمتها  الكلفة  إلدارة  إدارة 

والقرارات  للتخطيط  عليها  تعتمد  ي 
الت  االقتصادية  للوحدات  الالزمة  المعلومات  توفي   التكاليف 

ة االمد والبيانات  ي هذا الصدد ، يعتمد المدخل التقليدي عىل عمليات تخطيط قصي 
اتيجية فز االسي 

 األداء الفعىلي مع المخطط ، ألنه يركز عىل الع
ز مليات الداخلية فقط التاريخية ، بهدف المقارنة بي 

ي بيئة األعمال) المحنة , 
 (. 23: 2020دون العمليات الخارجية ، عىل الرغم من أهميتها فز

اتيجية   سادسا: فلسفة إدارة التكلفة االسير

ز االخرين ؛ هدفها هو زيادة قيمة الزبائن   ي تكلفة أقل من المنافسي 
ان توفي  نفس القيمة أو أفضل للزبائن فز

ز العملية االنتاجية من شأنه أن  عن طريق تقليل التكلفة, فإن تقليل تكلفة صنع المنتج عن طريق تحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

لمبلغ المدفوع من قبل الزبائن. إن يسمح للوحدة االقتصادية بتخفيض سعر بيع المنتج ، وبالتاىلي تقليل ا
اتيجيات   االسي  تتطلب  لذا  تنافسية   ة  ز مي  يخلق  االخرين   المنافسون  يقدمه  ال  ء  ي

بسر الزبون   تزويد 
ي 
اتيجية الت  ا لالسي 

ً
ي أن أنظمة التكلفة قد تختلف وفق

المختلفة معلومات مختلفة عن  التكلفة ، مما يعتز
االقتصادية   الوحدة  اتيجية    ( HANSEN & MOWEN, 2007:11) تعتمدها  اسي  اختيار  يعتمد  . كما 

ة معينة عىل طبيعة عملية اإلنت ز التكاليف المبارسر ي اإلنتاج ، والنسبة بي 
اج ، والتكنولوجيا المستخدمة فز

أخرى عوامل  إىل  باإلضافة  االقتصادية  للوحدة  اإلجمالية  التكاليف  ي 
فز ة  المبارسر  & Hojná) وغي  

Kafková, 2017:19 )فا وبالتاىلي  لتطوير  .  التكلفة   تحليل  عملية  هي  اتيجية  االسي  التكلفة  إدارة  ن 
ز االخرين وضمان تنفيذها. كما  ة تنافسية عىل المنافسي  ز ي تهدف إىل تحقيق مي 

اتيجية التنظيمية الت  االسي 
للتكاليف حسب  المتوقع  المستوى  اتيجية عن  البدائل االسي  لتقييم  أولية  تتضمن معلومات  أن  ي 

ينبغز
. عىل المدراء أال يأخذوا ( Nevmatulina, 2018:45 ) ة الوحدة االقتصادية وأنواع المنتجاتأنواع أنشط

ي االعتبار التكاليف أو األحداث ال
ي فز

ز عليهم النظر فز ي تحدث داخل الوحدة االقتصادية فقط انما يتعي 
ت 

ي تشمل جميع تكاليف تصميم  
التكاليف من منظور أوسع باإلضافة إىل تكاليف الوحدة االقتصادية  الت 

 . ( Sulanjaku & Shingjergji, 2015:45) المنتج وتطويره ،

 
ا اتيج    المحور  االسير والمدخل  بالوقت  الموجهة  الوظائف  اساس  التكلفة عل  تقنية  توافق  لرابع: 

  تخفيض التكاليف 
 
 إلدارة التكلفة ف

ي بيئة األعمال المعاضة ادت إىل فقدان األنظمة القديمة لمحاسبة 
ي حدثت فز

ات الت  ان التطورات والتغيي 
ت الوحدات االقتصادية عىل البحث عن تقنيات حديثة لحساب   ي أجي 

الت  وإدارة التكاليف ألهميتها ، 
ي هذا الصدد تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف الموجهة ب

ز بأنها التكلفة ، وأبرزها فز ي تتمي 
الوقت ، والت 

إىل   باإلضافة  الزبون  ي رغبات ومتطلباته  يلت  منتج  إنتاج  الزبون من خالل  السوق ورغبات  موجهة نحو 
ي السوق ) الكواز,  

ة التنافسية للمنتج فز ز (.  120:  2016انخفاض تكلفته. وجودة عالية مع تحقيق المي 
ي هذا الصدد ، ان إدارة التكلف ( 2020)المحنة,  يضيف  

ة من خالل تطبيق تقنية تكلفة التكلفة عىل اساس  فز
ي إنتاج المنتج وعىل طول  

ي تدخل فز
الوظائف الموجة بالوقت تتطلب دراسة جميع عناض التكلفة الت 

مرحلة  و   ، والتطوير  البحث  مرحلة  من  تبدأ  ي 
والت   ، الوظائف  حياة  دورة  بها خالل  يمر  ي 

الت  المراحل 
 
ً
 إىل مرحلة تقديم الخدمات بعد البيع المقدم للزبون من أجل البحث   التصميم ، و مرحلة اإلنتاج ، وصوال

ي إدارة تكاليف المنتج عن طريق تقليلها دون التأثي  عىل جودتها ، مع تحديد  
ي تساعد فز

وتطوير الطرق الت 
ي ال تضيف قيمة من أجل تقليل تكلفة 

ي كل مرحلة واستبعاد الوظائف الت 
ي تضيف قيمة فز

الوظائف الت 
(  2021ويوكد )المياجي . .  ( 56:  2020)المحنة,    ج عند كل مرحلة من مراحل دورة حياة الوظائف المنت

ي تعتمد عليها التكلفة عىل أساس الوظائف الموجهة بالوقت  منهجية مرتبطة بشكل 
إن المنهجية الت 

ا لما يراه الزبون ،  
ً
وبالتاىلي فهي أساسي برغبات وتفضيالت الزبائن  من خالل تقديم  وظائف المنتج وفق

ي يقدمها حول أداء وظائف 
ة التنافسية. كما أنه يساعد من خالل المعلومات الت  ز تعتي  أساًسا لتعزيز  المي 

ا للوظائف وبما 
ً
المنتج من خالل تحديد وتحليل التكاليف المرتبطة بكل جزء أو مكون من المنتج ووفق

الزبون ,  يتماسر مع رغبات وطلبات  تكلفة عىل اساس الوظائف  . كم( 48:  2021)المياجي  ا تركز تقنية 
الموجة بالوقت عىل تتبع وجمع التكاليف اإلجمالية المرتبطة بإنتاج المنتج ، وتخصيص وإدارة التكاليف  
ي تتطلب العمل إلدارتها  

ي كل مرحلة من مراحل عمر وظائف المنتج. كل مرحلة لها تكاليفها الخاصة، والت 
فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

تقليل تكلفة المنتج ككل، أي ال يقتض عىل الوظائف اإلنتاجية بل يمتد    بقصد تقليلها الوقت والطاقة ثم
إىل المصادر ومحركات التكلفة أينما وجدت تختلف وجهة النظر هذه لتقنية عن المنظور التقليدي إلدارة 

ي مرحلة ما ق 
بل التكلفة، والذي كان محور اهتمامه عىل عملية اإلنتاج والتكاليف المرتبطة بها ، والنظر فز

. يرى الباحثان ان التكلفة عىل اساس  ( Alotaibi et al., 2021:445) اإلنتاج وتكاليف ما بعد اإلنتاج  

ي تضيف  
ه عىل الوظائف المنتج الت  الوظائف الموجهة بالوقت تعمل عىل تخصيص التكاليف غي  مبارسر

ي ال تضيف قيمة بعد تحليل الوظائف المنتج بما تضمن  قيمة من وجهة نظر الزبون واستبعاد  
الوظائف الت 

استقرار األسعار عىل المدى القصي  والتسعي  العادل من خالل تحميل  الوظائف المنتج  بالتكلفة الطاقة  
تستخدم   االقتصادية  الوحدة  تكون  عندما  المنتج.  الوظائف  تكلفة  تقليل  أجل  من  فقط  المستخدمة 

ا المطلوب  يقلل من الوقت  بالتاىلي  ة 
المبارسر التكاليف غي   النتاج  كل وظيفة بشكل اساسي لتخصيص 

 تكلفة كل وظيفة .  

  للبحث
  المحور الخامس: الجانب التطبيقر

 تحليل اراء واستجابة عينة البحث  
ي    

فز الرجالية  االلبسة  معمل  ي 
فز ز  للمعاملي  والمحاسبية  واالدارية  الفنية  بالكوادر  البحث  عينة  تمثلت 

ف ، ولغرض التمكن من اثبات صحة الفرضيات من عدمه، تم االستعانة بأسلوب )  ( Likertالنجف االرسر
ي الموزون واالنحراف المعيا ورة الوصول اىل األوساط الحس      ائ 

ري ومعامالت االختالف الخماسي مع ضز
ي البالغ ) 

، وتم االعتماد عىل الوسط الفرضز ( كمعيار للقياس 3واألوزان النسبية لمعرفة مساهمة كل متغي 
ي ويضحها الجدول ) 

 (. 3وتقييم درجة استجابة افراد عينة البحث والت 
 

 ( وصف عينة البحث 3الجدول )

ات  ت العنوان   العدد  الفئات المستهدفة  المتغير
  
 الوظيق 

 العدد 

التحصيل   1
 الدراس  

 10 محاسب  14 دبلوم 

 11 اداري   15 بكالوريوس 

 9 مهندس   5 ماجستير 

 5 اخري 1 دكتوراه 

 35 المجموع  35 المجموع 

سنوات  2
 الخدمة 

  0 فما دون  5

 15 10-5أكير من 

 10 15-10أكير من 

 10 15أكير من 

 35 المجموع 

 .  المصدر: اعداد الباحثير 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 اختبار الفرضية االوىل  (1
ز تقنية التكلفة عىل ساس الوظائف الموجهة تنص هذه الفرضية عىل )   توجد عالقة ذات داللة معنوية بي 

(  4( , اما اختبار مدى صحة هذه الفرضية فيوضحه الجدول ) بالوقت و امكانية تخفيض التكاليف المنتج
بان   نتائجه  اشارة  ) والذي  بلغت  قد  العينة  افراد  إجابة  لشدة  المئوي  ي 82.26الوزن  بوسط حسائ   )%

) 4موزون مقدارُه )  ) 0.92( وبانحراف معياري مقدارُه  اذ ان اعىل  22.8( ومعامل اختالف مقدارُه   ,)%
ي إغناء هذا المتغي  هي الفقرة الثانية, اذ كان الوزن المئوي لها ) 

ي ساهمت فز
%( بوسط 85.71الفقرات الت 

ي موزون مقدارُه ) حسا %(, وعىل  21.00( مقابل معامل اختالف ) 0.84( وبانحراف معياري مقدارُه ) 4ئ 
ي قد  60الرغم من ذلك نجد ان جميع االوزان المئوية قد تجاوزت )  %( , فضال عن ان الوسط الحسائ 

ي البالغ ) 
ات الفرضية االوىل ,0.05( وبداللة معنوية ) 3تجاوز الوسط الفرضز اما اختبار   ( ولجميع متغي 

 (t ( ات الفرضية االوىل عند مستوى معنوية ( نجد ان المعدل العام 55( وبدرجة حرية ) 0.05( لعينة متغي 
ات المحتسبة ذات قيمة )  ي تبلغ ) t( وهي اكي  من قيمة ) 6.98لهذه المتغي 

( االمر 1.671( الجدولية الت 
 الذي يمكن من خالله قبول الفرضية االوىل. 

 الفرضية الثانية: اختبار  (2
اتيجية للتكلفة وامكانية توفي   تنص هذه الفرضية عىل ) 

ز االدارة االسي  توجد عالقة ذات داللة معنوية بي 
تطور   ضوء  ي 
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%(, اذ ان اعىل الفقرات الت 

ي موزون مقدارُه ) 80مئوي ) هذا المتغي  هي الفقرة االوىل اذ كان وزنها ال ( وبانحراف 4%( بوسط حسائ 
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  ( االمر الذي يمكن من خالله قبول الفرضية الثانية. 1.671( الجدولية الت 

 اختبار الفرضية الثالثة:  (3
معنوية تقنية التكلفة عىل أساس الوظائف الموجهة توجد عالقة ذات داللة  تنص هذه الفرضية عىل ) 

اتيجية للتكلفة لتخفيض تكاليف المنتج ( , اما اختبار مدى صحة هذه الفرضية  بالوقت و االدارة االسي 
 ( الجدول  بلغت 7فيوضحه  قد  العينة  افراد  إجابة  لشدة  المئوي  الوزن  بان  نتائجه  اشارة  والذي   )

ي موزون مقدار 73.33)  ( ومعامل اختالف 0.86( وبانحراف معياري مقدارُه ) 4.15ُه ) %( بوسط حسائ 
ي إغناء هذا المتغي  هي الفقرة الثانية اذ كان وزنها  20.9مقدارُه ) 

ي ساهمت فز
%(, اذ ان اعىل الفقرات الت 

 ( ) 77.14المئوي  مقدارُه  موزون  ي  حسائ  بوسط   )%4.37 ( مقدارُه  معياري  وبانحراف  مقابل  0.84(   )
 ( اختالف  وزنها  19.29معامل  اذ كان  الثالثة  للفق   رة  ات هي  المتغي  هذه  ي 

فز نسبة  اقل  بينما كانت   ,)%
ي موزون مقدارُه ) 60المئوي )  ( مقابل معامل  1.02( وبانحراف معياري مقدارُه ) 3.89%( بوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

%( , فضال عن 60%( , وعىل الرغم من ذلك نجد ان جميع االوزان المئوية قد تجاوزت ) 20.9اختالف ) 
)   ان البالغ  ي 

الفرضز الوسط  تجاوز  قد  ي  الحسائ  ) 3الوسط  معنوية  وبداللة  ات 0.05(  متغي  ولجميع   )
ات الفرضية الثالثة و عند مستوى معنوية ) tالفرضية الثالثة, اما اختبار )  ( وبدرجة  0.05( لعينة متغي 

ات المحتسبة ذات قيمة ) 55حرية )  ( tي  من قيمة ) ( وهي اك7.57( نجد ان المعدل العام لهذه المتغي 
ي تبلغ ) 

 ( االمر الذي يمكن من خالله امكانية قبول الفرضية الثالثة.  1.671الجدولية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

 (5الجدول ) 

اتفق  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما  الفقرات  ت ال 
 تماما

ات   االحصائية المؤرسر
 N = 35 

N  % N  % N  % N  % N  %  الوسط
الحس 

ي   ائ 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

معامل 
االختال 

 ف

الوزن 
 المئوي

T 
المح
 تسبة 

تقنية   1 عىل    TD-FBCتساعد  تعديالت  إضافة  ي 
فز

غي    التكاليف  عىل   والقضاء  المنتج  تصميم 
ورية باستخدام المعلومات المرتبطة بتصميم   الضز
ي تعكس اداء مكونات المنتج. 

 المنتج والوظائف الت 

16 46% 11 31% 4 11% 3 9% 1 3% 
 

4.09 1.09 26.8 77.1
4 

5.86 

تقنية   2 الوحدة    TD-FBCتوفي   ادارة  اىل  معلومات 
بما  المستهلكة  الموارد  مقدار  عن  االقتصادية 
ومقدار   المستقبلية  موارد  تقدير  ي 

فز يساعدها 
 الوقت المتاح إلكمال العمل. 

8 23% 22 63% 3 9% 1 3% 1 
 

3% 
 

4 0.84 21.0 85.7
1 

7.04 

ي ربط الوظائف المختلفة    TD-FBCتساعد تقنية   3
فز

بعضها ببعض االمر الذي يحقق استبعاد المكونات  
زيادة   اىل  يؤدي  بما  نفسها  الوظائف  تؤدي  ي 

الت 
 الجودة وتخفيض التكلفة. 

20 57% 9 26% 1 3% 2 6% 3 9% 3.83 0.79 20.65 83.3
3 

5.76 

ي تحويل موجهات التكلفة   TD-FBCتساعد تقنية   4
فز

ي تعي  عن الوقت المطلوب  
اىل معادالت الوقت الت 

13 37% 16 46% 2 6% 4 11
% 

0 0% 4.09 0.95 23.27 82.8
6 

6.76 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

ات الفرضية االوىل   اختبار مدى صحة متغي 
ي ) 
نامج اإلحصائ   عىل الي 

ً
ز اعتمادا  (. SPSSالمصدر: اعداد الباحثي 

 (6الجدول ) 
ات الفرضية الثانية   اختبار مدى صحة متغير

ال اتفق  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما  الفقرات  ت 
 تماما

ات االحصائية   المؤرسر
 N = 35 

N  % N  % N  % N  % N  %  الوسط
الحس 

ي   ائ 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

معامل 
االختال 

 ف

الوزن 
 المئوي

T 
المحتس 

 بة 

التكلفة   1 إلدارة  ي  اتيخ  االسي  المدخل  يحقق 
بالمقارنة   للمنتج  أقل  تكاليف  توفي   امكانية 

ز االخرين.   بمنتجات المنافسي 

9 26% 19 54% 6 17% 0 0% 1 3% 4 0.84 21.0 80.0 7 

اتيجية   2 االسي  التكلفة  ادارة  معلومات  تساعد 
القرارات   اتخاذ  عىل  االقتصادية  الوحدة 
للزبون  القيمة  من  المزيد  لخلق  الصحيحة 

 بتكلفة أقل. 

12 34% 15 
 
 
 

43% 
 
 
 
 

4 11% 4 11% 0 0% 4 0.97 24.25 77.14 6.09 

واكير   عدالة  أكير  بشكل  المنتج  وظائف  إلنجاز 
ي تخصيص تكاليف. 

 علمية وعملية فز
ات الفرضية االوىل  82.2 22.93 0.92 4 المعدل العام لمتغي 

6 
6.36 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

ادارة   3 ز  تسغ  تحسي  إىل  اتيجية 
االسي  التكلفة 

ز رضا الزبون.   اإلنتاجية وتعظيم األرباح وتحسي 
16 46% 11 31% 7 20% 1 3% 0 0% 4.2 0.86 20.66 77.14 8.18 

توفي    4 ي 
فز اتيجية  االسي  التكلفة  ادارة  تسهم 

طبيعة   مع  تتالءم  متعددة  اتيجيات  اسي 
ي تعيشها الوحدة 

 االقتصادية. المنافسة الت 

14 40% 10 29% 8 23% 1 3% 2 6% 3.94 1.13 28.81 68.57 4.91 

ات الفرضية الثانية    6.55 75.71 23.68 0.95 4.04 المعدل العام لمتغي 

ي ) 
نامج اإلحصائ   عىل الي 

ً
ز اعتمادا  (. SPSSالمصدر: اعداد الباحثي 

 

 

 (7الجدول ) 
ات الفرضية   الثالثةاختبار مدى صحة متغي 

اتفق   ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما  الفقرات  ت  ال 
 تماما

ات االحصائية   المؤرسر
 N = 35 

N  % N  % N  % N  % N  %  الوسط
الحس 

ي   ائ 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

معامل 
االختال 

 ف

الوزن 
 المئوي

T 
المحتس 

 بة 

 TD-FBCان توافق تقنية   1
ي   اتيخ  االسي  المدخل  و 

13 37% 16 46% 6 17
% 

0 0% 0 0% 
 

4.2 0.72 17.1 82.86 9.86 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

يحقق  التكلفة  إلدارة 
قياس   وعدالة  موضوعية 
االنتاج   المستغلة  الطاقة 
نتيجة  المنتج  وظائف 
الوقت  عىل  االرتكاز 
ي عملية  

كمحرك اساسي فز
 التخصيص. 

 TD-FBCان توافق تقنية   2
ي   اتيخ  االسي  المدخل  و 
ي  
فز يسهم  التكلفة   إلدارة 

ي 
الت  الوظائف  تحديد 

ي كل مرحلة  
تضيف قيمة فز

ي ال 
واستبعاد الوظائف الت 

أجل  من  قيمة  تضيف 
عند  المنتج  تكلفة  تقليل 
مراحل  من  مرحلة  كل 

 دورة حياة الوظائف. 

21 60% 6 17% 8 23
% 

0 0% 0 0% 4.37 0.84 19.29 77.14 9.62 

استخدام  3 إىل  يشار 
تم   ي 

الت  المعلومات 
من   عليها  الحصول 
بانها  المعاضة  التقنيات 
اتيجية   اسي  معلومات 

13 37% 8 23% 11 31
% 

3 9% 0 0% 
 

3.89 1.02 26.31 60 5.13 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

 
ي ) 
نامج اإلحصائ   عىل الي 

ً
ز اعتمادا  (. SPSSالمصدر: اعداد الباحثي 

 

عملية   ي 
فز توظيفها  يمكن 

دون   التكاليف  تخفيض 
 المساس بجودة المنتج. 

ات الفرضية الثالثة   8.20 73.33 20.9 0.86 4.15 المعدل العام لمتغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
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للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المبحث السادس / االستنتاجات والتوصيات 

 اوال: االستنتاجات  

ي تحديد الطاقة غي  المستغلة وبالتاىلي يساعد تطبيق تقنية التكلفة عىل اساس  الوظائف الموجهة الوقت   .1
فز

 تقليل التكاليف. 
ي ال تضيف قيمة واستبعاد  تطبيق تقنية التكلفة عىل اساس  الوظائف الموجهة  يساعد   .2

عىل تحديد الوظائف الت 
ز جوده ال  منتج. تكاليفها وبالتاىلي تقليل التكاليف وتحسي 

ان تخصيص التكاليف عىل اساس كل وظيفة  يساعد عىل توفي  بيانات كلفوية موضوعية ومعلومات مناسبة   .3
 . شيد اتخاذ قرارات التسعي 

 للي 
وبعد تحديد الوظائف وتصنيفها حسب رغبات يساعد تطبيق تقنية التكلفة عىل اساس  الوظائف الموجهة   .4

ي تحديد الكلفة بصورة أكير 
 . موضوعية الزبائن يسهم فز

 ثانيا: التوصيات. 

التنافسية .1 الظروف  لمواجهة  االقتصادية  الوحدة  الموجهة    عىل  الوظائف  أساس  عىل  التكلفة  تقنية  تطبيق 
ي منه نظم التكاليف التقليدية

ي  تصنيف  الوظائف    بالوقت كأداة تعالج المشكالت وتقدم حلول افضل لما تعائز
فز

ي أن يؤديها المنتج  اىل وظائف اساسية
ي ينبغز

ز عىل  الوظائف الرئيسة الت  كي 
 . وظائف ثانوية والي 

ي التصميم الوظائف المنتج حيث التصنيع والمعلومات  عىل الوحدة االقتصادي .2
ة استعمال تقنيات التعلم الذكي فز

ز تقنية التكلفة عىل اساس الوظائف الموجهة بالوقت  بأنها  المالءمة تزيد من القدرة عىل المنافسة   ي تمي 
والت 

ي رغبات ومتطلباته الزبون باإلضافة إىل انخفاض  موجهة نحو السوق ورغبات الزبون من خالل إنتاج منتج يلت 
 تكلفته. 

اتيجية   .3 ي اتجاه تطبيق اساليب اداره التكلفة االسي 
الحاجة إىل تطوير برمجيات لمساعدة الوحدات االقتصادية فز

والعمل عىل   الزبون  نظر  وجه  من  قيمة  تضيف  ال  ي 
الت  المنتجات  وظائف  عن  معلومات  المعاضة  وجمع 

ز الجود   ة المنتج  . استبعادها لتقليل التكاليف وتحسي 
ي توفي    .4

اتيجية يساعد فز إن تطبق  تقنية التكلفة عىل أساس الوظائف الموجهة بالوقت وإدارة التكلفة االسي 
ي ال تضيف قيمة وتحقيق االستغالل األمثل  

ي تقليل التكاليف واستبعاد الوظائف الت 
ي تسهم فز

المعلومات الت 
 للموارد وطاقة اإلنتاج. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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