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 الملخص
تطبيق التي يحققها  لديها المعرفة بالمزاياالشركات الصناعية الليبية  إدارات ما إذا كانت هدفت الدراسة إلى التعرف على

في الشركات  على مدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة والتعرف، أسلوب التكلفة المستهدفة

تكونت التي  ، ولتحقيق ذلك تم استخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات والذي وزع على عينة الدراسةالصناعية الليبية

قد تم وواإلنشائية، والمعدنية والبالستيكية.  صناعية، المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية،العاملين بالشركات المن 

ومن خالل التحليل . البياناتهده طبيعة ل المالئةتحليل البيانات التي جمعت باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية 

والموظفين المشاركين في  يرينمن قبل المد معرفةهناك حصائي واختبار فرضيات الدراسة، تم التوصل إلى أن اإل

مجموعة من المقومات الالزمة لتطبيق باإلضافة إلى توفر  راسة بالمزايا التي يحققها تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة.الد

 .إمكانية االستفادة من فوائد أسلوب التكلفة المستهدفة. مما يدل على بالشركات محل الدراسة أسلوب التكلفة المستهدفة

 

 :مقدمة .1

لها من انعكاسات إيجابية على أداء األنشطة بكفاءة وفعالية، وفي ظل التطور  لمحاسبة التكاليف دور مهم لما

المتسارع الناتج عن التغيرات التي تشهدها بيئة األعمال الحديثة، والتي في ظلها لم تعد أنظمة معلومات التكاليف 

يتمثل في إدارة التكلفة  بل امتدت إلى مفهوم أعمق ،والمحاسبة اإلدارية تقتصر على قياس وتحليل التكلفة فحسب

(Cost Management ،)(، عن طريق استخدام مجموعة من األنظمة الفرعية )أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة

التي تساعد اإلدارة في تخطيط التكاليف والتحكم في حدوثها عبر دورة حياة المنتج، مما يساعد في تحقيق األهداف 

قد تواجه الشركات في الوقت الحاضر، األمر الذي يساعد في التغلب على التحديات المطلوبة لمواجهة المنافسة التي 

الجارية والمستقبلية. وكنتيجة لذلك تم انتقاد النظم المحاسبية التقليدية من حيث عدم مالءمتها للتطورات التي حدثت 

التطورات في متطلباتها في نظم التصنيع، كما أن الشركات أصبحت تواجه بيئة تشهد العديد من التغيرات و

ها على قدر تقتصربين الشركات تعد المنافسة  ولم .ومواردها، باإلضافة إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن المنافسة

على تقديم منتجات بأسعار منخفضة فحسب، وإنما ظهرت اعتبارات أخرى ال تقل أهمية عن التكلفة، فمقدرة 

فعة، وبتشكيلة مناسبة، وأن تصل إلى العمالء في الوقت المناسب أصبح الشركات على تقديم منتجات بجودة مرت

ا مهم عامالا  لدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات، ال سيما أن المستهلك أصبح العامل األساسي لدعم القدرة التنافسية،  ا

ستهلكين )السريتي، أي أن المستهلك يمثل محور سياسات اإلنتاج، بحيث ال يتم إنتاج إال ما يحقق رغبات الم

(. األمر الذي يدفع بالشركات العاملة ضمن تلك المتغيرات، والتي تسعى إلى تحقيق النمو والتوازن ومن ثم 2013

حداث المحيطة بها، وأن تفكر في إعادة النظر في النظم أن تتبنى سياسات تتماشى وتلك التطورات واأل ،االستمرار

السوق والتطورات التي حصلت فيه، والقيام بالبحث عن ا في االعتبار عناصر عدم أخذهالمحاسبية التقليدية بسبب 

نتاج منتجات بأقل تكلفة وذات جودة عالية تحقق لها ميزة تنافسية إالتقنيات التي تستجيب لهذه التطورات من خالل 

 .في السوق
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اإلدارية، حيث تبدأ عملية إدارة  ( من األساليب الحديثة للمحاسبةTarget Costويعد أسلوب التكلفة المستهدفة ) 

التكلفة بهذا األسلوب في المراحل المبكرة من حياة المنتج، األمر الذي جعل محور االهتمام التركيز على المراحل 

التي تسبق التصنيع كالبحوث والتطوير والتصميم بدالا من مرحلة التصنيع، حتى تتم السيطرة على التكاليف 

مسموح بها والمعتمد في تحديدها على سعر السوق، مما يسمح للشركة من تحقيق الربح والوصول إلى التكلفة ال

 المستهدف وتحسين مركزها التنافسي.

أثر بشكل جعل  الذياالنفتاح االقتصادي البيئة الليبية كأى بيئة تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية، حيث أثر إن 

السوق الليبية مفتوحة إلى حد كبير لدخول السلع والمواد المختلفة من بلدان مختلفة وبالذات من الدول المجاورة 

كمصر وتونس وبلدان شرق آسيا كالصين وكوريا وماليزيا والهند وغيرها، األمر الذي أغرق األسواق الليبية بالسلع 

بسلع ذات تصاميم وغذائية والصناعات اإلنشائية والمعدنية والبالستيكية وغيرها، األجنبية وبالذات في قطاع المواد ال

مختلفة وكفاءة متفاوتة تتراوح بين الرديئة والجيدة وبأسعار مختلفة، مما أثر بشكل مباشر على الصناعة الليبية 

لغذائية واالنشائية والمعدنية وقلص بشكل كبير من حصتها السوقية، لذلك البد للصناعة الليبية في قطاع الصناعات ا

والبالستيكية االستفادة من األساليب الناجحة التي استخدمت في دول متقدمة كاليابان والواليات المتحدة األمريكية 

وأثبتت نجاحها، واستبدال األساليب التقليدية في احتساب التكاليف وتحديد أسعار المنتجات بالتقنيات الحديثة التي 

ترجاع حصتها بالسوق وتوسيع قدرتها التنافسية، ومواكبة التغيرات التي حدثت في بيئة التصنيع تساعدها في اس

 الحديثة من خالل تبني أحدث أساليب وأدوات المحاسبة اإلدارية، والتي من أهمها أسلوب التكلفة المستهدفة.

لمزايا التي يحققها تطبيق أسلوب مدى معرفة إدارة الشركات الصناعية الليبية باتهدف إلى دراسة هذه الدراسة 

التكلفة المستهدفة، والتعرف على مدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في الشركات 

البيانات الثانوية لبناء الجانب النظري بما يخدم الجانب العملي. كما اعتمدت على  وتم االعتماد على الصناعية الليبية.

 علىمجتمع الدراسة  اشتملية والتي تم الحصول عليها من خالل استخدام االستبيان لجمع البيانات، والبيانات األول

العاملين بالشركات الصناعية الليبية التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية واإلنشائية والمعدنية والبالستيكية، وتم 

اإلدارات المالية واإلدارية والموظفين العاملين  اختيار عينة غير عشوائية من مجتمع الدراسة تكونت من مدراء

اقتصر نطاق مجتمع الدراسة من و .بإدارات الشركات الصناعية الليبية، في حدود ما توفر للدراسة من إمكانيات

)مصراتة، الخمس، طرابلس(، وذلك نظراا للظروف التي حالت دون  الناحية المكانية على المنطقة الغربية فقط

جميع المناطق التي تقع فيها الشركات الصناعية الليبية التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية الوصول إلى 

 واإلنشائية والمعدنية والبالستيكية، بسبب األوضاع السياسية واألمنية التي تمر بها الدولة.

وب التكلفة المستهدفة"، تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في أحد أساليب تخفيض التكلفة المتمثل في "أسلو

األمر الذي يساهم في لفت انتباه الشركات الصناعية الليبية إلى أهمية هذا األسلوب واستخدامه من أجل الرفع من 

 كفاءتها اإلنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة.

 أسلوب التكلفة المستهدفة:  .2

وجي في طرق اإلنتاج والتغيرات الجوهرية فيها، نتيجة المنافسة المتزايدة وما تواجهه الشركات من تقدم تكنول

وسعي الشركات الصناعية إلى إرضاء العمالء عن طريق تقديم منتج منافس من حيث الجودة والسعر، والذي يتطلب 

منها تطوير منتجاتها لتحقيق تلك الجودة وتقديمها في أسواق تتميز بالمنافسة الشديدة بسعر منافس مما يساهم في 

( كأحد االتجاهات الحديثة في نظم Target Costرباح المرغوب فيها. ظهر ما يسمى بالتكلفة المستهدفة )تحقيق األ

عتماد على اآلالت التكنولوجية في عمليات التصنيع إلى تغير (، كما أدى اال2008التكاليف الصناعية )المطارنة، 

ية تكلفة العمل المباشر وزادت أهمية التكاليف طبيعة التصنيع وتركيبة التكلفة الكلية للمنتج، حيث انخفضت أهم

الصناعية غير المباشرة، ولذا فإن استخدام الطرق التقليدية لتخصيص التكلفة وحساب تكلفة المنتج في عمليات 
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اإلنتاج التي تعتمد على التكنولوجيا قد تحدث الكثير من المشاكل بسبب التغير الذي طرأ على العمل المباشر 

 (. 2010)طعيمة، 

ا ( إلى أن أسلوب التكلفة المستهدفة يعتبر أسلوب2002)  Cooper & Slagmulderولقد أشار  ا محاسبي ا إلدارة  ا

األرباح المستقبلية للشركة من خالل إدراج التكلفة المستهدفة صراحة في عملية تطوير المنتج. ويعتبر أسلوب 

تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات دون  يعمل علىة، ألنه التكاليف المستهدفة أحد أهم نظم إدارة التكاليف المبتكر

المساس بالجودة النوعية للمنتجات، كما يفترض فيه إرضاء العمالء بصفة مستمرة وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من 

(. ويبدأ هذا األسلوب عمله من مرحلة التخطيط والتصميم، بدراسة السوق 2002رباح )راجخان، المبيعات واأل

سعار التي عرض والطلب ليتعرف على نوعية المنتجات التي يرغب فيها العمالء حسب المواصفات واألوظروف ال

تناسبهم، ويجعل من ذلك هدفاا محدداا يجب الوصول إليه، مما يولد اإلحساس بالمسئولية لدى جميع األفراد العاملين 

%( 90-80( إلى أن ما نسبته )2013ملط )بالشركة، وخاصة الذين لهم عالقة مباشرة بعمليات التصميم. وأشار ز

من تكلفة دورة حياة المنتج تتحدد أثناء مرحلة تصميم وتطوير المنتج، وهذه التكاليف تكون ثابتة بمجرد االنتهاء من 

جداا بعد مرحلة التصميم، لذلك استخدمت الشركات اليابانية  ةمرحلة تصميم المنتج، حيث تكون عملية خفضها صعب

 ة المستهدفة لتحفيز مهندسي اإلنتاج الختيار التصميم الذي يمكن إنتاجه بأقل تكلفة. مدخل التكلف

فإنة ينبغي  ويجب أن يركز تصميم المنتج الجديد على مقابلة أهداف ربح معينة، بحيث إذ لم يتم مقابلة هذه األهداف

تصميم المنتج إلى أن تتم مقابلة األهداف المذكورة، فعملية إعادة التصميم المستمرة تفترض أنه يمكن الوصول  إعادة

للتكلفة المستهدفة بينما يتم اإلبقاء على سعر البيع ذاته، وإعادة تصميم المنتج تمكن من منع التكاليف التي ال تضيف 

 قيمة بدالا من تخفيضها بعد حدوثها. 

 التكلفة المستهدفة:  مبادئ 1.2

؛ 2008؛ عطوي، 2007يتضمن أسلوب التكلفة المستهدفة ستة مبادئ أساسية وهي كاآلتي )الخلف وزويلف، 

 (:2013زملط، 

(: لتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أوالا بتحديد Price Led Costingقيادة سعر البيع المستهدف للتكلفة ) .1

لمنتج، ويطرح الربح المستهدف من السعر للحصول على التكلفة المستهدفة التي ن يباع به اأالسعر الذي يمكن 

 يجب تصنيع المنتج في حدودها.

(: حيث أنه البد من االهتمام بمتطلبات العمالء من ناحية Focus on The Customerالتركيز على العمالء ) .2

 الجودة، والسعر، والوقت المناسب للحصول على المنتج.

(: في هذا السياق يتم التأكيد على مراقبة التكاليف Focus on Product Designعملية التصميم ) التركيز على .3

في مرحلة تصميم المنتج، لذلك يجب أن تتم التغييرات الهندسية قبل بداية اإلنتاج لينتج عنها تكاليف منخفضة 

 وأقل زمن إلطالق منتج جديد في السوق. 

(: يتطلب تصنيع المنتج في حدود التكلفة المستهدفة Cross-Functional Teamsفرق عمل متداخلة المهام ) .4

استخدام فريق عمل متنوع االختصاصات، ومن مختلف إدارات الشركة كالمتخصصين في بحوث التسويق، 

 والبيع، وهندسة التصميم، وهندسة اإلنتاج، وجدولة اإلنتاج، والتجهيز، وإدارة التكلفة.

أهمية أخذ جميع  على(: ينبغي التركيز عند تحديد التكلفة المستهدفة Live-Cycle Costsدورة حياة التكاليف ) .5

التكاليف ذات العالقة بدورة حياة المنتج في االعتبار، والعمل على تخفيض تكلفة دورة حياة المنتج سواء تكاليف 

 ستخدامه.اهاء الغرض من نتاالتوزيع أو الشراء أو التشغيل أو الصيانة وصوالا إلى تكلفة التخلص منه بعد 
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(: في بعض األحيان، قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة Value Chain Orientationتوجيه سلسلة القيمة ) .6

جهود لحذف التكاليف التي ال تضيف قيمة من أجل تخفيض التكلفة المخططة، يمكن الالمستهدفة، وهنا يتم بذل 

 لكامل أنشطة الشركة على تحديد فرص تقليل التكلفة.أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة القيمة 

 المزايا التي يمكن أن تحققها الشركة من تطبيقها ألسلوب التكلفة المستهدفة: 2.2

إن أسلوب التكلفة المستهدفة يعتبر جزءاا من النظام العام للتكاليف على مستوى الشركة، وتكمن المزايا التي يحققها 

؛ زعرب، 2010بوعودة، أ؛ 2009النابلسي،  ؛ 2008؛ المطارنة، Dekker & Smith, 2003اآلتي )في   هتطبيق

2011:) 

 .تحديد سعر البيع الذي يحقق للشركة الحصة السوقية 

 .تحديد هامش الربح الذي تسعى الشركة لتحقيقه قبل طرح المنتج في السوق 

 التكلفة التنافسية المستمدة من واقع  يعمل أسلوب التكلفة المستهدفة على تحديد تكلفة المنتج المستهدفة أي

 السوق الخارجي ومقارنتها بتكلفة المنتج الحالية.

  زيادة وتحسين جودة المنتج وتميزه من خالل تقديمه في الوقت المحدد، ومن ثم خفض الوقت المستهدف من

 في السوق. ستمرارمما يضمن للشركة اال ،بداية التفكير في تقديم المنتج حتى تقديمه فعالا للعميل

  يركز على دراسة البيئة الخارجية للشركة في رغبات واحتياجات العميل، ومواصفات وخصائص المنتج

 وإمكانيات وظروف المنافسين مما يمكن من تحديد الميزة التنافسية للشركة. 

 .تحقيق أهداف اإلدارة من خالل تحقيق األرباح والمنافسة على المدى الطويل 

  التكلفة المستهدفة أداة إلدارة التكلفة والربحية في آن واحد.يعتبر أسلوب 

  لى تقديم منتجات مرغوبة من قبل العميل وبسعر يمكن تحمله وفي ذات الوقت إيؤدي اتباع هذا األسلوب

 تكون تلك المنتجات والخدمات محققة ألهداف الربحية.

  قدرات الموردين على االبتكار بما يفيد تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المواد يساعد في تحفيز

ا، بما يؤدي إلى تحويل ضغوط المنافسة الخاصة إلى الموردين.  المنظمة والموردين معا

 ثناء مرحلة التصميم لصعوبة التأثير على التكلفة بعد حدوثها، أ ىيعمل على تخفيض التكاليف قبل حدوثها، أ

 المنتجات.مما يزيد من أهمية خاصة في ضوء قصر دور حياة 

  يساعد على تحقيق الكثير من الوفورات التكاليفية عن طريق إدارة تشكيلة أنشطة سلسلة القيمة الخاصة

 ممكنه من األنشطة.  ةنتاج المنتج بأفضل توليفإبالشركة وعالقتها بأنشطة الموردين والعمالء بحيث يتم 

 ة على مجرد قياس أنشطة األعمال ال يقتصر دور المحاسب اإلداري في ظل أسلوب التكلفة المستهدف

 وإنما يمتد ليشترك مع فرق العمل في مبادرات تصميم وتطوير وتنفيذ المنتجات.  ،والتقرير عنها

  يعمل على تنمية روح الفريق، حيث ال يمكن تبني هذا األسلوب إال من خالل تعاون مجموعات من األفراد

 من مختلف اإلدارات والمستويات التنظيمية.
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 مقومات نجاح تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة: 3.2

 (:2015، عابدين، 2010لنجاح تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يجب توفير ما يلي )أبوعودة، 

 وجود نظام جيد للمعلومات المحاسبية. .1

 وجود نظام جيد لتقدير التكاليف باالعتماد على الدراسة السوقية. .2

طبيعة االستراتيجية لهذا األسلوب، ولتأثيره على العمل في مختلف الدعم من قبل اإلدارة، وذلك بسبب ال .3

 .لشركةاإلدارات داخل ا

 قدرة الشركة على إنتاج منتجات متعددة. .4

 التدريب على استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة. .5

من  تعمل الشركة في سوق يتميز بالمنافسة، حتى ال تكون تكاليف استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة أكثر .6

 الفائدة العائدة منه.

 تشجيع وتطوير فرق العمل من مختلف اإلدارات والتخصصات. .7

 .عليهاالبعض  استحواذ تاحة المعلومات بين اإلدارات واألفراد وعدمإ .8

 بداع.اعتماد اإلدارة على تفويض السلطة لفرق العمل، لمساعدتها على االبتكار واإل .9

بين الشركة والموردين والعمالء أو بين مختلف اإلدارات  وجود قنوات اتصال مفتوحة بشكل دائم سواء .10

 واألقسام داخل الشركة، لتسهيل وتقديم ومناقشة االقتراحات والحصول على المعلومات.

القدرة المالية للشركة لتبني أسلوب التكلفة المستهدفة مما يتطلبه التطبيق من دراسات للسوق، واستخدام  .11

 اآلالت الحديثة.

 تمتع العمالء باإلدراك والوعي لخصائص المنتجات الجديدة التي تطرح بالسوق.   .12

 الدراسة العملية: .3

معرفة مدى إدارة الشركات الصناعية الليبية للمزايا التي يحققها تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة.  هدفت الدراسة إلى

ة المستهدفة في الشركات الصناعية الليبية. ولتحقيق والتعرف على مدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلف

 تية:ذلك تم صياغة الفرضيات اآل

 زايا التي يحققها أسلوب التكلفةيوجد لدى إدارة الشركات الصناعية الليبية المعرفة بالم " الفرضية األولى:

 ".المستهدفة

 ". لالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفةتتوفر لدى الشركات الصناعية الليبية المقومات ا " الفرضية الثانية:

وقد تم توزيع االستبيان باستخدام والختبار هذه الفرضيات تم استخدام االستبان كوسيلة لجمع البيانات الالزمة لذلك، 

ا ( استبيان93استالم عدد )و، اا ( استبيان125أسلوب االتصال المباشر )التسليم باليد(، وقد تم توزيع عدد ) أي بنسبة  ا

( استمارات غير صالحة للتحليل لعدم استكمال البيانات. 4جمالي االستبيانات الموزعة، وكانت منها )إ%( من 74)

البيانات ولقد تم اختبار %( من اإلجمالي الموزع. 26( استمارة أي بنسبة )32وأن عدد االستمارات الفاقدة )

لقياس قوة االرتباط الداخلي بين مفردات االستبيان، وقد كانت قيمة ، (كرونباخ آلفا)استخدام معامل ب المتحصل عليها
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%( وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين 87لفقرات االستبيان لهذه الدراسة مرتفعة بنسبة ) (كرونباخ آلفا)معامل 

بهدف  (One Sample K-Sسمرنوف ) -اختبار التوزيع الطبيعي كولومجروفكما تم استخدام  .إجابات المشاركين

البيانات التي تم جمعها تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، ألن االختبارات اإلحصائية المعلمية تشترط أن تكون  اختبار هذه

أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، لذلك تم استخدام اختبار  وكانت نتيجة االختبار البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

 ختبار الفرضيات.ويلكوكسن ال

 خصائص المشاركين في الدراسة:  1.3

  :يتناول هذا الجزء النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة من حيث

 :توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي 1.1.3

 ( يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لعينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.1الجدول رقم )

 .والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب المؤهل العلمي التوزيع التكراري( 1جدول رقم )ال

 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 63 56 بكالوريوس

 5.6 5 ماجستير

 5.6 5 دكتوراه

 25.8 23 أخرى

 100 89 المجموع

 %( من مجموع المشاركين في الدراسة هم من حملة المؤهالت العليا،74.2( أن نسبة )1يالحظ من الجدول رقم )

 ولديهم التأهيل األكاديمي مما يساعدهم على فهم فقرات االستبيان وتعزيز قدراتهم على اإلجابة عليها.

 توزيع مفردات العينة حسب التخصص العلمي: 2.1.3

 ( يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب التخصص العلمي.2الجدول رقم )

 ري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب التخصص العلمي.( التوزيع التكرا2الجدول رقم )

 النسبة % التكرار التخصص

 37.1 33 محاسبة

 22.5 20 إدارة

 19.1 17 هندسة

 21.3 19 أخرى

 100 89 المجموع

من مجموع المشاركين في الدراسة تخصصاتهم )محاسبة وإدارة(  (%59.6)أن ما نسبته  (2يبين الجدول رقم )

 (%19.1)وهذا مؤشر جيد، فهم من أكثر األشخاص قدرة في التعامل مع التكاليف والقرارات اإلدارية، وما نسبته 

 ولديهمتخصصهم هندسة فهم مؤهلين لتصميم وتطوير المنتجات والتحكم في اإلنتاج والمشاركة في هندسة القيمة، 

%( لتخصصات أخرى تتمثل في )حاسوب، اقتصاد، ثانوية 21.3، وما نسبته )موضوع الدراسة القدرة على فهم

 عامة(.

 توزيع مفردات العينة حسب الوظيفة:  3.1.3

 يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب الوظيفة. (3الجدول رقم )
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 .والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب الوظيفةالتوزيع التكراري ( 3جدول رقم )ال

 النسبة % التكرار الوظيفة

 4.5 4 رئيس مجلس إدارة

 9 8 مدير عام

 20.2 18 رئيس القسم المالي

 12.4 11 رئيس الشؤون اإلدارية

 7.9 7 رئيس قسم التسويق

 46 41 أخرى

 100 89 المجموع

 يشغلون وظيفةمن هم  نسبة على تنوع مفردات عينة الدراسة من حيث الوظيفة، حيث بلغت (3رقم )ول ديدل الج

، (%20.2)بنسبة كانت وظيفة رئيس القسم المالي  أمامدير عام،  (%9)وما نسبته  (،%4.5)رئيس مجلس إدارة 

، وتأتي النسبة (%7.9)، ومن هم وظيفتهم رئيس قسم التسويق بنسبة (%12.4)ورئيس قسم الشؤون اإلدارية بنسبة 

اإلنتاج، الصيانة ، والموظفين  :مثل ،وهي تشمل رؤساء األقسام األخرى ،للوظائف األخرى (%46)األعلى 

فتطبيق أسلوب  التي سبقتهاهؤالء المشاركين ال يقلو أهمية عن المشاركين من الوظائف  والفنيين في عينة الدراسة،

أن عينة  إلى ومحاسبين ومهندسين وعامليين، مما يشير يرينمل من مدالتكلفة المستهدفة يتطلب فريق عمل متكا

 الدراسة قد اشتملت على غالبية الوظائف التي لها عالقة بموضوع الدراسة مما يؤيد مصداقية النتائج.

 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة 4.1.3

 .ات العينة حسب الخبرةيبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفرد (4الجدول رقم )

 .التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب الخبرة( 4)جدول رقم ال

 النسبة % التكرار الخبرة العملية

 22.5 20 سنوات وأقل 5من 

 30.3 27 سنوات 10سنوات إلى  5أكثر من 

 15.7 14 سنة 15سنوات إلى  10أكثر من 

 31.5 28 سنة  15أكثر من 

 100 89 المجموع

ما نسبته ثم  (،سنة 15)أكثر من  ةعدد سنوات خبرلديهم من العينة  (%31.5)ن أ( 4نالحظ من الجدول رقم )

%( يمتلكون خبرة 15.7وما نسبته ) ،(سنوات 10سنوات إلى  5)أكثر من  ةعدد سنوات خبر لديهم %(30.3)

على وجود الخبرة والمهارة الجيدة الستيعاب موضوع مؤشر إيجابي مما يعطي  سنة(، 15سنوات إلى  10)أكثر من 

 الدراسة األمر الذي يزيد من دقة وموضوعية البيانات المتحصل عليها.

 :الصناعة نوعتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب  5.1.3

 الصناعة. نوع( يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب 5الجدول رقم )
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 .التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب نوع الصناعة( 5م )جدول رقال

 النسبة % التكرار نوع الصناعة

 52.8 47 صناعة المواد الغذائية

 31.5 28 صناعة المواد اإلنشائية

 15.7 14 صناعة المواد المعدنية والبالستيكية

 100 89 المجموع

( أن المشاركين في الدراسة ينتمون إلى شركات تختلف من حيث نوع الصناعة، كصناعة 5يظهر الجدول رقم )

%(، 31.5كصناعة الطالء والمعاجين بنسبة )–%(، وصناعة المواد اإلنشائية 52.8المواد الغذائية وكانت بنسبة )

ت جيدة حيث أن نتائج الدراسة ستعمم على %(. وهذه مؤشرا15.7وصناعة المواد المعدنية والبالستيكية بنسبة )

 عدة صناعات مختلفة يمكنها االستفادة من هذه الدراسة.  

 اختبار الفرضيات: 2.3

 اختبار الفرضية األولى: 1.2.3

يوجد لدى إدارات الشركات الصناعية الليبية المعرفة بالمزايا التي يحققها ال "  وتنص الفرضية األولى على اآلتي:

 كلفة المستهدفة".أسلوب الت

لمعرفة ما إذا كان هناك  (كروسكال ويلس)لكل فقرة من الفقرات، واختبار  (ويلكوكسن)عن طريق إجراء اختبار 

 (.7( و )6ختالف بين آراء المشاركين حول كل فقرة من هذه الفقرات، وكانت النتائج كما بالجدولين رقم )ا

 الختبار الفرضية األولى.نتائج اختبار ويلكوكسن   (6الجدول رقم )

 إحصاء الفقـــــرة ر

 االختبار

(Z) 

مستوى 

 المعنوية

(P-V) 

 القرار مجموع الرتب

أكبر من 

 الوسيط

أصغر من 

 الوسيط

 قبول 61.00 3594.00 0.000 8.126 .تخفيض التكلفة قبل حدوثها أي أثناء مرحلة التصميم 1

وبجودة مناسبة تقديم منتجات جديدة في الوقت المناسب  2

 .مما يضمن للشركة االستمرار في السوق

 قبول 307.00 2249.00 0.000 5.982

 قبول 127.50 3193.50 0.000 7.574 .يولد الحوافز لتطوير المنتجات 3

تحديد سعر البيع الذي يمكن الشركة من زيادة حصتها  4

 السوقية.

 قبول 78.00 2848.00 0.000 7.487

تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المواد يساعد في   5

بتكار، مما يؤدي إلى تحفيز قدرات الموردين على اال

 تحويل ضغوط المنافسة الخاصة بالشركة إلى الموردين.

 قبول 185.00 1768.00 0.000 5.812

 قبول 52.50 3433.50 0.000 7.772 اإلجمالــــــي

( 0.000( تساوي )p-value( نجد أن قيمة مستوى المعنوية )6الواردة بالجدول رقم )ومن خالل إجمالي الفقرات 

( أكبر من مجموع 3433.00( وكان مجموع الرتب التي أكبر من الوسيط )0.05وهي أقل من مستوى معنوية )

الفقرات  جمالي هذهإ(، ما يعني أن االتجاه العام لرأي المشاركين حول 52.50الرتب التي أصغر من الوسيط )

بالموافقة. أى يتم رفض الفرضية التي تنص على أنه  "يوجد لدى إدارات الشركات الصناعية الليبية المعرفة بالمزايا 

ى إدارة الشركات الصناعية الليبية للمزايا التي دمعرفة لالتي يحققها أسلوب التكلفة المستهدفة"، مما يدل على وجود 

 تهدفة.يحققها تطبيق أسلوب التكلفة المس
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 ستهدفة.اختبار كروسكال وايلس حول مدى معرفة إدارة الشركات الليبية بأهمية أسلوب التكلفة الم (7الجدول رقم )

 .1، و )غير موافق بشدة( 2، و )غير موافق( 3، و )محايد( 4، و)موافق( 5تم إعطاء اإلجابات التي تمت حسب )موافق بشدة(  -مالحظة:             

 %.5تم االختبار عند مستوى معنوية   -            

 

 استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة يؤدي إلى

سة
را

لد
 ا
ت

ئا
ف

ة( 
ع
نا
ص

 ال
ع
نو

(
 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

ع
مو

ج
لم

ا
 

درجة  المتوسط

غير م  االختالف

 بشدة

 م بشدة موافق محايد غير موافق

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

 0.270 41.63 47 21.3 10 70.2 33 6.4 3 2.1 1 0 0 مواد غذائية .. تخفيض التكلفة قبل حدوثها أي أثناء مرحلة التصميم1

 47.73 28 32.1 9 64.3 18 3.6 1 0 0 0 0 نشائيةإمواد 

 50.86 14 42.9 6 50 7 0 0 7.1 1 0 0 بالستيكيةو دنيةمع

. تقديم منتجات جديدة في الوقت المناسب وبجودة مناسبة مما 2

 .يضمن للشركة االستمرار في السوق

 0.608 43.99 47 12.8 6 55.3 26 21.3 10 8.5 4 2.1 1 مواد غذائية

 48.38 28 17.9 5 57 16 17.9 5 3.6 1 3.6 1 نشائيةإمواد 

 41.64 14 0 0 71.4 10 21.4 3 7.1 1 0 0 بالستيكيةو دنيةمع

 0.243 44.56 47 23.4 11 65.9 31 6.4 3 4.3 2 0 0 مواد غذائية .. يولد الحوافز لتطوير المنتجات3

 49.55 28 35.7 10 53.6 15 10.7 3 0 0 0 0 مواد إنشائية

 37.36 14 14.3 2 64.3 9 14.3 2 0 0 7.1 1 بالستيكيةو دنيةمع

. تحديد سعر البيع الذي يمكن الشركة من زيادة حصتها 4

 السوقية.

  

 0.286 41.48 47 19.1 9 61.7 29 17 8 2.1 1 0 0 مواد غذائية

 50.20 28 39.3 11 46.4 13 10.7 3 3.6 1 0 0 مواد إنشائية

 46.43 14 35.7 5 42.9 6 14.3 2 7.1 1 0 0 بالستيكيةو دنيةمع

التكلفة المستهدفة على مستوى المكونات يساعد في . تحديد 5

بتكار، مما يؤدي إلى تحويل تحفيز قدرات الموردين على اال

 ضغوط المنافسة الخاصة بالشركة إلى الموردين.

 0.996 44.84 47 23.3 10 40.4 19 27.7 13 10.6 5 0 0 مواد غذائية

 45.34 28 17.9 5 42.9 12 39.3 11 0 0 0 0 مواد إنشائية

 44.86 14 21.4 3 42.9 6 21.4 3 7.1 1 7.1 1 بالستيكيةو دنيةمع
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( يوضح نتائج اختبار )كروسكال ويلس( الختبار درجة االختالف والتوافق في آراء عينة الدراسة 7أما الجدول )

حول مدى إدارة الشركات الصناعية الليبية للمزايا التي يحققها تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة. نالحظ من الجدول 

(، مما يعني عدم وجود اختالف بين آراء فئات 0.05نت أكبر من مستوى معنوية )( أن جميع الفقرات كا7رقم )

عينة الدراسة )صناعة المواد الغذائية، صناعة المواد االنشائية، صناعة المواد المعدنية والبالستيكية( حول مدى 

 .إدارة الشركات الصناعية الليبية للمزايا التي يحققها تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة

 :لثانيةااختبار الفرضية  2.2.3

ال تتوفر لدى الشركات الصناعية الليبية المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب وتنص الفرضية الثانية على اآلتي: "

 ".التكلفة المستهدفة

لمعرفة ما إذا كان هناك  (كروسكال ويلس)عن طريق إجراء اختبار ويلكوكسن لكل فقرة من الفقرات، واختبار 

 (.9( و )8بين آراء المشاركين حول كل فقرة من هذه الفقرات، وكانت النتائج كما بالجدولين رقم ) ختالفا

 .فرضية الثانيةال اختبار ويلكوكسن الختبارنتائج  (8الجدول رقم )

 إحصاء الفقـــــرة رقم

 االختبار

(Z) 

مستوى 

 المعنوية

(P-V) 

 القرار مجموع الرتب

أكبر من 

 الوسيط

أصغر من 

 الوسيط

 قبول 41.00 2809.00 .000 7.546 تعمل الشركة في سوق يتميز بالمنافسة. 1

 قبول 00.00 3160.00 .000 8.236 وجود نظام جيد للمعلومات المحاسبية. 2

وجود نظام جيد لتقدير التكاليف باالعتماد على  3

الدراسة السوقية، لمقارنة منتجات المنافسين 

 بمنتجاتنا.

 رفض 3120.50 707.00 .000 5.458

توفر الدورات العلمية والتدريبية على استخدام  4

 أسلوب التكلفة المستهدفة

 رفض 2638.00 522.00 .000 5.455

تشجيع وتطوير فرق العمل من مختلف  5

 اإلدارات من قبل اإلدارة العليا

 رفض 2758.50 644.50 .000 5.094

اعتماد اإلدارة على تفويض السلطة لفرق  6

 بداع.العمل، لمساعدتهم على االبتكار واإل

 رفض 3013.50 814.50 .000 4.947

يتم دراسة مستوى التكنولوجيا المستخدمة في  7

 العملية اإلنتاجية.

 قبول 126.50 2876.50 .000 7.215

يتم تحديد حجم األموال التي تخصصها الشركة  8

 لعملية تطوير المنتجات.

 قبول 61.50 3019.50 .000 7.604

نتاج إيتم تحديد مدى قدرة الشركة على  9

 منتجات متنوعة.

 قبول 127.50 2798.50 .000 7.207
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 قبول 000.00 2628 .000 7.782 يتم التعاون الدائم مع الموردين. 10

يوجد تواصل مع العمالء لمعرفة متطلباتهم  .11

 ورغباتهم المستقبلية.

 رفض 2925.00 315.00 .000 6.500

يتمتع العمالء بالوعي واإلدراك للمنتجات التي  .12

تطرح ولديهم المقدرة على عقد المقارنة بين 

هذه المنتجات من حيث الجودة والخصائص 

 والسعر.

 قبول 228.00 1983.00 .000 5.827

 قبول 0.00 3081.00 0.000 7.754 اإلجمالي

 

 (p-value) أن قيمة مستوى المعنوية للفقرات ككل( نالحظ 8ومن خالل إجمالي الفقرات الواردة بالجدول رقم )

( 3081.00( وكان مجموع الرتب التي أكبر من الوسيط )0.05( وهي أقل من مستوى معنوية )0.000تساوي )

جمالي إ(، ما يعني أن االتجاه العام لرأي المشاركين حول 00.00أكبر من مجموع الرتب التي أصغر من الوسيط )

يتم رفض الفرضية التي تنص على "ال تتوفر لدى الشركات الصناعية  على ذلك واستنادا  .قةهذه الفقرات بالمواف

المقومات الالزمة مما يدل على وجود مجموعه من الليبية المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة". 

 .الشركات الصناعية الليبيةبلتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة 

ختالف والتوافق في آراء عينة الدراسة حول ختبار درجة االيوضح نتائج اختبار كروسكال ويلس ال (9أما الجدول )

( أنه ال 9يظهر الجدول رقم ) المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بالشركات الصناعية الليبية. توفر

نشائية، صناعة المواد المعدنية صناعة المواد اإل راء فئات عينة الدراسة )صناعة المواد الغذائية،آختالف في ايوجد 

، (5( والفقرة رقم )4والبالستيكية( حول توفر المقومات الالزمة ألسلوب التكلفة المستهدفة، ما عدا الفقرة رقم )

لمعرفة االختالف بين الفئات عينة الدراسة الثالثة حول هذه العبارات )شركات  (مان وتني)وعند استخدام اختبار 

ختالف ايوجد  لصناعات الغذائية، شركات الصناعات اإلنشائية والمعدنية، شركات الصناعات البالستيكية(، تبين أنها

(، حيث 5( و )4بين آراء الفئة التي تنتمي للصناعات الغذائية والفئة التي تنتمي للصناعات اإلنشائية في الفقرتين )

راء الفئة التي آ(، وال يوجد اختالف بين 0.05وهي أقل من )( 0.04( و )0.01كان مستوى المعنوية للفقرتين )

تنتمي للصناعات الغذائية والفئة التي تنتمي للصناعات البالستيكية، حيث كانت أرقام مستوى المعنوية أكبر من 

ية راء الفئة التي تنتمي للصناعات اإلنشائية والفئة التي تنتمي للصناعات المعدنآ(. ويوجد اختالف بين 0.05)

  .(0.05( وهو أقل من )0.006( كالتالي )5والبالستيكية، حيث كان مستوى المعنوية )
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 حول مدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة.يلس ا( اختبار كروسكال و9ل رقم )الجدو

 

 

المقومات الالزمة لتطبيق 

 أسلوب التكلفة المستهدفة

ر
لد
 ا
ت

ئا
ف

سة
ا

ة( 
ع
نا
ص

 ال
ع
نو

(
 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

ع
مو

ج
لم

ا
 

درجة  المتوسط

 م بشدة موافق محايد غير موافق غير م بشدة االختالف

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

. تعمل الشركة في سوق 1

 يتميز بالمنافسة.

 0.892 45.11 47 40.4 19 40.4 19 17 8 2.1 1 0 0 مواد غذائية

 46.13 28 39.3 11 46.4 13 14.3 4 0 0 0 0 مواد إنشائية

 42.39 14 35.7 5 42.9 6 14.3 2 7.1 1 0 0 معدنية وبالستيكية

. وجود نظام جيد للمعلومات 2

 المحاسبية

 0.471 43.55 47 14.9 7 74.5 35 10.6 5 0 0 0 0 مواد غذائية

 48.93 28 28.6 8 60.7 17 10.7 3 0 0 0 0 مواد إنشائية

 42.00 14 14.3 2 71.4 10 14.3 2 0 0 0 0 معدنية وبالستيكية

. وجود نظام جيد لتقدير 3

التكاليف باالعتماد على 

الدراسة السوقية، لمقارنة 

 منتجات المنافسين بمنتجاتنا.

 0.110 48.79 47 10.6 5 14.9 7 2.1 1 57.4 27 14.9 7 مواد غذائية

 38.09 28 0 0 0 0 3.6 1 78.6 22 17.9 5 مواد إنشائية

 46.11 14 0 0 14.3 2 0 0 78.6 11 7.1 1 معدنية وبالستيكية

. توفر الدورات العلمية 4

والتدريبية على استخدام 

 أسلوب التكلفة المستهدفة

 0.003 51.60 47 10.6 5 10.6 5 17 8 46.8 22 14.9 7 مواد غذائية

 32.79 28 0 0 0 0 0 0 71.4 20 28.6 8 إنشائيةمواد 

 47.29 14 0 0 7.1 1 14.3 2 71.4 10 7.1 1 معدنية وبالستيكية

. تشجيع وتطوير فرق العمل 5

من مختلف اإلدارات من قبل 

 اإلدارة العليا

 0.014 47.24 47 12.8 6 8.5 4 6.4 3 48.9 23 23.4 11 مواد غذائية

 35.39 28 0 0 0 0 3.6 1 64.3 18 32.1 9 مواد إنشائية

 56.68 14 7.1 1 14.3 2 21.4 3 50 7 7.1 1 معدنية وبالستيكية

. اعتماد اإلدارة على تفويض 6

السلطة لفرق العمل، 

لمساعدتهم على االبتكار 

 بداع.واإل

 0.096 48.47 47 14.9 7 10.6 5 1 5 57.4 27 14.9 7 مواد غذائية

 37.66 28 0 0 0 0 1 1 78.6 22 17.9 5 مواد إنشائية

 48.04 14 0 0 21.4 3 0 5 71.4 10 7.1 1 معدنية وبالستيكية
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 حول مدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة.يلس ا( اختبار كروسكال و9الجدول رقم )يتبع 

 .1، و )غير موافق بشدة( 2، و )غير موافق( 3، و )محايد( 4، و)موافق( 5تم إعطاء اإلجابات التي تمت حسب )موافق بشدة(  -الحظة:     

%.5تم االختبار عند مستوى معنوية   -            

المقومات الالزمة لتطبيق أسلوب 

 التكلفة المستهدفة

سة
را

لد
 ا
ت

ئا
ف

ة( 
ع
نا
ص

 ال
ع
نو

(
 

 اإلجـــــــــــابـــــــــــــــــات

ع
مو

ج
لم

ا
 

درجة  المتوسط

 االختالف
 م بشدة موافق محايد غير موافق غير م بشدة

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

دد
لع

ا
 

% 

. يتم دراسة مستوى التكنولوجيا 7

 المستخدمة في العملية اإلنتاجية.

 0.762 45.12 47 36.2 17 46.8 22 14.9 7 2.1 1 0 0 مواد غذائية

 46.79 28 39.3 11 46.4 13 10.7 3 0 0 3.6 1 مواد إنشائية

 41.04 14 35.6 5 35.6 5 14.3 2 14.3 2 0 0 معدنية وبالستيكية

. يتم تحديد حجم األموال التي 8

تخصصها الشركة لعملية تطوير 

 المنتجات.

 0.491 42.18 47 36.2 17 46.8 22 12.8 6 4.3 2 0 0 مواد غذائية

 48.55 28 53.6 15 28.6 8 14.3 4 3.6 1 0 0 مواد إنشائية

 47.36 14 42.9 6 50 7 7.1 1 0 0 0 0 معدنية وبالستيكية

. يتم تحديد مدى قدرة الشركة 9

 نتاج منتجات متنوعة.إعلى 

 0.186 41.52 47 23.4 11 51.1 24 21.3 10 4.3 2 0 0 مواد غذائية

 46.04 28 28.6 8 57 16 3.6 1 10.7 3 0 0 مواد إنشائية

 54.61 14 50 7 35.7 5 14.3 2 0 0 0 0 معدنية وبالستيكية

. يتم التعاون الدائم مع 10

 الموردين.

 0.070 41.91 47 14.9 7 63.8 30 21.3 10 0 0 0 0 مواد غذائية

 53.07 28 32.1 9 60.7 17 7.1 2 0 0 0 0 مواد إنشائية

 39.21 14 21.4 3 42.9 6 35.7 5 0 0 0 0 معدنية وبالستيكية

. يوجد تواصل مع العمالء 11

لمعرفة متطلباتهم ورغباتهم 

 المستقبلية.

 0.050 49.29 47 8.5 4 10.6 5 8.5 4 27.7 13 74.7 21 مواد غذائية

 35.93 28 0 0 0 0 7.1 2 25 7 67.9 19 مواد إنشائية

 48.75 14 0 0 7.1 1 21.4 3 28.6 4 42.9 6 معدنية وبالستيكية

. يتمتع العمالء بالوعي واإلدراك 12

ولديهم المقدرة على عقد المقارنة 

بين المنتجات من حيث الجودة 

 والخصائص والسعر.

 0.935 45.83 47 23.4 11 46.8 22 23.4 11 2.1 1 4.3 2 مواد غذائية

 44.43 28 32.1 9 25 7 35.7 10 7.1 2 0 0 مواد إنشائية

 43.36 14 7.1 1 71.4 10 14.3 2 0 0 7.1 1 معدنية وبالستيكية
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 الخالصة: .4

والموظفين المشاركين في الدراسة بالمزايا التي يحققها  يرينهناك معرفة من قبل المدإن توصلت الدراسة إلى 

الالزمة تتوفر لدى الشركات الصناعية الليبية مجموعة من المقومات كما أنه  تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة.

لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن الشركات عينة الدراسة تعمل في سوق 

يتميز بالمنافسة ويوجد لديها نظام محاسبي جيد لتوفير المعلومات المحاسبية، وتقوم بالعمل على دراسة مستوى 

عمل على تحديد حجم األموال التي تخصصها لغرض تطوير التكنولوجيا المستخدمة في العملية اإلنتاجية. وت

منتجاتها، ويتم تحديد مدى قدرة الشركة على إنتاج منتجات متنوعة، وهناك تعاون مع الموردين، وبينت النتائج أيضاَ 

أن الشركات عينة الدراسة تتعامل مع عمالء واعيين ومدركين للمنتجات التي تطرح في السوق وقادرين على 

رنة بين هذه المنتجات، من حيث الجودة والخصائص والسعر. مما يدل على أن الشركات الصناعية الليبية لديها المقا

 بيئة تناسب تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة، األمر الذي يمكنها من االستفادة من هذا األسلوب.
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