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 يف الشركات الصناعية الليبية مدى إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة
 السرييت علي احلسني رمضان          حنان سليمان حممد العماري     

 
 امللخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على ما إذا كانت الشركات الصناعية الليبية تطبق أسلوب التكلفة 
الصعوابت اليت قد تواجه تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة ابلشركات املعوقات و  التعرفاملستهدفة، و 

على  توزيعه مت  الصناعية الليبية، ولتحقيق ذلك مت استخدام االستبيان كوسيلة جلمع البياانت والذي
يف  اليت تعمل صناعيةالعاملني ابلشركات ال على اشتمل ذيال الدراسة غري عشوائية من جمتمع عينة

ولقد مت حتليل البياانت ابستخدام جمموعة ت الغذائية، واإلنشائية، واملعدنية والبالستيكية. جمال الصناعا
ومن خالل التحليل االحصائي واختبار فرضيات اإلحصائية اليت تالئم طبيعة البياانت.  االختباراتمن 

سلوب التكلفة إن أغلب الشركات الصناعية الليبية حمل الدراسة ال تطبق أالدراسة، مت التوصل إىل 
املستهدفة ابلرغم من تطبيقها لبعض مبادئ هذا األسلوب كتحديد سعر البيع بناءاً على دراسة السوق، 
واستخدامها جلداول التكلفة وهي أداة من أدوات أسلوب التكلفة املستهدفة، وأتضح أيضًا أن هناك 

تواجه الشركات الصناعية الليبية عينة و  .تعاون وثيق بني الشركات الصناعية الليبية عينة الدراسة واملوردين
عدم وضوح كالدراسة العديد من املعوقات والصعوابت اليت حتد من تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة،  

عدم الدراية الكافية حول كيفية تطبيق أسلوب التكلفة و  مفهوم التكلفة املستهدفة يف الواقع العملي.
تذبذب و  تطلبها هذا األسلوب تتطلب الكثري من اجلهد والوقت.أن مجع املعلومات اليت يو املستهدفة.

 هتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة قد ينتج عنوأن  أسعار املواد اخلام املستخدمة يف صناعة املنتج.
 التخلص من األيدي العاملة ملا يتطلبه هذا األسلوب من االعتماد على اآلالت التكنولوجية احلديثة.

 د املؤهلني لتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفةعدم وجود األفراو 
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 مقدمة: .1
يعد نظام حماسبة التكاليف من أهم النظم الفرعية لنظام املعلومات ابلشركات الصناعية، حيث يقوم 
بتوفري البياانت واملعلومات حول التكاليف لإلدارة بشكل ميكنها من حتقيق االستغالل األمثل للموارد 

رارات اخلاصة ابألنشطة اإلنتاجية واإلدارية واملالية. األمر الذي يتطلب مواكبة نظام املتاحة، واختاذ الق
حماسبة التكاليف للمستجدات والتغريات اليت حتدث يف نظم التصنيع وأساليب اإلدارة، وحىت يكون 

اسبة نظام التكاليف قادرًا على أداء مهامه والوفاء مبسئولياته بكفاءة وفعالية. ولقد نشأت نظم حم
التكاليف وارتبطت إىل حد كبري ابلنشاط الصناعي، األمر الذي ترتب عليه أن تغري البيئة الصناعية 
وانتشار نظم التصنيع احلديثة تنعكس أاثرها على نظم حماسبة التكاليف، حيث شهدت البيئة الصناعية 

من انحية، والتقدم املستمر يف الكثري من التغريات اجلوهرية واملتمثلة يف زايدة حدة املنافسة العاملية 
تطبيق التكنولوجيا واالجتاه حنو املزيد من درجة اآللية يف التصنيع من انحية أخرى، مما أدى أىل ظهور 

 نظم تصنيع حديثة وأساليب إدارية لإلنتاج.
أن سعى الشركات الصناعية إىل إرضاء العمالء عن طريق تقدمي منتج منافس من حيث اجلودة والسعر، 

لذي يتطلب منها تطوير منتجاهتا لتحقيق تلك اجلودة وتقدميها يف أسواق بسعر منافس مما يساهم يف وا
حتقيق أهدافها. ونتيجة املنافسة املتزايدة والتقدم التكنولوجي يف طرق اإلنتاج والتغريات اليت حتدث 

ة يف نظم ( كأحد االجتاهات احلديثTarget Costفيها، ظهر ما عرف ابلتكلفة املستهدفة )
أدى إىل تغري طبيعة  التكاليف الصناعية، أن اإلعتماد على اآلالت والتكنولوجية يف عمليات التصنيع إ

التصنيع وتركيبة التكلفة الكلية للمنتج، حيث اخنفضت أمهية تكلفة العمل املباشر وزادت أمهية 
لتخصيص التكلفة وحساب تكلفة التكاليف الصناعية غري املباشرة، ولذا فإن استخدام الطرق التقليدية 

املنتج يف عمليات اإلنتاج اليت تعتمد على التكنولوجيا قد حتدث الكثري من املشاكل بسبب التغري الذي 
نتيجة لذلك تعرضت أنظمة التكاليف التقليدية للعديد من االنتقادات لعدم طرأ على العمل املباشر. 

حتقيق خفض حقيقي يف التكلفة، وأصبح البد من تبين قدرهتا على توفري رقابة فعالة على التكاليف و 
أساليب حديثة ذات فعالية خلفض التكاليف وحتقيق ميزة تنافسية، ومن بني هذه األساليب أسلوب 
التكلفة املستهدفة، الذي يعترب أداة إلدارة التكلفة هتدف إىل ختفيض تكلفة املنتج أثناء مرحلة التطوير 

على جودة املنتج والقدرات الوظيفية ودرجة الثقة فيها من جانب والتصميم، وذلك مع احلفاظ 
 العمالء.
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إن لالنفتاح االقتصادي يف  البيئة الليبية على املنتجات املصنعه ابخلارج ورفع القيود املفروضة على 
 اسرتاد السلع جعل من السوق اللييب مفتوح بشكل كبري لدخول السلع والبضائع من بلدان العامل

ة وابلذات، مما تسبب يف أغرق السوق اللييب ابلسلع والبضائع األجنبية وابلذات يف قطاع املواد املختلف
الغذائية والصناعات اإلنشائية واملعدنية والبالستيكية وغريها، بسلع ذات تصاميم خمتلفة وجبودة متفاوتة 

يب وقلص بشكل كبري من وأبسعار خمتلفة، األمر الذي كان له األثر املباشر على قطاع الصناعة اللي
حصتها ابلسوق احمللي، لذلك البد للصناعة الليبية االستفادة من جتارب الدول األخرى كالياابن 
والوالايت املتحدة األمريكية اليت استخدمت أساليب أثبتت جناحها واليت منها استبدال األساليب 

ات احلديثة اليت تساعدها يف اسرتجاع التقليدية يف احتساب التكاليف وحتديد أسعار املنتجات ابلتقني
حصتها ابلسوق وتوسيع قدرهتا التنافسية، ومواكبة التغريات اليت حدثت يف بيئة التصنيع احلديثة من 

 خالل تبين أحدث أساليب وأدوات احملاسبة اإلدارية، واليت من أمهها أسلوب التكلفة املستهدفة.
انت الشركات الصناعية الليبية تطبق أسلوب التعرف على ما إذا ك وهتدف هذه الدراسة إىل

التكلفة املستهدفة، ودراسة املعوقات والصعوابت اليت قد تواجه تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة 
النظري مبا خيدم اجلانب  اإلطارومت االعتماد على البياانت الثانوية لبناء  ابلشركات الصناعية الليبية.

واليت مت احلصول عليها من خالل  ابجلانب العملي ت األوليةالعملي. كما اعتمدت على البياان
جمتمع الدراسة على العاملني ابلشركات الصناعية تضمن االستبيان جلمع البياانت، و استمارة استخدام 

الليبية اليت تعمل يف جمال الصناعات الغذائية واإلنشائية واملعدنية والبالستيكية، ومت اختيار عينة غري 
ن جمتمع الدراسة تكونت من مدراء اإلدارات املالية واإلدارية واملوظفني العاملني إبدارات عشوائية م

 الشركات الصناعية الليبية، يف حدود ما توفر للدراسة من إمكانيات.
سلوب التكلفة أكوهنا تبحث يف أحد أساليب ختفيض التكلفة املتمثل يف   منأمهية هذه الدراسة  وتنبع

الذي يساهم يف لفت انتباه الشركات الصناعية الليبية إىل أمهية هذا األسلوب املستهدفة، األمر 
 .حصتها السوقيةواستخدامه من أجل الرفع من كفاءهتا اإلنتاجية وزايدة 
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 الدراسات السابقة: .2
ت نظراً ألمهية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة ابلرتكيز على دراسة البيئة اخلارجية للشركة لتحقيق رغبا

، ومواصفات وخصائص املنتج، وإمكانيات وظروف املنافسني، مما ميكن من خفض الزابئنواحتياجات 
التكاليف ودعم القدرة التنافسية للشركة ويضمن استمرارها، فقد تناولت العديد من الدراسات السابقة 

دفة، ومنها موضوع إجيابيات تطبيق أسلوب التكلفة املسته ،مبختلف البيئات العربية واألجنبية
الدراسات اليت بينت أمهية أسلوب التكلفة املستهدفة يف ختفيض التكاليف مثل دراسة )عطوي، 

ودراسات أخرى بينت أمهية هذا (، 2014؛ الكببجي، 2013؛ أبو رغيف واملعموري، 2008
الدور (، وهناك دراسات كان هلا 2015األسلوب يف دعم القدرة التنافسية ومن بينها دراسة )عابدين، 

يف إبراز أمهية أسلوب التكلفة املستهدفة يف ترشيد قرارات التسعري مثل دراسة )الذهيب والغبان، 
(، ودراسات أخرى تناولت أمهية األسلوب موضوع 2015؛ بن سعيد، 2011؛ جريرة، 2007

ب إلدارة الدراسة كأداة من أدوات إدارة التكلفة اإلسرتتيجية وله دور فعال يف التكامل مع عدة أسالي
 Value، وتقنية هندسة القيمة )(ABC) التكلفة كأسلوب التكلفة على أساس النشاط

Engineering ،وغريها من الدراسات.2015( والتحسني املستمر كدراسة )عبد هللا ومنصور ،) 
 وفيما يلي سرد جملموعة من الدراسات السابقة:

لفة املستهدفة ودوره يف دعم املوقف (: مدى إمكانية تطبيق أسلوب التك2006دراسة حيدر ) -
اهلدف الرئيسي للدراسة متثل يف حبث التنافسي: دراسة تطبيقية على الشركة العامة لإللكرتوانت، 

إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة على إحدى منتجات الشركة العامة لإللكرتوانت الليبية 
ودعم املوقف التنافسي للشركة. وتوصلت الدراسة إىل  )منتجات األجهزة املرئية(، وبيان دوره يف حتقيق

النتائج التالية: هناك إمكانية لتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة من خالل إتباع مراحل تطبيقه على 
منتج من منتجات الشركة العامة لإللكرتوانت قيد الدراسة. يعترب أسلوب التكلفة املستهدفة من 

ابلشركة إال أهنا تستخدم إحدى أدواته )التحليل التفكيكي( لدراسة  األساليب احلديثة وغري املطبق
مواصفات وجودة عينات من األجهزة االلكرتونية. تعترب تكلفة املواد املباشرة هي األساس الحتساب 
تكلفة ابقي عناصر التكاليف عند تقدير تكلفة التصميم للمنتج. أن دراسة الظروف اخلارجية للشركة  

ت ورغبات العمالء ودراسة املنافسني ال تتم بشكل دقيق وفعال بسبب نقص اخلربات كتحديد متطلبا
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املتخصصة. اخنفاض نسبة احملقق من اإلنتاج مقارنة ابملستهدف ألغلب منتجات الشركة ولسنوات 
 متتالية مما يؤثر سلباً على تكلفة املنتج.

شركات الصناعية املسامهة (: مدى تطبيق التكلفة املستهدفة يف ال2006البصول ) دراسة -
هدفت الدراسة إىل توضيح أمهية استخدام أسلوب التكلفة املستهدفة يف الشركات  العامة األردنية،

الصناعية املسامهة العامة األردنية، ودورها يف حتسني الرحبية وتطوير املنتج، وبيان فيما إذا كانت هذه 
وبيان مدى التوافق بني عناصر التكلفة املستهدفة  الشركات تستخدم هذا األسلوب يف إدارة تكاليفها،

ابلنسبة للشركات الصناعية اليت تستخدم هذه الطريقة، ومت االعتماد على االستبيان كأداة جلمع 
 ( شركة مسامهة عامة صناعية. 40البياانت واليت وزعت على )

سامهة العامة األردنية تدرك وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن الشركات الصناعية امل
أمهية استخدام اسلوب التكلفة املستهدفة يف إدارة تكاليفها، من خالل إدراكها ألمهية استخدام كل 
عنصر من عناصر اسلوب التكلفة املستهدفة وأثره على ختفيض تكلفة املنتج وتطويره واحملافظة على 

اعية املسامهة العامة األردنية تطبق جمموعة من جودته وابلتايل زايدة الرحبية، كما أن الشركات الصن
عناصر اسلوب التكلفة املستهدفة، يف حني أن هناك شركتني من عينة الدراسة تستخدمان هذا 
االسلوب بكامل عناصره، وتتفق الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية على جمموعة من العناصر 

 إدارة تكاليفها.الرئيسية ألسلوب التكلفة املستهدفة يف 
 Target Costing Turkish( بعنوان: Kocsoy et al., 2008دراسة ) -

Manufacturing Enterprises ، هدفت الدراسة إىل بيان كيفية استفادة الشركات
الصناعية الرتكية من أسلوب التكلفة املستهدفة، خاصة يف ظل التطورات السريعة يف التكنولوجيا والتغري 

عمالء، وتقصري دورة حياة املنتج، وزايدة املنافسة العاملية بني الشركات، والسعي حنو يف توقعات ال
ختفيض تكلفة املنتج واجلودة العالية. وقد أجريت الدراسة على أكرب شركات التصنيع املدرجة يف غرفة 

طبق جتارة إسطنبول واحلاصلة على االيزو، للكشف عن االختالفات األساسية بني الشركات اليت ت
أسلوب التكلفة املستهدفة واليت ال تطبقه، وحتليل تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وأثره على الشركات 
املطبقة له. وبينت الدراسة أن على الشركات إتباع اسرتاتيجية تنافسية متوازنة، خاصة وأن غالبية 

توقعة من التكاليف الشركات تعمل يف ظل ظروف سوق تنافسية، ولكي جتين الشركات الفوائد امل
 املستهدفة عليها إعطاء أمهية أكرب لتحديد توقعات العمالء قبل تصميم املنتج.
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(: العوامل املؤثرة يف حتديد التكلفة املستهدفة يف الشركات 2009دراسة العمايدة وخليل ) -
د التكلفة هدفت الدراسة إىل بيان العوامل املؤثرة يف حتديالصناعية املسامهة العامة األردنية، 

املستهدفة، واملمثلة بشدة املنافسة وطبيعة العمالء واسرتاتيجية التوريد، إىل بيان مراحل حتديد التكلفة 
ظهرت النتائج أن هناك أثرًا للعوامل املقرتحة يف عملية حتديد التكلفة املستهدفة، وقد  واملستهدفة. 

لية حتديد التكلفة املستهدفة يف الشركات تباينت درجة أتثريها، فكان أكثر العوامل أتثريًا يف عم
 الصناعية األردنية يتمثل يف خصائص املنتج واقلها طبيعة العمالء.

(: مدى إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة يف الشركات 2011دراسة زعرب ) -
ستهدفة يف هدفت الدراسة إىل التعرف على إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة امل الصناعية يف قطاع غزة،

الشركات الصناعية يف قطاع غزة لتخفيض التكاليف ورقابتها واالستفادة منه يف ترشيد التكاليف، 
واملعوقات اليت حتول دون تطبيقه، ولقد توصلت الدراسة إىل إنه ال يتم تطبيق أسلوب التكاليف 

دئ واالسس اليت يقوم املستهدفة يف الشركات الصناعية يف قطاع غزة، بل يتم اتباع العديد من املبا
عليها، كما تستخدم الشركات الصناعية يف قطاع غزة أساليب متنوعة لتخفيض التكاليف. وأهنا تواجه 
حمددات وصعوابت جوهرية يف اجلوانب التنظيمية واإلدارية واحملاسبية، تعيق استخدام أسلوب التكلفة 

ياب النظم املعاونة لتحديد التكاليف املستهدفة منها شعور اإلدارة بعدم وجود حاجة لتطبيقه، وغ
املستهدفة سواء للتسعري وللبحوث وللتطوير، وعدم االهتمام ابالسرتاتيجيات التسويقية احلديثة، وقلة 

 املعرفة لدى إدارة الشركة مبزااي أسلوب التكلفة املستهدفة ومنافعه.
الصناعية الفلسطينية (: مدى تطبيق التكلفة املستهدفة يف الشركات 2011دراسة احلداد ) -

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة  العاملة يف قطاع غزة،
ابإلضافة إىل التعرف على مدى مالئمة البيئة الفلسطينية لتطبيق هذا األسلوب يف الشركات الصناعية 

طبيق أسلوب التكلفة املستهدفة  العاملة يف قطاع غزة ومدى مالئمة البيئة الصناعية الفلسطينية لت
كمفهوم حديث يف إدارة التكاليف، وأيضاً التعرف على املعوقات اليت حتول دون تطبيق هذا األسلوب. 
وقد تبني من نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية العاملة يف قطاع غزة حمل الدراسة على وعي وإدراك 

ستخدام معادلة التكلفة املستهدفة، بصورة علمية حديثة يف مبفهوم التكلفة املستهدفة إال أهنا ال تقوم اب
ختفيض تكاليفها، ابإلضافة إىل استخدام وتطبيق كثري من املبادئ املتعلقة ابلتكلفة املستهدفة، وأن بيئة 
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الصناعة يف قطاع غزة مالئمة لتطبيق مدخل التكلفة املستهدفة ابإلضافة لوجود بعض املعوقات اليت 
 ا األسلوب.تعيق تطبيق هذ

(: مدى تطبيق التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة كمدخل لتخفيض 2014دراسة الكببجي ) -
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى التكاليف يف الشركات الصناعية املسامهة العامة الفلسطينية، 

ة الفلسطينية، توافر مقومات تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة يف الشركات الصناعية املسامهة العام
وبيان مدى اإلدراك ملفاهيم ومبادئ وأمهية استخدام أسلوب التكلفة املستهدفة يف إدارة تكاليفها، 
للحصول على منتجات أبقل التكاليف وبنفس اجلودة ولتحسني الرحبية، وتوضيح أتثري استخدام 

كلفة املستهدفة، والتعرف أسلوب هندسة القيمة على ختفيض تكلفة املنتجات، وابلتايل الوصول إىل الت
على الصعوابت اليت حتول دون تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وأسلوب هندسة القيمة. وقد أظهرت 
النتائج أنه يتوافر لدى الشركات الصناعية مقومات تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة، مما يدل على أن 

تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة، كما تبني أن الشركات الصناعية الفلسطينية لديها البيئة املناسبة ل
الشركات تدرك مفاهيم ومبادئ وأمهية استخدام أسلوب التكلفة املستهدفة يف إدارة تكاليفها ولتحسني 
الرحبية، وأن الشركات تستخدم أسلوب هندسة القيمة لتحقق ختفيضا يف التكاليف للوصول إىل التكلفة 

ن هناك بعض الصعوابت اليت قد تواجهها الشركات عند تبنيها املستهدفة، كما أظهرت النتائج أ
لألسلوب واليت أمهها، التكلفة املالية العالية اليت تفوق عائد تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وهندسة 

 القيمة.
(: مدخل التكلفة املستهدفة لدعم القدرة التنافسية ملصانع الباطون 2015دراسة عابدين ) -

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة لدعم غزة، اجلاهز بقطاع 
القدرة التنافسية ملصانع الباطون اجلاهز بقطاع غزة، واملعوقات اليت حتول دون تطبيقه، وقد توصلت 
الدراسة إىل أن مصانع الباطون اجلاهز يف قطاع غزة تطبق أسلوب التكلفة املستهدفة، كما تستخدم 

ليب حديثة لتخفيض التكلفة مبا ال يؤثر على اجلودة، ويؤدي ذلك إىل تطوير املنتجات ودعم أسا
القدرة التنافسية، لكن توجد معوقات حتد من التطبيق منها: الظروف السياسية واالقتصادية السائدة، 

 وقلة املعلومات التفصيلية الالزمة لتطبيق مدخل التكلفة املستهدفة.
لسابقة موضوع أسلوب التكلفة املستهدفة، ومدى تطبيقه والعوامل املؤثرة على تناولت الدراسات ا

تطبيقه وبيان أمهيته، ورغم اجلوانب املختلفة اليت تناولتها الدراسات السابقة أتيت هذه الدراسة يف حماولة 



 2018يونيو    عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

 

702 

 
 

 ظل لدراسة إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة يف الشركات الصناعية الليبية اليت تعمل يف
 ظروف بيئية واقتصادية ذات طبيعة ختتلف عن تلك اليت أجريت عليها معظم الدراسات السابقة.

 اسلوب التكلفة املستهدفة: .3
ويعترب أسلوب التكاليف املستهدفة أحد أهم نظم إدارة التكاليف املبتكرة، وذلك ألنه يفرتض فيه 

جلودة النوعية للمنتجات، كما يفرتض العمل على ختفيض التكاليف وتطوير املنتجات دون املساس اب
(. 2002فيه إرضاء العمالء بصفة مستمرة وحتقيق أعلى نسبة ممكنة من املبيعات واالرابح )راجخان، 

ويبدأ هذا األسلوب عمله من مرحلة التخطيط والتصميم، بدراسة السوق وظروف العرض والطلب 
حسب املواصفات واالسعار اليت تناسبهم، وجيعل ليتعرف على نوعية املنتجات اليت يرغب فيها العمالء 

من ذلك هدفًا حمددًا جيب الوصول إليه، مما يولد اإلحساس ابملسئولية لدى مجيع األفراد العاملني 
 ,Cooper & Slagmulderابلشركة، وخاصة الذين هلم عالقة مباشرة بعمليات التصميم )

ستهدفة هي أن يطور املنتج وحيدد سعر البيع من (. أى أن لفكرة األساسية ألسلوب التكلفة امل1997
خالل السوق والربح املرغوب يف حتقيقه، مث يتم اشتقاق تكلفة املنتج وهذا جيعل التكاليف ترتبط 
أبسعار البيع بداًل من ارتباط أسعار البيع ابلتكاليف، وكنتيجة لذلك ينبغي أن تكون كل التكاليف 

 ليف غري الضرورية دون املساس جبودة املنتج.مربرة مما يؤدي إىل استبعاد التكا
حيث قام خرباء الصناعة الياابنيني  ،ظهر أسلوب التكلفة املستهدفة يف الياابن خالل فرتة الستيناتو 

( اليت اعتمدت Value Engineeringبتطوير فكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة )
املية الثانية كمنهج هندسي لرتشيد تكلفة اإلنتاج وحتويلها عليها الصناعة األمريكية أثناء احلرب الع

 Genka)لتصبح نظامًا ديناميكيًا خلفض التكلفة وختطيط الرحبية، وقد أطلق عليه يف تلك الفرتة 
Kikaka)  والذي ترجم إىل اإلجنليزية(Target Costing)  .الذي أو مدخل التكلفة املستهدفة

الشركات الياابنية وإنفرادها مبيزة تنافسية جعلت هلا السبق والرايدة يف  يف تفوق ريكان لتطويره أثر كب
مت توحيد هندسة القيمة مع فكرة ختفيض تكاليف املنتجات يف مراحل مبكرة من  ، حيثاملنافسة

يف الياابن من أول استخدام هلا كان ، و العملية اإلنتاجية قدر املستطاع، أي يف مرحلة التخطيط والتطوير
  (.1963)لصناعة السيارات وذلك يف عام ( Toyota)كة قبل شر 

القصور الواضح ألنظمة التكاليف التقليدية وعدم و ة اليت تواجهها الشركات شديديف ظل املنافسة الو 
قدرهتا على توفري رقابة فعالة على التكاليف وحتقيق خفض حقيقي يف التكلفة يصبح تبين أنظمة 
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مما يدعم اسرتاتيجية  ،فعالية لتحقيق التكاليف التنافسية ذاتدفة التكلفة املسته سلوبالتكاليف أل
التفكري االبتكاري للمسئولني يف  يتمثل إدارة التكلفة. إن املطلب األساس وامللح من أنظمة التكاليف

والرغبة يف إجراء التغريات اجلذرية، أو على األقل التغريات املؤثرة يف النظم والعمليات واألنشطة ذات 
أثري هبدف التحسني املستمر يف اجلودة واألداء والتخفيض احلقيقي للتكلفة لتحقيق رضا العميل الت

 (.2010)طعيمة، 
أثناء مرحلة  دحدتمن تكلفة دورة حياة املنتج ت( %90-80) إىل أن ما نسبته (2013) زملطوأشار 

لة تصميم املنتج، حيث تكون تصميم وتطوير املنتج، وهذه التكاليف تكون اثبتة مبجرد االنتهاء من مرح
صعب جدًا بعد مرحلة التصميم، لذلك استخدمت الشركات الياابنية مدخل التكلفة  هاعملية خفض

وجيب أن يركز  .املستهدفة لتحفيز مهندسي اإلنتاج الختيار التصميم الذي ميكن إنتاجه أبقل تكلفة
مل يتم مقابلة هذه األهداف سوف يعاد  حبيث إذا ،تصميم املنتج اجلديد على مقابلة أهداف ربح معينة

تصميم املنتج إىل أن تتم مقابلة األهداف املذكورة، فعملية إعادة التصميم املستمرة تفرتض أنه ميكن 
وإعادة تصميم املنتج متكن من منع  ،الوصول للتكلفة املستهدفة بينما يتم اإلبقاء على سعر البيع ذاته

  .من ختفيضها بعد حدوثها التكاليف اليت ال تضيف قيمة بدالً 
 تتمثل يف:  أسباب ظهور أسلوب التكاليف املستهدفة( إىل أن 2002) راجخانوأشارت دراسة 

ازدايد املنافسة بني الشركات، مما دفع أصحاهبا ومدرائها إىل البحث عن أسلوب جديد ميكنها من  .1
نتجات أقل تكلفة وأفضل جودة البقاء واالستمرار أطول فرتة ممكنة يف األسواق، عن طريق تقدمي م

 وتكنولوجيا.
أصبحت الشركات الصناعية ال تصمم املنتجات بغرض حتقيق أعلى تكنولوجيا، إمنا اجتهت إىل  .2

 تصميم املنتجات اليت حتقق التكنولوجيا املطلوبة.
 صعوبة اختاذ قرارات التسعري للمنتجات اجلديدة نتيجة لظروف عدم التأكد والغموض احمليطة ببيئة .3

القرار، دفعت الشركات إىل البحث عن نظام يدرس البيئة الداخلية واخلارجية للمنتج بصورة جيدة 
 ويكرر ذلك ابستمرار.

يف الوقت الذي تزداد فيه األسعار اليوم بسبب ظروف العرض والطلب، ظهر أسلوب التكاليف  .4
عينة وجتنب مجيع املستهدفة ليحد من هذه الزايدة عن طريق حصر تكاليف اإلنتاج يف حدود م

 نواحي اإلسراف واألنشطة اليت ال تضيف قيمة.
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عجز األساليب الرقابية التقليدية على مقارنة األداء الفعلي ابملخطط بشكل دقيق، جعل اإلدارة  .5
 تستخدم أسلوب التكاليف املستهدفة الذي يتبع منهج الوقاية خري من العالج.

 التكلفة املستهدفة:  ئمباد 1.3
؛ 2007 )اخللف وزويلف، ب التكلفة املستهدفة ستة مبادئ أساسية وهي كاآليتيتضمن أسلو 

 :(2013 زملط،؛ 2008 عطوي،
لتحديد التكلفة املستهدفة  (:Price Led Costingقيادة سعر البيع املستهدف للتكلفة ) .1

السعر طرح الربح املستهدف من يجيب القيام أواًل بتحديد السعر الذي ميكن ان يباع به املنتج، و 
 على التكلفة املستهدفة اليت جيب تصنيع املنتج يف حدودها. للحصول

حيث أنه البد من االهتمام  (:Focus on The Customerالرتكيز على العمالء ) .2
 مبتطلبات العمالء من انحية اجلودة، والسعر، والوقت املناسب للحصول على املنتج.

يف هذا السياق يتم  (:Focus on Product Designالرتكيز على عملية التصميم ) .3
التأكيد على مراقبة التكاليف يف مرحلة تصميم املنتج، لذلك جيب أن تتم التغيريات اهلندسية قبل 

 بداية اإلنتاج لينتج عنها تكاليف منخفضة وأقل زمن إلطالق منتج جديد يف السوق. 
املنتج يف يتطلب تصنيع  (:Cross-Functional Teamsفرق عمل متداخلة املهام ) .4

  شركةحدود التكلفة املستهدفة استخدام فريق عمل متنوع االختصاصات، ومن خمتلف إدارات ال
كاملتخصصني يف حبوث التسويق، والبيع، وهندسة التصميم، وهندسة اإلنتاج، وجدولة اإلنتاج، 

 والتجهيز، وإدارة التكلفة.
ند حتديد التكلفة املستهدفة عالرتكيز ينبغي  (:Live-Cycle Costsدورة حياة التكاليف ) .5

خذ مجيع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة املنتج يف االعتبار، والعمل على ختفيض أإىل أمهية 
و الشراء أو التشغيل أو الصيانة وصواًل إىل تكلفة أتكلفة دورة حياة املنتج سواء تكاليف التوزيع 
 التخلص منه بعد إنتهاء الغرض من إستخدامه.

يف بعض األحيان، قد تزيد  (:Value Chain Orientationسلة القيمة )توجيه سل .6
التكلفة املخططة عن التكلفة املستهدفة، وهنا يتم بذل جهود حلذف التكاليف اليت ال تضيف 

ميكن أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة القيمة لكامل  ،قيمة من أجل ختفيض التكلفة املخططة
 تقليل التكلفة.على حتديد فرص  شركةأنشطة ال
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 التكلفة املستهدفة: أسلوبمقومات جناح تطبيق  2.3
 (:2015 عابدين، ؛2010)أبوعودة،  لنجاح تطبيق مدخل التكلفة املستهدفة جيب توفري ما يلي

 وجود نظام جيد للمعلومات احملاسبية. .1
 وجود نظام جيد لتقدير التكاليف ابالعتماد على الدراسة السوقية. .2
دارة، وذلك بسبب الطبيعة االسرتاتيجية هلذا األسلوب، ولتأثريه على العمل يف الدعم من قبل اإل .3

 خمتلف اإلدارات داخل املنظمة.
 قدرة الشركة على إنتاج منتجات متعددة. .4
 التدريب على استخدام أسلوب التكلفة املستهدفة. .5
تكلفة املستهدفة تعمل الشركة يف سوق يتميز ابملنافسة، حىت ال تكون تكاليف استخدام أسلوب ال .6

 أكثر من الفائدة العائدة منه.
 تشجيع وتطوير فرق العمل من خمتلف اإلدارات والتخصصات. .7
 ااتحة املعلومات بني اإلدارات واألفراد وعدم اختصاص البعض هبا. .8
 اعتماد اإلدارة على تفويض السلطة لفرق العمل، ملساعدهتا على االبتكار واالبداع. .9

حة بشكل دائم سواء بني الشركة واملوردين والعمالء أو بني خمتلف وجود قنوات اتصال مفتو  .10
 اإلدارات واألقسام داخل الشركة، لتسهيل وتقدمي ومناقشة االقرتاحات واحلصول على املعلومات.

القدرة املالية للشركة لتبين أسلوب التكلفة املستهدفة مما يتطلبه التطبيق من دراسات للسوق،  .11
 يثة.واستخدام اآلالت احلد

 متتع العمالء ابإلدراك والوعي خلصائص املنتجات اجلديدة اليت تطرح ابلسوق.   .12
 مراحل تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة: 3.3

، من توفر املقومات الالزمة للتطبيققبل البدء بتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة البد من التأكد 
ومتر عملية تطبيق التكلفة املستهدفة ابخلطوات رة، ابإلضافة إىل اسرتاتيجية واضحة تالءم أهداف اإلدا

 اآلتية:
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 حتديد سعر البيع املستهدف: -1
تبدأ عملية التخطيط للتكلفة املستهدفة من خالل البحث السوقي ملستوى جودة املنتج اليت ميكن أن 

ذبية للعمالء، جتذب العمالء املتوقعني، والسعر املتوقع الذي ميكن للمنتج يف ظله أن يكون أكثر جا
 .وهذا السعر عادة ما يعكس ظروف السوق ليست احلالية وإمنا املستقبلية

( السعر على أنه "السعر املقدر للمنتج، والذي يكون املستهلك مستعداً Kato, 1993عرف )و 
لدفعه مقابل احلصول على املنتج، ويعترب نقطة البداية ألنشطة التكاليف املستهدفة، ويتم حتديده على 
أساس دراسة السوق لعدة عوامل تشمل نوعية املنتج وخصائصه والسعر املرغوب يف دفعه من قبل 

 .املستهلك، ابإلضافة إىل معرفة رد فعل املنافسني اجتاه ذلك السعر احملدد"
العديد من العوامل اليت تؤثر على  هناكابلسوق، و  ابلسعر احملدد املنافسة ومن الضرورة توفر إمكانية

يع املستهدف مثل خصائص املنتج، خصائص العمالء املتوقعني وتفضيالهتم، السوق سعر الب
واسرتاتيجيات املنافسني، واألهداف االسرتاتيجية  ،املستهدف، دورة حياة املنتج، وأسعار السلع املنافسة

ابلنسبة للمنتجات القائمة فاملبدأ األساسي الذي  (.2001ة ابلنسبة للمنتج )عبد الدامي،شركلل
مل يكن هناك تغيري ما  أن يظل السعر كما هو ما يتمثل يفيسرتشد به عند حتديد سعر البيع املستهدف 

سيغري من قيمة  هيف الكفاءة الوظيفية ابملقارنة ابلنموذج السابق قبل التطوير، وإذا كان هناك تغري فإن
ق زايدة الكفاءة الوظيفية للمنتج املنتج يف نظر العميل، وميكن زايدة قيمة املنتج لدى العميل إما عن طري

الوظيفية أو زايدة الكفاءة الوظيفية مبعدل أعلى  تهمع ثبات سعره أو ختفيض سعر املنتج مع ثبات كفاء
يسمى طريقة التسعري ابلوظائف حيث تستخدم على أساس أن املنتج ما وهذا ، من معدل زايدة السعر 

ائف هلا سعر حمدد من قبل املستهلكني، وأن سعر مكون من عدة وظائف وأن كل وظيفة من تلك الوظ
 (.2002 )راجخان، املنتج جتميع ألسعار تلك الوظائف

اسرتاتيجية بني تحديد سعر البيع املستهدف ميكن االختيار ل هأما ابلنسبة للمنتجات اجلديدة فإن
ق نتيجة مبدئيًا للحصول على حصة سريعة من السو  ،يتم الدفع أبسعار منخفضة حبيث االخرتاق

إلقبال العمالء على األسعار املنخفضة خاصة يف حالة وجود سلع منافسة تتمتع بنفس اجلودة، 
جل احلصول على حصة من أوتتطلب هذه االسرتاتيجية التضحية ابألرابح يف األجل القصري من 

كون مناسبة يف حالة  واليت تكون  اسرتاتيجية تصفح السوقأو استخدام  جل الطويل.السوق يف األ
املنتج يتمتع خبصائص مميزة عن السلع املنافسة، وتقضي هذه االسرتاتيجية بتحديد أسعار مرتفعة مبدئياً 
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 جل القصري مث ختفيض هذه األسعار فيما بعد للتجاوب مع السوق واملنافسة.لتعظيم األرابح يف األ
 أسلوبأن خذ يف االعتبار مع األ ألهداف،لاالسرتاتيجيتني السابقتني وفقًا  ويتم اإلختيار من بني

التكلفة املستهدفة يركز على العميل يف التسعري إذ ينبغي على اإلدارة معرفة تفضيالت العمالء وردود 
 أفعاهلم اجتاه السعر املتوقع أو املستهدف.

 وضع هامش الربح املستهدف: -2
عني، والذي حيدد على يف حتقيقه من منتج م الشركةلربح املستهدف مقدار الربح الذي ترغب يقصد اب

الربح  هأن أي، شركةأساس خطة الربح الطويلة أو املتوسطة األجل اليت تعكس التخطيط االسرتاتيجي لل
وقد يتم حتديد هامش الربح املستهدف على أساس ، (Kato, 1993تحقيقه )ل شركةالذي تطمح ال

املبيعات، ويف أغلب األحيان  معدل العائد املستهدف على اإلستثمار أو معدل العائد املستهدف على
دار الربح ــــد مقــــ، لتحدي((Return on Sales: ROSيتم استخدام العائد على املبيعات 

 Return on   ارــــاالستثم ىـــد علـــــدام العائـــات بداًل من استخـــهدف للمنتجــاملست
Investment: ROI))(:2006 )حيدر، ، وذلك لألسباب اآلتية 

 لعائد على املبيعات يعكس رحبية كل منتج بوضوح عند إنتاج عدد كبري من املنتجات.أن ا 
  من الصعب احتساب العائد على االستثمار لكل منتج عندما تنتج الشركة أعدادًا كبرية من

 املنتجات وأبحجام صغرية.
ربح واقعي عن وينبغي مراعاة واقعية وكفاية هامش الربح املستهدف، وميكن للشركة أن حتدد هامش 

 (:2009 )عبد احلفيظ، طريق إحدى طريقتني كما يلي
  :هبامش ربح فعلي للمنتج السابق مث يعدل طبقًا للتغريات املتوقعة يف السوق،  البدءالطريقة األوىل

 ة هامش الربح املستهدف.شركوبناءاً على هذه العالقة التارخيية حتدد ال
  :دف جملموعة من املنتجات مع إجراء زايدة وختفيض هلوامش هبامش ربح مسته البدءالطريقة الثانية

الربح داخل جمموعة املنتجات يف ظل ظروف السوق املتوقعة مع احملافظة على هامش الربح 
 املستهدف جملموعة املنتجات معاً.

 حتديد التكلفة املستهدفة للمنتج: -3
هامش الربح املستهدف حتقيقه من  بعد حتديد سعر البيع املستهدف بناًء على دراسة السوق وحتديد

عن طريق الفرق بني السعر  احبيث ميكن احتساهب، يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمنتج قبل الشركة
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كذلك ميكن احلصول على التكلفة املستهدفة عن   ،(2008 املستهدف والربح املستهدف )املطارنة،
اط بدءًا مبستوى التكلفة احلايل مع االخذ يف يتم تقرير التكلفة لكل جزء أو نش حبيثطريق اإلضافة، 

لكل منتج طبقًا للوظائف اليت حيققها املنتج  هااالعتبار التخفيضات احملتملة يف التكلفة، ويتم جتميع
عن طريق  كما ميكن احتساهبا  (.Kato, 1993حىت يتم التوصل للتكلفة املستهدفة للمنتج اجلديد )

يعكس معدالت التطور يف أداء املهام، وميكن تطبيق هذه الطريقة  التكلفة مبعدل معنيزايدة حماولة 
على منتجات قائمة يراد تطويرها وهلا تكاليف فعلية أو معلومات عن التكاليف، أو يف حال قيام 

 .(2007 )العمرو، الشركة بتصنيع منتجات مشاهبة إىل حد كبري لتلك املنتجات اليت يتم تصنيعها
 القيمة لتحقيق التكلفة املستهدفة: استخدام أسلوب هندسة -4

بني تكلفة  بعد إجراء اخلطوات السابقة ميكن حتديد التكلفة املستهدفة، وحتديد فجوة التكاليف
ض املمكن يخفتعلى مقدار ال وأيضًا التعرف( والتكلفة املسموح هبا، قدرةالتصميم املبدئي )التكلفة امل

جمموعة من األساليب أو  املتمثلة يفوات حتجيم التكلفة و وعند هذه النقطة أييت دور أد ،يف التكاليف
بني التكلفة املستهدفة والتكلفة املبدئية لتصميم املنتج لتضييق الفجوة اإلجراءات يتم استخدامها 

هندسة القيمة األدوات هذه من و (. ومن مث حتقيق غرض خفض التكلفة املمكن، قدرة)التكلفة امل
(Value Engineering) أداة من أدوات حتجيم التكلفة، وهي مبثابة تقومي منتظم لكل عترب اليت ت

نشاط من أنشطة سلسلة القيمة للمنتج هبدف ختفيض التكاليف مع تلبية رغبات واحتياجات العمالء 
دورًا هامًا يف إدارة تكلفة املنتج عن طريق  وتلعب هندسة القيمة من جودة املنتج وامكانياته الوظيفية.

تحديد القيمة النسبية بلة العالقة التبادلية التعويضية بني تكلفة املنتج وإمكانياته الفنية التصدي ملشك
 (.2007 لكل وظيفة من وظائف املنتج )فودة،

 إعداد التصميم النهائي للمنتج: -5
يتم يف هذه املرحلة ترمجة التكاليف املستهدفة إىل معايري أداء لألنشطة، ومعايري تكلفة لكل نشاط، 

ليل تلك املعايري حسب العمليات والعناصر، ابعتبارها معايري ملزمة لكل األطراف اليت تشرتك يف وحت
من مث التصميم واإلنتاج، وال يسمح بتجاوزها، وعن طريق حتقيق املعايري تتحقق التكلفة املستهدفة، و 

ئي، للتأكد من مدى وضع منوذج جترييب للمنتج طبقًا للتكاليف املستهدفة قبل اعتماد التصميم النها
االلتزام بتحقيق تلك التكلفة، ويف حالة عدم االلتزام بتحقيقها فإنه يتم إعادة إجراءات وعمليات 
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هندسة القيمة إىل حني الوصول إىل التصميم الذي حيقق تلك التكلفة، مث الدخول إىل مرحلة اإلنتاج 
 (.2006 در،ومتابعة عمليات التحسني والتطوير املستمر خلفض التكلفة )حي

 تتبع ختفيضات التكلفة ابستخدام مفهوم التحسني املستمر مبجرد بدء اإلنتاج: -6
بداية مرحلة جديدة يف مراحل البحث  تربوإمنا يع لعمليةهناية اال ميثل  الوصول إىل التكلفة املستهدفة

ستمر ، من أجل حتقيق أسلوب التحسني املاملستمر عن مواطن ختفيض التكلفة كلما أمكن ذلك
Kaizen Cost: KC) أحد التقنيات احلديثة واملهمة اليت تقوم على أساس إدخال التحسينات )

عين إجراء حتسينات للعملية اإلنتاجية (، أي مب2014بصورة تدرجيية ومتتالية على اإلنتاج )صاحل، 
االستمرار يف  مبا يعين ،متزايدة بداًل من إجرائها من خالل ابتكارات كبرية هصغري  إبدخال حتسينات

إجراء التحسينات على املنتج ومراحل إنتاجه مما يؤدي إىل خفض التكلفة عما هو متوقع عند تصميم 
مهما كانت التخفيضات و وأهم ما مييز التحسني املستمر خاصية االستمرارية يف التحسني . املنتج

 ،شطة التحسني يف مرحلة اإلنتاجيدعم أن، كما أنه حمدودة فإهنا تعطى مبرور الوقت نتائج هامة وإجيابية
أقدر  لتحديد أفضل طريقة لسري العمليات، ابعتبارهم العمال بعملية اإلنتاجمن خالل استخدام ارتباط 

)ابوعودة،  ختفيض التكلفةإلقرتاح العمليات اليت تساهم يف نحهم الصالحيات مبعلى حتقيق ذلك 
2010.) 

 ستهدفة:التكلفة امل أسلوبمتطلبات جناح تطبيق  4.3
ت اليت متتاز خبصائص معينة ميكن أن جتين شركا( أن الGagne & Discenza (1995أشار

؛ 2010 )أبوعودة،ما يلي  ومن هذه اخلصائص ،التكلفة املستهدفة أسلوبمعظم الفوائد من تطبيق 
 (:2013 زملط،

 ت اليت تكون لديها منتجات متعددة.شركاال .1
 .التكنولوجية واحلاسب اآليلتها على املعدات اآللية و ت اليت تعتمد يف صناعتها وخدمشركاال .2
 ت اليت تكون لديها خربة خاصة ابملنتجات ذات دورة احلياة القصرية.شركاال .3
أن تعتمد على أنظمة التطوير يف خفض التكلفة سواء أثناء مرحلة التطوير والتصميم وكذلك أثناء  .4

 دورة حياة املنتج.
رقابة اجلودة و  ظمة اإلدارية مثل سياسة اإلنتاج الفوري،على بعض األدوات واألن أن تعتمد .5

 الشاملة، وانشطة هندسة القيمة.
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ابإلضافة إىل أن إتباع التحسني املستمر للمنتجات، مع احملافظة على جودة املنتج، واالعتماد على 
طلبات عترب من متت، املناسبالوقت يف برامج حموسبة ملعاجلة البياانت، واحلصول على املعلومات 

 النجاح لتطبيق منهج التكلفة املستهدفة. 
 الصعوابت اليت تواجه تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة: 5.3

 )جريرة،أن أسلوب التكلفة املستهدفة أسلوب يواجه جمموعة من املعوقات والصعوابت تتمثل ابآليت 
 (: 2014 الكببجي،؛ 2012؛ حلس واحلداد، 92: 2011

  الشركات، والسبب يف عدم وضوح مفهوم التكلفة املستهدفة يف الواقع العملي لكثري من
ذلك عدم وجود إطار يتسم ابلعمومية حيدد متطلبات وخطوات التنفيذ نظرًا لرتكيز معظم األحباث اليت 

تتسم  تناولت هذا األسلوب على حتليل التجارب الناجحة لبعض الشركات الياابنية، مما أدى إىل نتائج
 ابخلصوصية. 

  صعوبة التحديد الدقيق للعناصر األساسية لتطبيق هذا األسلوب وهي أسعار البيع واألرابح
 ومن مث التكلفة املستهدفة نتيجة لعدم توافر قواعد البياانت املالئمة خصوصاً يف دول العامل النامية.

  مين حمددالضغط الكبري على العاملني لبلوغ التكلفة املستهدفة ضمن جدول ز. 
  االرتفاع يف األسعار بشكل مستمر وصعوبة التنبؤ هبا جيعل من الصعب تبين تطبيق أسلوب

 التكلفة املستهدفة.
  الصراع التنظيمي حيث أن اختالف األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها كل قسم، قد تؤدي

 .إىل صعوبة جناح مدخل التكلفة املستهدفة ما مل يتم التنسيق بني هذه األهداف
  الوظيفية  يف املستوايتالتكلفة املستهدفة العديد من التغريات التنظيمية  أسلوبيتطلب

إىل تكاليف لتطوير وجتربة املنتج وهي تكاليف اختبارية، وهلذا يصعب إدخال  هاملختلفة، فيحتاج تطبيق
 اضحة.مثل هذه التكاليف يف حتديد التكلفة املستهدفة، ألن عالقة املدخالت ابملخرجات غري و 

 .حتتاج التكلفة املستهدفة إىل ساعات عمل طويلة، وهذا يؤدي إىل الضغط على فريق العمل 
  التزام املديرين بنظام عمل الشركة واإلجراءات الروتينية، ومتسكهم ابملفاهيم التقليدية، وحماربة

 التغيري، وكراهية حتمل املسئولية.
  ،التعلم من التجارب  شركةوابلتايل على الإن حتديد التكلفة املستهدفة فن أكثر منه علم

 واخلربة السابقة، حىت ال يتم حتديد تكلفة مستهدفة يصعب الوصول إليها، فيشعر العاملون ابإلحباط.
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  يصعب تطبيق هذا املدخل يف بعض الصناعات، مثل صناعة األدوية حيث تكون     
 املكوانت حمكومة بعوامل طبية وأخرى قانونية.      
  اسة التكلفة والعائد لقرار استخدام مدخل التكلفة املستهدفة.جيب در 
 الدراسة العملية .4

التعرف على ما إذا كانت الشركات الصناعية الليبية تطبق أسلوب التكلفة  إىل الدراسة إىل تسعى هذه
املستهدفة، ودراسة املعوقات والصعوابت اليت قد تواجه تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة ابلشركات 

 الصناعية الليبية. ولتحقيق ذلك مت صياغة الفرضيات االتية:
 ".ال تطبق الشركات الصناعية الليبية أسلوب التكلفة املستهدفة  " الفرضية األوىل:
توجد معوقات وصعوابت تواجه الشركات الصناعية الليبية يف تطبيق أسلوب  " الفرضية الثانية:

 ". التكلفة املستهدفة 
وقد مت توزيع فرضيات مت استخدام االستبان كوسيلة جلمع البياانت الالزمة لذلك، والختبار هذه ال

( 93( استبيان، استلم منها عدد )125االستبيان ابستخدام أسلوب التسليم املباشر، ومت توزيع عدد )
م ( استبياانت غري صاحلة للتحليل لعد4%( من امجايل االستبياانت املوزعة منها )74استبيان بنسبة )

البياانت املتحصل عليها ابستخدام معامل كرونباخ آلفا، لقياس قوة استكمال البياانت. ولقد مت اختبار 
االرتباط الداخلي بني مفردات االستبيان، وقد كانت قيمة معامل كرونباخ آلفا لفقرات االستبيان هلذه 

 One Sampleف )مسرنو -%(. ومت استخدمل اختبار التوزيع الطبيعي كولوجمروف87الدراسة )
K-S وكانت نتيجة االختبار أن البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي، لذلك مت استخدام اختبار )

 Kruskal Wallisاستخدام اختبار كروسكال وايلس )ويلكوكسن إلختبار الفرضيات. كما مت 
Testين )( إلختبار مدى توافق أراء عينة الدراسة حول فقرات االستبيان، واختبار مان وتMann 

Whitney-U Test.لدراسة درجة التباعد أو حجم التداخل بني جمموعتني ) 
 خصائص املشاركني يف الدراسة:  1.4

 يتناول هذا اجلزء النتائج املتعلقة خبصائص عينة الدراسة من حيث: 
 :توزيع مفردات العينة حسب املؤهل العلمي 

 ئوي لعينة الدراسة حسب املؤهل العلمي.( يبني التوزيع التكراري والنسيب امل1اجلدول رقم )
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 ( التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب املؤهل العلمي.1اجلدول رقم )
 النسبة % التكرار املؤهل العلمي

 63 56 بكالوريوس
 5.6 5 ماجستري
 5.6 5 دكتوراه
 25.8 23 أخرى
 100 89 اجملموع

%( من جمموع املشاركني يف الدراسة هم من محلة 74.2نسبة )( أن 1يالحظ من اجلدول رقم )
املؤهالت العليا، ولديهم التأهيل األكادميي مما يساعدهم على فهم فقرات االستبيان وتعزيز قدراهتم على 

 اإلجابة عليها.
 :توزيع مفردات العينة حسب التخصص العلمي 

 ملفردات العينة حسب التخصص العلمي. ( يبني التوزيع التكراري والنسيب املئوي2اجلدول رقم )
 ( التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب التخصص العلمي.2اجلدول رقم )

 النسبة % التكرار التخصص
 37.1 33 حماسبة
 22.5 20 إدارة

 19.1 17 هندسة
 21.3 19 أخرى
 100 89 اجملموع

 
من جمموع املشاركني يف الدراسة ختصصاهتم )حماسبة  (%59.6)أن ما نسبته  (2يبني اجلدول رقم )

وإدارة( وهذا مؤشر جيد، فهم من أكثر األشخاص قدرة يف التعامل مع التكاليف والقرارات اإلدارية، 
ختصصهم هندسة فهم مؤهلني لتصميم وتطوير املنتجات والتحكم يف اإلنتاج  (%19.1)وما نسبته 

%( 21.3، وما نسبته )موضوع الدراسة م القدرة على فهمولديهواملشاركة يف هندسة القيمة، 
 لتخصصات أخرى تتمثل يف )حاسوب، اقتصاد، اثنوية عامة(.

  :توزيع مفردات العينة حسب الوظيفة 
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 يبني التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب الوظيفة. (3اجلدول رقم )
 .املئوي ملفردات العينة حسب الوظيفةالتوزيع التكراري والنسيب ( 3دول رقم )اجل

 النسبة % التكرار الوظيفة
 4.5 4 رئيس جملس إدارة

 9 8 مدير عام
 20.2 18 رئيس القسم املايل

 12.4 11 رئيس الشؤون اإلدارية
 7.9 7 رئيس قسم التسويق

 46 41 أخرى
 100 89 اجملموع

من هم  نسبة ن حيث الوظيفة، حيث بلغتعلى تنوع مفردات عينة الدراسة م (3رقم )ول ديدل اجل
وظيفة رئيس القسم  أمامدير عام،  (%9)وما نسبته  (،%4.5)رئيس جملس إدارة  يشغلون وظيفة

، ومن هم وظيفتهم (%12.4)، ورئيس قسم الشؤون اإلدارية بنسبة (%20.2)بنسبة كانت املايل  
للوظائف األخرى وهي تشمل  (%46)، وأتيت النسبة األعلى (%7.9)رئيس قسم التسويق بنسبة 

هؤالء املشاركني ال  رؤساء األقسام األخرى مثل اإلنتاج، الصيانة ، واملوظفني والفنيني يف عينة الدراسة،
فتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة يتطلب فريق عمل  اليت سبقتهايقلو أمهية عن املشاركني من الوظائف 

أن عينة الدراسة قد اشتملت على  إىل امليني، مما يشريمتكامل من مدراء وحماسبني ومهندسني والع
 غالبية الوظائف اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة مما يؤيد مصداقية النتائج.

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب اخلربة: 
 .يبني التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب اخلربة (4اجلدول رقم )
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 .لتوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب اخلربةا( 4)دول رقم اجل
 النسبة % التكرار اخلربة العملية

 22.5 20 سنوات وأقل 5من 
 30.3 27 سنوات 10سنوات إىل  5أكثر من 
 15.7 14 سنة 15سنوات إىل  10أكثر من 
 31.5 28 سنة  15أكثر من 

 100 89 اجملموع
 (،سنة 15)أكثر من  ةعدد سنوات خرب لديهم من العينة  (%31.5)ن أ( 4نالحظ من اجلدول رقم )

وما نسبته  ،(سنوات 10سنوات إىل  5)أكثر من  ةعدد سنوات خرب  لديهم %(30.3)ما نسبته مث 
مؤشر إجيايب على وجود مما يعطي  سنة(، 15سنوات إىل  10%( ميتلكون خربة )أكثر من 15.7)

موضوع الدراسة األمر الذي يزيد من دقة وموضوعية البياانت املتحصل  اخلربة واملهارة اجليدة الستيعاب
 عليها.

  الصناعة نوعتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب: 
 الصناعة. نوع( يبني التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب 5اجلدول رقم )

 .ينة حسب نوع الصناعةالتوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات الع( 5دول رقم )اجل
 النسبة % التكرار نوع الصناعة

 52.8 47 صناعة املواد الغذائية
 31.5 28 صناعة املواد اإلنشائية

 15.7 14 صناعة املواد املعدنية والبالستيكية
 100 89 اجملموع

اعة،  ( أن املشاركني يف الدراسة ينتمون إىل شركات ختتلف من حيث نوع الصن5يظهر اجلدول رقم )
كصناعة الطالء واملعاجني –%(، وصناعة املواد اإلنشائية 52.8كصناعة املواد الغذائية وكانت بنسبة )

%(. وهذه مؤشرات جيدة 15.7%(، وصناعة املواد املعدنية والبالستيكية بنسبة )31.5بنسبة )
 دراسة. حيث أن نتائج الدراسة ستعمم على عدة صناعات خمتلفة ميكنها اإلستفادة من هذه ال

 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب اإلدارة متغري اإلدارة املنتمي إليها 
 .التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب اإلدارة املنتمي إليها (6يبني اجلدول رقم )
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 .التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب اإلدارة املنتمي إليها( 6دول رقم )اجل
 النسبة % التكرار اإلدارة اليت ينتمي إليها

 2.2 2 التكاليف 
 3.4 3 التصميمات اهلندسية

 33.7 30 املالية
 13.5 12 اإلنتاج

 1.1 1 املشرتايت
 23.6 21 اإلدارية
 10.1 9 التسويق

 12.4 11 أخرى
 100 89 اجملموع

 
-ابملاليةينتمون إىل اإلدارات املتعلقة ) من املشاركني (%80.9)أن ما نسبته  (6يبني اجلدول رقم )

مؤشر جيد يدل على قدرهتم على التعامل مع مفهوم أسلوب  مما يعطي( التسويق-اإلنتاج-اإلدارية
التكلفة املستهدفة، يف املقابل نالحظ أن املشاركني املنتميني إىل إدارات التكاليف ال ميثلون سوى 

فصل بني اإلدارة املالية وإدارة  يوجدنه ال أيعود إىل ن السبب أوهي نسبة منخفضة، إال  (2.2%)
 التكاليف يف أغلب الشركات عينة الدراسة.

 :التوزيع التكراري ملفردات عينة الدراسة من حيث عدد املنتجات 
 .يبني التوزيع التكراري والنسيب املئوي ملفردات العينة حسب عدد املنتجات (7اجلدول رقم )

 .وزيع التكراري ملفردات عينة الدراسة من حيث عدد املنتجاتالت( 7دول رقم )اجل
 النسبة % التكرار عدد املنتجات

 9 8 منتج واحد
 25.8 23 منتجات 3إىل  2من
 22.5 20 منتجات 5إىل أقل من  4من 

 42.7 38 منتجات 5أكثر من 
 100 89 اجملموع
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شركات تنتج منتجات متعددة يعملون ب من املشاركني (%65.2)أن ما نسبته  (7يبني اجلدول رقم )
يكون مالئم أكثر للشركات اليت تقوم إبنتاج  تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفةو أربعة منتجات فأكثر 

 .منتجات متعددة
 اختبار الفرضيات: 2.4
 :اختبار الفرضية األوىل 

 ".التكلفة املستهدفة  ال تطبق الشركات الصناعية الليبية أسلوب"  وتنص الفرضية األوىل على اآليت:
عن طريق إجراء اختبار ويلكوكسن لكل فقرة من الفقرات، واختبار كروسكال ويلس ملعرفة ما إذا كان 
هناك إختالف بني آراء املشاركني حول كل فقرة من هذه الفقرات، وكانت النتائج كما ابجلدولني رقم 

 (.9( و )8)
 األوىل.لفرضية ن إلختبار ااختبار ويلكوكس( نتائج 8اجلدول رقم )

 الفقـــــرة رقم
 إحصاء
 االختبار

(Z) 

 مستوى
 املعنوية

(P-V) 

 جمموع الرتب
أكرب من  القرار

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط

1 
 حتديد سعر بيع املنتج بناًء على يتم

 دراسات السوق قبل البدءابلعملية
 اإلنتاجية.

 قبول 308.00 3433.00 .000 6.998

2 
الشركة على حتديد هامش الربح تعمل 

 قبول 000.00 3003.00 .000 7.927 املستهدف.

3 
يتم حتديد تكلفة املنتجات حسب 

الربح -املعادلة التالية: )السعر املستهدف 
 املستهدف(

 رفض 3193.00 812.00 .000 5.061

4 
على تركز الشركة من خالل مهندسيها

تصميم املنتج ابلشكل الذي ميكن إنتاجه 
 التكلفة املسموح هبان أن يتجاوز و د

 رفض 3310.50 694.50 .000 5.560

5 
تقوم الشركة بتشكيل فرق العمل من 
خمتلف اإلدارات لتتعاون يف حتقيق 

 التكلفة املخططة املسموح هبا
 رفض 2979.00 849.00 000 4.720
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 الفقـــــرة رقم
 إحصاء
 االختبار

(Z) 

 مستوى
 املعنوية

(P-V) 

 جمموع الرتب
أكرب من  القرار

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط

6 
يتم السعي خلفض تكاليف املنتج يف 

 مرحلة مبكرة من اإلنتاج.
 رفض 2915.50 739.50 .000 4.936

7 
تستخدم الشركة جداول التكلفة واليت 

حمركات التكلفة مثل )حجم تتضمن 
 املواد املستخدمة فيه، مواصفاته(املنتج،

 قبول 35.00 3535.00 .000 8.085

8 
تلجأ الشركة إىل ختفيض أنشطة اإلنتاج 
إىل أدىن حد ممكن، عن طريق إلغاء 

 جاألنشطة اليت ال تضيف قيمة للمنت
 رفض 3076.50 751.50 .000 5.087

9 

يتم متابعة وفحص أنشطة العمليات 
اإلنتاجية للتأكد من أن التصنيع يتم 
أبعلى كفاءة ممكنة، ودون جتاوز للتكلفة 

 املسموح هبا

 قبول 207.00 2643.00 .000 6.664

 رفض 3186.00 730.00 .000 5.296 يتم حتديد الوقت الالزم إلنتاج املنتج. 10

11 
يتم التحقق من إمكانية تصريف املنتج 

 خالل الفرتة احملددة لذلك.
 رفض 2550.00 531.00 .000 5.211

12 
يتم دراسة تذبذب أسعار املواد األولية 

 الالزمة لعملية اإلنتاج.
 رفض 3098.00 643.00 .000 5.491

 قبول 141.50 3018.50 .000 7.307 يوجد تعاون بني الشركة واملوردين. 13

14 
يتوفر لدى الشركة قنوات اتصال مفتوحة 
بني أقسام الشركة والعمالء، ملعرفة ردود 
 افعاهلم اجتاه املنتج وتفضيالهتم املستقبلية.

 رفض 3260.00 656.00 .000 5.193

 رفض 632.50 798.50 0.452 0.752 االمجايل
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( p-value) مستوى املعنوية نالحظ أن قيمة( 8الواردة ابجلدول رقم ) ومن خالل إمجايل الفقرات
(، ما يعين أن االجتاه العام لرأي املشاركني 0.05من مستوى معنوية ) أكرب( وهي 0.452)تساوي 
ية قرار بقبول الفرضميكن إختاذ  وبناءًا على ذلك .بعدم املوافقة أو الرفض الفقراتهذه امجايل حول 
 .بية أسلوب التكلفة املستهدفة""ال تطبق الشركات الصناعية اللي اليت تنص على األوىل

( يوضح نتائج اختبار كروسكال وايلس إلختبار درجة اإلختالف والتوافق يف آراء عينة 9أما اجلدول )
ال يوجد إختالف يف أراء  هاجلدول أن الدراسة حول فقرات اجلزء الرابع من االستبيان. حيث يظهر

 املواد االنشائية، صناعة املواد املعدنية والبالستيكية( )صناعة املواد الغذائية، صناعةفئات عينة الدراسة 
حول اجلزء املتعلق  بتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة، حيث مستوى املعنوية جلميع الفقرات كان أكرب 

( كان 6(، والفقرة رقم )0.017( كان مستوى املعنوية هبا )5(، ما عادا الفقرة رقم )0.05من )
( مما يدل على 0.048( كان مستوى املعنوية هبا )8(، والفقرة رقم )0.026مستوى املعنوية هبا )

 (. 8( و)6( و)5وجود إختالف يف آراء فئات عينة الدراسة حول الفقرات )
وعند استخدام اختبار مان وتين ملعرفة االختالف بني فئات عينة الدراسة الثالثة )الصناعات الغذائية، 

ملعدنية والبالستيكية( حول هذه العبارات، تبني أنه هناك إختالف يف الصناعات اإلنشائية، الصناعات ا
اآلراء بني الفئة اليت تنتمي للصناعات الغذائية والفئة اليت تنتمي للصناعات اإلنشائية حول الفقرات 

( على التوايل وهي 0.012( و)0.016( و)0.005( حيث كان مستوى املعنوية )8( و)6( و)5)
(، وال يوجد إختالف يف آراء الفئة اليت تنتمي للصناعات الغذائية 0.05ة )أقل من مستوى معنوي

والفئة اليت تنتمي للصناعات املعدنية والبالستيكية، بينما يوجد إختالف بني آراء الفئة اليت تنتمي 
( 5للصناعات اإلنشائية والفئة اليت تنتمي للصناعات املعدنية والبالستيكية كما يتضح من الفقرة رقم )

 (. وقد يرجع هذا اإلختالف إلختالف نوع وطبيعة الصناعة0.04حيث كان مستوى املعنوية )
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 ابجلزء املتعلق بتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة.يلس ا( اختبار كروسكال و 18.3جلدول رقم )ا

تطبيق أسلوب 
التكلفة 
 املستهدفة

فئات 
 الدراسة
)نوع 

 الصناعة(

 ـــاتاإلجـــــــــــابــــــــــــــ
موع

اجمل
 ملتوسط 

درجة 
 االختالف

 م بشدة موافق حمايد غري موافق م بشدةغري 

عدد
ال

 % 

عدد
ال

 % 

عدد
ال

 % 

عدد
ال

 % 
عدد

ال
 % 

يتم حتديد .1
سعر بيع املنتج 

بناًء على 
دراسات السوق 

قبل البدء 
ابلعملية 
 اإلنتاجية.

 44.02 47 36.2 17 42.6 20 6.4 3 14.9 7 0 0 مواد غذائية

0.899 

مواد 
 انشائية

0 0 3 10.7 0 0 15 53.6 10 35.7 28 46.63 

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 1 7.1 0 0 9 64.3 4 28.6 

14 

45.04 

تعمل الشركة .2
على حتديد 
هامش الربح 
 املستهدف.

 

 46.21 47 34 16 53.2 25 12.8 6 0 0 0 0 مواد غذائية

0.794 
مواد 
 28.6 8 60.7 17 10.7 3 0 0 0 0 انشائية

28 
44.73 

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 0 0 3 21.4 7 50 4 28.6 
14 

41.46 

يتم حتديد .3
تكلفة املنتجات 
حسب املعادلة 

 التالية:
)السعر 
-املستهدف 
الربح 

 املستهدف(
 

 42.91 47 12.8 6 12.8 6 0 0 34 16 40.4 19 مواد غذائية

0.530 

مواد 
 45.57 28 3.6 1 0 0 0 0 82.1 23 4.3 4 انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

2 14.3 9 64.3 0 0 2 14.3 1 7.1 

14 

50.86 

تركز الشركة .4
من خالل 

مهندسيها على 
تصميم املنتج 
ابلشكل الذي 
ميكن إنتاجه 

دون أن يتجاوز 
التكلفة 

 املسموح هبا
 

 46.35 47 10.6 5 15 7 0 0 40.4 19 34 16 مواد غذائية

0.071 

 مواد
 37.79 28 0 0 0 0 0 0 64.3 18 35.7 10 انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

1 7.1 10 71.4 0 0 2 14.3 1 7.1 

14 

54.89 
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تقوم الشركة .5
بتشكيل فرق 

العمل وتطويرها 
من خمتلف 
اإلدارات، 
لتتعاون يف 

حتقيق التكلفة 
املخططة 

 املسموح هبا.

 50.02 47 14.9 7 10.6 5 2.1 1 57.4 27 14.9 7 مواد غذائية

0.017 

مواد 
 34.93 28 0 0 0 0 3.6 1 64.3 18 32.1 9 انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

2 14.3 9 64.3 0 0 1 7.1 2 14.3 

14 

48.29 

يتم السعي .6
خلفض تكاليف 
املنتج يف مرحلة 

مبكرة من 
 اإلنتاج.

 48.95 47 12.8 6 8.5 5 8.5 4 40.4 19 27.6 13 مواد غذائية

0.026 
مواد 
 0 0 0 0 0 0 60.7 17 39.3 11 انشائية

28 
35.05 

معدنية 
 وبالستيكية

2 14.3 9 64.3 0 0 0 0 3 21.4 
14 

51.64 

تستخدم .7
الشركة جداول 
التكلفة واليت 

تتضمن حمركات 
التكلفة 

مثل)حجم 
املنتج، املواد 

املستخدمة فيه، 
 مواصفاته(

 45.00 47 55.3 26 38.3 18 6.4 3 0 0 0 0 مواد غذائية

0.905 

مواد 
 53.6 15 39.3 11 0 0 7.1 2 0 0 انشائية

28 
43.89 

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 0 0 2 14.3 3 21.4 9 64.3 

14 

47.21 
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ابجلزء املتعلق بتطبيق أسلوب التكلفة يلس ا( اختبار كروسكال و 18.3جلدول رقم )يتبع ا
 املستهدفة.

تطبيق 
أسلوب 
التكلفة 
 املستهدفة

سة
درا

ت ال
فئا

عة( 
صنا

ع ال
)نو

 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

موع
اجمل

 

 املتوسط
درجة 

 االختالف
 م بشدة موافق حمايد غري موافق غري م بشدة

ا
عدد

ال
 

% 

اا
عدد

ل
 

% 

ا
عدد

ال
 

% 

ا
عدد

ال
 

% 
ا

عدد
ال

 
% 

تلجأ .8
الشركة إىل 
ختفيض 
أنشطة 

اإلنتاج إىل 
أدىن حد 

ن ، عممكن
طريق إلغاء 
األنشطة 

ال  اليت
تضيف 
قيمة 
 للمنتج

 50.7 47 17 8 6.4 3 4.3 2 38.3 18 34 16 مواد غذائية

0.048 

 36.45 28 0 0 0 0 0 0 46.4 13 53.6 15 مواد انشائية

معدنية 
 21.4 3 0 0 0 0 28.6 4 50 7 وبالستيكية

14 

43.75 

يتم .9
متابعة 
وفحص 
أنشطة 

العمليات 
جية اإلنتا

للتأكد من 
أن التصنيع 
يتم أبعلى 
كفاءة 
ممكنة، 

ودون جتاوز 
للتكلفة 
املسموح 

 هبا

 45.13 47 34 16 40.4 19 14.9 7 10.6 5 0 0 مواد غذائية

0.775 

 42.96 28 28.6 8 42.9 12 21.4 6 7.1 2 0 0 مواد انشائية

معدنية 
 42.9 6 35.7 5 7.1 1 14.3 2 0 0 وبالستيكية

14 

48.64 
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يتم .10
حتديد 
الوقت 
الالزم 
إلنتاج 
 املنتج.

 46.24 47 12.8 6 10.6 5 2.1 1 40.4 19 34 16 مواد غذائية

0.065 

 37.79 28 0 0 0 0 0 0 64.3 18 35.7 10 مواد انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

1 7.1 10 71.4 0 0 1 7.1 2 14.3 

14 

55.25 

يتم .11
التحقق من 
إمكانية 
تصريف 
املنتج 
خالل 
الفرتة 
احملددة 
 لذلك.

 47.91 47 29.9 5 12.8 6 12.8 6 34 16 29.9 14 مواد غذائية

0.474 

 41.00 28 21.4 0 0 0 14.3 4 60.7 17 25 7 مواد انشائية

معدنية 
 21.4 0 21.4 3 7.1 1 35.7 5 35.7 5 وبالستيكية

14 

43.21 

يتم .12
دراسة 
تذبذب 
أسعار 
املواد 
األولية 
 الالزمة
لعملية 
 اإلنتاج.

 44.52 47 10.6 5 12.8 6 4.3 2 34 16 38.3 18 مواد غذائية

0.340 

 41.79 28 0 0 0 0 0 0 78.6 22 21.4 6 مواد انشائية

معدنية 
 7.1 1 14.3 2 7.1 1 57.1 8 14.3 2 وبالستيكية

14 

53.04 

. يوجد 13
تعاون بني 
الشركة 
 واملوردين.

 43.71 47 27.7 13 57.4 27 8.5 4 6.4 3 0 0 مواد غذائية

0.847 
 46.00 28 35.7 10 46.4 13 14.3 4 0 0 3.6 1 مواد انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 0 0 2 14.3 7 50 5 35.7 
14 

47.32 

يتوفر .14
لدى 
الشركة 
قنوات 
اتصال 
مفتوحة 

 46.43 47 10.6 5 14.9 7 0 0 40.4 19 34 16 مواد غذائية

0.075 

 37.79 28 0 0 0 0 0 0 64.3 18 35.7 10 مواد انشائية

معدنية 
 7.1 1 7.1 1 7.1 1 71.4 10 7.1 1 وبالستيكية

14 

54.64 
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، و 3، و )حمايد( 4فق( ، و)موا5مت إعطاء اإلجاابت اليت متت حسب )موافق بشدة(  -مالحظة:   
 .1، و )غري موافق بشدة( 2)غري موافق( 

 %.5مت االختبار عند مستوى معنوية   -           
 
  الثانيةاختبار الفرضية: 

" توجد صعوابت ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الليبية لتطبيق  على اآليت: الثنيةوتنص الفرضية 
 أسلوب التكلفة املستهدفة ".

إجراء اختبار ويلكوكسن لكل فقرة من الفقرات، واختبار كروسكال ويلس ملعرفة ما إذا كان  عن طريق
هناك إختالف بني آراء املشاركني حول كل فقرة من هذه الفقرات، وكانت النتائج كما ابجلدولني رقم 

 (.11( و )10)
 
 
 
 
 
 
 
 

بني أقسام 
الشركة 

والعمالء، 
ملعرفة ردود 

افعاهلم 
اجتاه املنتج 

هتم وتفضيال
 املستقبلية.
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 ( نتائج اختبار ويلكوكسن الختبار الفرضية الثانية.10اجلدول رقم )

 
( p-value( جند أن قيمة مستوى املعنوية )10رقم ) ومن خالل إمجايل الفقرات الواردة ابجلدول

( وكان جمموع الرتب اليت أكرب من الوسيط 0.05( وهي أقل من مستوى معنوية )0.000تساوي )
(، ما يعين أن االجتاه العام 600.50( أكرب من جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط )2027.50)

وافقة. واستنادا إىل ذلك فإنه ميكن إختاذ قرار بقبول لرأي املشاركني حول امجايل هذه الفقرات ابمل
الفرضية الثانية اليت تنص على "توجد صعوابت ومعوقات تواجه تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة 

 (.11ةهذه الصعوابت موضحة ابجلدول رقم ) ابلشركات الصناعية الليبية."
ار درجة اإلختالف والتوافق يف آراء عينة ( يوضح نتائج اختبار كروسكال وايلس إلختب11أما اجلدول )

( أنه ال يوجد إختالف 11حيث يظهر اجلدول رقم ) الدراسة حول فقرات اجلزء الرابع من االستبيان.
يف أراء فئات عينة الدراسة )صناعة املواد الغذائية، صناعة املواد االنشائية، صناعة املواد املعدنية 

 فقـــــرةال رقم
 إحصاء
 االختبار

(Z) 

مستوى 
 املعنوية

(P-V) 

 جمموع الرتب
من  أكرب القرار

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط
 قبول 972.50 2108.50 0.003 2.990 عدم وضوح مفهوم التكلفة املستهدفة يف الواقع العملي 1
عدم الدراية الكافية حول كيفية تطبيق أسلوب التكلفة  2

 قبول 815.00 2425.00 0.000 4.097 املستهدفة.

إن مجع املعلومات اليت يتطلبها هذا األسلوب تتطلب  3
 قبول 578.00 2425.00 0.000 4.899 الكثري من اجلهد والوقت.

املتوقعة  تفوق الفائدةإن تكاليف التطبيق تعترب مرتفعة  4
 رفض 1401.00 945.00 0.133 1.500 منه.

ب تكاليف حديثة خمتلفة عن عدم الرغبة يف تبين أسالي 5
 األسلوب احلايل املستخدم ابلشركة.

 رفض 1493.00 1135.00 0.294 1.050

 رفض 1556.00 1370.00 0.608 0.513 عدم وجود تعاون بني الشركة واملوردين. 6
 قبول 463.00 3192.00 0.000 6.209 تذبذب أسعار املواد اخلام املستخدمة يف املنتج. 7
 قبول 1051.00 1875.00 0.021 2.310 تطبيق هذا األسلوب التخلص من العمالة. قد ينتج عن 8
عدم وجود األفراد املؤهلني لتطبيق أسلوب التكلفة  9

 قبول 552.50 1793.50 0.000 4.083 املستهدفة.

 قبول 600.50 2027.50 0.000 4.087 اإلمجـــــــــايل
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حيث  ،تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفةابلصعوابت اليت تواجه والبالستيكية( حول اجلزء املتعلق 
( كان مستوى املعنوية 3(، ما عادا الفقرة رقم )0.05مستوى املعنوية جلميع الفقرات كان أكرب من )

( كان مستوى 5(، والفقرة رقم )0.015( كان مستوى املعنوية هبا )4(، والفقرة رقم )0.004هبا )
( 3ا يدل على وجود إختالف يف آراء فئات عينة الدراسة حول الفقرات )( مم0.047املعنوية هبا )

 (. 5( و)4و)
وعند استخدام اختبار مان وتين ملعرفة االختالف بني فئات عينة الدراسة الثالثة حول هذه العبارات، 

ي للصناعات تبني أنه هناك إختالف يف اآلراء بني الفئة اليت تنتمي للصناعات الغذائية والفئة اليت تنتم
( وهي أقل من مستوى معنوية 0.022( حيث كان مستوى املعنوية )4اإلنشائية حول الفقرة )

(، ويوجد إختالف يف آراء الفئة اليت تنتمي للصناعات الغذائية والفئة اليت تنتمي للصناعات 0.05)
( 0.001( حيث كان مستوى املعنوية )5( و)4( و)3املعدنية والبالستيكية حول الفقرات )

(، بينما يوجد إختالف 0.05( على التوايل وهي أقل من مستوى معنوية )0.014( و)0.017و)
بني آراء الفئة اليت تنتمي للصناعات اإلنشائية والفئة اليت تنتمي للصناعات املعدنية والبالستيكية كما 

الف إلختالف (. وقد يرجع هذا اإلخت0.018( حيث كان مستوى املعنوية )4يتضح من الفقرة رقم )
 .نوع وطبيعة الصناعة
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( اختبار كروسكال وايلس حول الصعوابت واملعوقات اليت تواجه تطبيق أسلوب 11اجلدول رقم )
 التكلفة املستهدفة.

صعوابت 
 ومعوقات

سة
درا

ت ال
فئا

عة( 
صنا

ع ال
)نو

 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

ا
موع

اجمل
 

 املتوسط
درجة 

 االختالف
 م بشدة موافق حمايد غري موافق ةغري م بشد

ا
عدد % دلعد

ال
عدد % 

ال
عدد % 

ال
عدد % 

ال
 % 

عدم .1
وضوح 
مفهوم 
التكلفة 
املستهد

فة يف 
الواقع 
 العملي

 42.32 47 14.9 7 36.2 17 12.8 6 31.9 15 4.3 2 مواد غذائية

0.109 

 43.11 28 17.9 5 35.7 10 7.1 2 35.7 10 3.6 1 مواد انشائية

معدنية 
 35.7 5 35.7 5 21.3 3 7.1 1 0 0 وبالستيكية

14 

57.79 

عدم .2
الدراية 
الكافية 

حول  
كيفية 
تطبيق 

أسلوب 
التكلفة 
املستهد

 فة

 43.49 47 12.8 6 48.9 23 12.8 6 25.5 12 0 0 مواد غذائية

0.519 

 44.11 28 21.4 6 39.3 11 7.1 2 28.6 8 3.6 1 مواد انشائية

معدنية 
 42.9 6 21.4 3 7.1 1 28.6 4 0 0 بالستيكيةو 

14 

51.86 

إن مجع .3
املعلومات 

اليت 
يتطلبها 

هذا 
األسلوب 

تتطلب 
الكثري من 

اجلهد 
 والوقت.

 39.51 47 14.9 7 46.8 22 12.8 6 19.1 9 6.4 3 مواد غذائية

0.004 

 44.68 28 21.4 6 46.4 13 17.9 5 10.7 3 3.6 1 مواد انشائية

ة معدني
 57.1 8 35.7 5 7.1 1 0 0 0 0 وبالستيكية

14 

64.07 
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إن .4
تكاليف 
التطبيق 

تعترب 
مرتفعة 
تفوق 

الفائدة 
املتوقعة 

 منه.

 38.00 47 2.1 1 14.9 7 23.4 11 51.1 24 8.5 4 مواد غذائية

0.015 

 51.30 28 3.6 1 42.9 12 17.9 5 28.6 8 7.1 2 مواد انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 4 28.6 5 35.7 1 7.1 4 28.6 

14 

55.89 

عدم .5
الرغبة يف 

تبين 
أساليب 
تكاليف 
حديثة 
خمتلفة 

عن 
األسلوب 

احلايل 
املستخدم 
 ابلشركة.

 40.46 47 10.6 5 19.1 9 12.8 6 38.3 18 19.1 9 مواد غذائية

0.047 

 45.45 28 3.6 1 35.7 10 17.9 5 28.6 8 14.3 4 مواد انشائية

 معدنية
 28.6 4 14.3 2 42.9 6 14.3 2 0 0 وبالستيكية

14 

59.36 

عدم .6
وجود 
تعاون 

بني 
الشركة 

 واملوردين.

 41.95 47 12.8 6 19.1 9 10.6 5 48.9 23 8.5 4 مواد غذائية

0.456 

 47.84 28 7.1 2 35.7 10 21.4 6 25 7 10.7 3 مواد انشائية

معدنية 
 14.3 2 28.6 4 14.3 2 42.9 6 0 0 وبالستيكية

14 

49.57 
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حول الصعوابت واملعوقات اليت تواجه تطبيق يلس ا( اختبار كروسكال و 11اجلدول رقم )يتبع 
 أسلوب التكلفة املستهدفة.

 
، و 3، و )حمايد( 4، و)موافق( 5مت إعطاء اإلجاابت اليت متت حسب )موافق بشدة(  -مالحظة:   
 .1، و )غري موافق بشدة( 2)غري موافق( 

 %.5مت االختبار عند مستوى معنوية   -           

صعوابت 
 ومعوقات

سة
درا

ت ال
فئا

عة( 
صنا

ع ال
)نو

 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

موع
اجمل

 

 املتوسط
درجة 

 االختالف
 م بشدة موافق حمايد  موافقغري غري م بشدة

عدد
ال

عدد % 
ال

عدد % 
ال

عدد % 
ال

عدد % 
ال

 % 

تذبذب .7
أسعار 

املواد اخلام 
املستخدمة 

 يف املنتج.

 50.38 47 42.6 20 74.7 21 2.1 1 10.6 5 0 0 مواد غذائية

 38.66 28 25 7 46.4 13 0 0 21.4 6 7.1 2 مواد انشائية 0.081

معدنية 
 21.4 3 50 7 21.4 3 7.1 1 0 0 يكيةوبالست

14 
39.61 

 قد.8
عن  ينتج

تطبيق هذا 
األسلوب 
التخلص 

 من
 العمالة.

 44.09 47 6.4 3 46.8 22 10.6 5 36.2 17 0 0 مواد غذائية

0.685 

 48.13 28 21.4 6 32.1 9 17.9 5 21.4 6 7.1 2 مواد انشائية

معدنية 
 وبالستيكية

0 0 5 35.7 3 21.4 5 35.7 1 7.1 

14 

41.82 

عدم .9
وجود 
األفراد 

املؤهلني 
لتطبيق 
أسلوب 
التكلفة 

 املستهدفة.

 44.47 47 6.4 3 53.2 25 21.3 10 17 8 2.1 1 مواد غذائية

0.611 

 48.16 28 17.9 5 42.8 12 21.4 6 17.9 5 0 0 مواد انشائية

معدنية 
 14.3 2 28.6 4 35.7 5 14.3 2 7.1 1 ةوبالستيكي

14 

40.46 
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 اخلالصة: .5
تطبق أسلوب التكلفة توصلت الدراسة إىل إن أغلب الشركات الصناعية الليبية حمل الدراسة ال 

املستهدفة ابلرغم من تطبيقها لبعض مبادئ هذا األسلوب كتحديد سعر البيع بناءاً على دراسة السوق، 
واستخدامها جلداول التكلفة وهي أداة من أدوات أسلوب التكلفة املستهدفة، وأتضح أيضًا أن هناك 

 وردين.تعاون وثيق بني الشركات الصناعية الليبية عينة الدراسة وامل
تواجه الشركات الصناعية الليبية عينة الدراسة العديد من املعوقات والصعوابت اليت حتد من تطبيق 

 أسلوب التكلفة املستهدفة، وهي كاآليت:
 .عدم وضوح مفهوم التكلفة املستهدفة يف الواقع العملي 
 .عدم الدراية الكافية حول كيفية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة 
 ملعلومات اليت يتطلبها هذا األسلوب تتطلب الكثري من اجلهد والوقت.أن مجع ا 
 .تذبذب أسعار املواد اخلام املستخدمة يف صناعة املنتج 
  قد ينتج عن تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة التخلص من األيدي العاملة، ملا يتطلبه هذا

 األسلوب من االعتماد على اآلالت التكنولوجية احلديثة.
 ود األفراد املؤهلني لتطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة.عدم وج 
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