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أىمية استخدام اسموب التكمفة المستيدفة لتخفيض تكاليف اإلنتاج
دراسة ميدانية عمى عينة من الشركات الصناعية العراقية

The Importance of Using Target Costing Approach to Reduce Production Costs
Field Study on a Sample of Iraqi Industrial Companies

 لبنى ىاشم نعمان.د
Dr. Lubna Hashim Noaman

 الجامعة التقنية الوسطى/  االنبار- المعيد التقني

المستخمص

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى اسموب التكمفة المستيدفة الذي يعتبر أحد انظمة التكاليؼ الحديثة التي ليا العديد
 باإلضافة إلى التعرؼ ما إذا كانت الشركات الصناعية في العراؽ تدرؾ فوائد استخداـ التكمفة.مف الفوائد والمزايا

 إذ تمعب التكمفة المستيدفة دو اًر رئيسياً في تخفض التكاليؼ ونتيجة لذلؾ تزيد مف, المستيدفة لتخفض تكاليؼ اإلنتاج
األرباح باإلضافة إلى القدرة واالستم اررية عمى المنافسة في ظؿ التغيرات االقتصادية والتكنولوجية وفي ظؿ البيئة

.الصناعية الحديثة
 حيث تـ, قامت الباحثة بتصميـ استبياف وتوزيعو عمى العامميف في الشركات الصناعية العراقية,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
.  استبيانا فقط لغرض التحميؿ67  استمارة استبياف ولكف تـ اعتماد77 توزيع
,وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الشركات الصناعية تدرؾ أىمية استخداـ التكمفة المستيدفة لتخفيض تكاليؼ اإلنتاج
. فإف البيئة الصناعية في العراؽ مناسبة لتنفيذ ىذا األسموب,ولكنيا ال تستخدميا إلى جانب ذلؾ

.  تخفيض التكمفة,  الربح المستيدف,  السعر المستيدف,  التكمفة المستيدفة: الكممات الدالة

Abstract
The study aims to identify the target costing Approach which is considered one of the
modern costing systems that has numerous benefits and advantages. In addition, to identify
if the Industrial Companies in Iraq realize the benefits of using Target Costing in reduced
production costs.
The Target costing plays a major role in reducing the costs and as a result it increases the
profit as well as the capability and continuity to compete under the economic and
technological changes and under the modern industrial environment.
To achieve the goals of the study, the researcher has designed a questionnaire and
distributed it to the employees in the Iraqi industrial companies .70 questionnaires were
distributed but only 60 questionnaires were approved for the purpose of analysis. The
results of the study have shown that the industrial companies are aware of the importance of
using target costing to reduce production costs, but they don't use it. Besides, the industrial
environment in Iraq is suitable to implement this Approach.
Key words: Target Cost, Target price, Profit Target, Reducing the Cost.
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اإلطار المنيجي والدراسات السابقة

المقدمة

الحمد هلل وكفى  ,والصالة والسالـ عمى نبيو المصطفى ( محمد ) وعمى آلو وصحبو  ,ومف اىتدى  ,وبعد :
نتيجة لمتقدـ التكنولوجي الذي يشيده العالـ في مجاؿ الصناعة تنامت وتنوعت حاجات ورغبات المستيمكيف مف السمع
والخدمات التي تقدميا الشركات الصناعية  ,مما جعؿ ىذه الشركات تسعى وبشكؿ دائـ الى تقديـ منتجات متجددة
ومتطورة تواكب التغير البيئي والتكنولوجي المتسارع وبأسعار مناسبة إلرضاء رغبات زبائنيا المتنامية والمتغيرة .

ويؤكد البكري " اف الزبوف يعتبر األساس في نجاح كؿ المؤسسات أو فشميا فإذا لـ يرضى الزبوف بمنتج معيف بسبب

تغير أذواقو أو ميمو االستيالكي فال فائدة مف انتاج السمعة حتى لو كانت بأساليب مثالية" ( البكري . )349 : 3122 ,
ويرى مبارؾ اف سبب نجاح المنشآت ليس فقط تحقيؽ احتياجات المستيمكيف الحالية بؿ أيضا التنبؤ باحتياجاتيـ
المستقبمية ( مبارؾ وآخروف ) 456 : 3119 ,
وعميو ازدادت حدة المنافسة بيف الشركات الصناعية مما جعميا تركز عمى استحداث ادوات جديدة لتخفيض التكاليؼ مع

المحافظة عمى جودة السمعة التي ت قدميا لتعزيز سمعتيا ومكانتيا السوقية ورضا الزبائف وبالتالي الحصوؿ عمى أرباح

مستديمة  ,إذ اف تخفيض التكاليؼ ُيعد مف اىـ االستراتيجيات التي يجب اف تتبناىا الشركات الصناعية في ظؿ
متغيرات البيئة الحديثة التي تتسـ بشدة المنافسة  .وتحتاج عممية تخفيض التكاليؼ الى إطار متكامؿ إلدارة التكمفة ,
لذلؾ ينبغي إعادة النظر في األساليب التقميدية لتخفيض التكاليؼ  ,وضرورة تبني واستخداـ مداخؿ واساليب وادوات

مستحدثة  ,ومف اىـ تمؾ المداخؿ ىي مدخؿ التكمفة المستيدفة والتي عف طريقيا يصبح باالمكاف ادارة التكاليؼ
وتخفيضيا وصوال لمكمؼ المسموح بحدوثيا النتاج المنتج  ,بحيث يمكف معيا تحقيؽ الربح المطموب تحقيقو .

ويجب االشارة الى اف الياباف اوؿ مف استخدـ مدخؿ التكمفة المستيدفة خالؿ عاـ  2:71واليوـ اصبح ىناؾ نسبة كبيرة
مف الصناعات التجميعية اليابانية تتبع ىذا االسموب والذي كاف احد اسباب نجاحيا السيما في صناعة السيارات
وصناعة االلكترونيات وغيرىا مف الصناعات الحديثة والمتطورة التي تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة وعمى القوى العاممة
المدربة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة لتحقيؽ اكبر حجـ مف االنتاج لتقميؿ نسبة تاثير التكاليؼ الثابتة عمى الكمفة

ا لكمية لموحدة الواحدة مف االنتاج بمعنى امتصاص اثر التكاليؼ الثابتة عمى التكاليؼ الكمية لالنتاج .

اىمية الدراسة

تكمف اىمية الدراسة في كونيا تسمط الضوء عمى احد اىـ نظـ ادارة التكاليؼ الحديثة والذي اعتمدت عميو العديد مف
الشركات الصناعية الرائدة في الدوؿ المتقدمة في تخفيض تكاليؼ منتجاتيا مع المحافظة عمى الجودة ورغبات الزبائف ,

ولتحقيؽ التقدـ لشركاتنا الصناعية التي خرجت مف المنافسة وفقدت حصتيا السوقية بعد احداث عاـ  , 3114حيث

توقفت العديد مف المصانع عف العمؿ بسبب بروز ظاىرة االستيراد المفتوح بحيث اصبحت االسواؽ العراقية مرك اًز
لتصريؼ السمع والبضائع المستوردة بال منافس وطني ليس بسبب نوعية السمع المنتجة الف المعروؼ عف االنتاج

العراقي ىو االحسف واالجود ولكف بسبب كمفة االنتاج التي اصبحت عالية جداً بحيث التستطيع الشركات العراقية

مجارات الشركات االجنبية التي تمتاز باسعار منخفضة او جودة عالية او كالىما معاً .

ولكي نتمكف مف اعادة ما كانت تتمتع بو شركاتنا مف ميزة تنافسية قوية وسمعة افضؿ في االسواؽ المحمية والعالمية

ومواكبة التطور الحاصؿ اليوـ في مجاؿ التصنيع عمينا االستفادة مف خبرة الشركات التي سبقتنا في ىذا المجاؿ  ,وبناءاً
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عميو فاف اىمية ىذه الدراسة تنبع مف كونيا محاولة تسعى مف خالليا الباحثة الى استكشاؼ الفرص المتوفرة لتطبيؽ
اسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العراقية  .وفيما اذا كانت ىناؾ معوقات تحوؿ دوف تطبيؽ ىذا
االسموب في ادارة التكاليؼ .

مشكمة الدراسة

نتيجة لمتطور االقتصادي والتقدـ العممي والتكنولوجي واستخداـ الحاسوب في التصميـ اليندسي وتصميـ العمميات
االنتاجية  ,وازدياد المنافسة وتعدد اصناؼ المنتجات المعروضة في اسواؽ تعاني مف الفائض في العرض مما جعؿ

الشركات الصناعية في الدوؿ المتقدمة تركز عمى استحداث ادوات جديدة لتخفيض التكاليؼ مع المحافظة عمى الجودة

وضماف تسويؽ منتجاتيا في مثؿ ىذه االسواؽ وباسعار يمكف اف تحقؽ العائد المطموب  ,ومف ىذه االدوات اسموب
التكمفة المستيدفة والذي يعتبر مف اىـ نظـ إدارة التكاليؼ الحديثة .
وبذلؾ تكمف مشكمة الدراسة في ارتفاع تكاليؼ االنتاج في معظـ الشركات الصناعية العراقية وحاجتيا الستخداـ

االساليب الحديثة لتخفيض تكاليؼ منتجاتيا بحيث يمكف معيا التحكـ في سعر البيع وتحقيؽ الربح المطموب مع

المحافظة عمى جودة السمعة المنتجة وتحقيؽ رغبات الزبائف في ظؿ بيئة تزداد فييا المنافسة وفي ظؿ اسواؽ تعج
بالسمع المتعددة والمتطورة .
وبذلؾ يمكف حصر عناصر مشكمة الدراسة في البحث عف اجابات لألسئمة التالية :

 .2ىؿ يساىـ اسموب التكمفة المستيدفة في تخفيض تكمفة اإلنتاج في حاؿ تطبيقو ؟
 .3ىؿ تتوفر لدى الشركات الصناعية اإلمكانيات الالزمة لتطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة .
 .4ىؿ توجد معوقات لدى الشركات الصناعية لتطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة .

ىدف الدراسة

 . 2التعرؼ عمى اسموب التكمفة المستيدفة مف خالؿ توضيح مفيومو وطبيعتو وأىدافو ومزايا تطبيقو والمبادئ التي
يقوـ عمييا .

 .3دراسة إمكانية تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة كأداة إلدارة التكاليؼ وتخفيضيا الى الكمؼ المسموح بحدوثيا إلنتاج
منتجاتيا .
 .4التعرؼ عمى المعوقات التي تواجييا الشركات الصناعية في تطبيؽ التكمفة المستيدفة .

فرضية الدراسة
انطالقا مف المشكمة المطروحة في ىذه الدراسة اعتمدت الباحثة عمى الفرضيات التالية :
 .2ال يؤدي تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة الى تخفيض التكاليؼ
 . 3ال يمكف تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية لعدـ توفر اإلمكانيات الالزمة لمتطبيؽ .
.4ال تواجو الشركات الصناعية صعوبات تعيؽ تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة .

منيجية الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة في اطارىا النظري عمى مجموعة مف الكتب والدوريات العربية واألجنبية المختصة بالموضوع  .اما
بالنسبة لمجانب التطبيقي فقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الختبار صحة الفرضيات مف خالؿ االستبياف الذي
اجري عمى الشركا ت الصناعية الميتمة بتطبيؽ االساليب الحديثة في ادارة تكاليفيا بغرض تخفيضيا والتي تعاني
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منتجاتيا مف منافسة شديدة مع انواع مماثمة مف البضائع المستوردة والتي تباع باسعار منخفضة قد التمثؿ تكمفة االنتاج
الفعمية لمنتجات شركاتنا الوطنية  ,وعميو تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية العمدية والبالغ عددىا  9شركات ,
ولقد تـ توزيع  81استبانة وزعت عمى العامميف في إدارة الحسابات المالية وادارة التكاليؼ وادارة االنتاج وادارة التسويؽ
وادارة المشتريات وادارة التصميمات اليندسية وادارة التخطيط والبحوث لكوف ىذه االدارات ليا عالقة بتطبيؽ اسموب
التكمفة المستيدفة  ,ولقد تـ استرداد  73استبانة  ,كما استبعدت استبانتيف مف التحميؿ لعدـ مطابقتيا لممواصفات وبذلؾ

بمغت النسبة التي خضعت لمتحميؿ  %96.82وىي مناسبة لمدراسة  ,وأدناه الشركات الصناعية التي اجريت عمييا
الدراسة :
 .1الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية
 .2الشركة العامة لصناعة االلباف

 .3شركة صناعة االصباغ الحديثة
 .4الشركة العامة لصناعة البطاريات
 .5الشركة العامة لمصناعات الكيربائية \ بغداد
 .6شركة العز لألجيزة االلكترونية والكيربائية
 .7شركة العز العامة لصناعة االثاث \ مصنع بغداد

 .8الشركة العامة لمصناعات الصوفية \ معمؿ السجاد والبطانيات

ثانياً :الدراسات السابقة

Literature Review

 .5دراسة زويمف ورضا ( )5002بعنوان "التسعير باستخداـ منيج التكمفة المستيدفة" (دراسة ميدانية عمى قطاع صناعة
األدوية البيطرية األردنية(.

ىدفت ىذه الدراسة الى بياف أىمية استخداـ ىذا المنيج في التسعير في ظؿ ظروؼ المنافسة الشديدة
والتعػرؼ عمػى واقػع أسػاليب التسػعير المسػتخدمة فػي قطػاع صػناعة األدويػة البيطريػة األردنػي ومػدى مالءمتيػا لمتطػورات
الجارية  ,ومف ثـ االرتقاء بأساليب التسعير المستخدمة مف خالؿ اقتراح منيج لمتسعير ,يعتمد السعر السػائد فػي السػوؽ
التنافسي كأساس التخاذ قرار التسعير ,وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أبرزىا ,أف منيج التكمفػة المسػتيدفة يمثػؿ

طريقة لمتسعير ونظاـ لتخطيط الربحية وادارة التكمفة في البيئة التنافسية  .أما أىـ توصياتيا ,فيي ضػرورة اعتمػاد مػنيج
التكمفة المستيدفة في التسعير لرفع كفاءة الق اررات ذات الصمة.
 .2دراسة ىاشم ( )2003بعنوان "تقييـ دور اسػموب التكمفػة المسػتيدفة فػي دعػـ ونجػاح تطبيػؽ إسػتراتيجية ريػادة التكمفػة

ببيئة األعماؿ المتقدمة"

ىدفت ىذه الدراسة الى إبراز دور اسػموب التكمفػة المسػتيدفة فػي دعػـ ونجػاح تطبيػؽ إسػتراتيجية ريػادة التكمفػة خاصػة فػي

ببيئة األعماؿ المعاصرة وذلؾ لما ليذا األسموب مف مزايا متعددة خاصة في مجػاالت تخطػيط ورقابػة التكمفػة وتخفيضػيا,
ومػػف اىػػـ نتائجي ػػا ,اف اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة يعتبػػر أداة إسػػتراتيجية شػػاممة يمكػػف اسػػتخداميا بشػػكؿ عػػاـ ف ػػي دعػػـ
إستراتيجية ريادة التكاليؼ.
 .3دراسة الحداد ( )2011بعنوان "مدى تطبيؽ مدخؿ التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في

قطاع غزة"(دراسة ميدانية).
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استيدفت ىذه الدراسة التعػرؼ الػى مػدى تطبيػؽ مػدخؿ التكمفػة المسػتيدفة الػذي يمعػب دو اًر اساسػياً فػي تخفػيض التكػاليؼ

ومػف ثػـ زيػػادة األربػاح واالسػػتم اررية عمػى المنافسػػة فػي ظػؿ التغيػرات االقتصػادية والتكنولوجيػػة ,وقػد توصػػمت الد ارسػة الػػى
مجموعػػة مػػف النتػػائج لعػػؿ اىميػػا اف الشػػركات الصػػناعية تػػدرؾ اىميػػة تطبيػػؽ مػػدخؿ التكمفػػة المسػػتيدفة اال إنيػػا ال تطبقػػو
عمى الرغـ مف اف تمؾ الشركات تطبؽ نظاـ محاسبي سميـ يساعد في تطبيؽ ىذا المدخؿ.
 .4دراسة  )2007( Rattray, et.al.بعنوان

”“Target costing in New Zealand manufacturing firms
ىدفت الدراسة الى بياف مدى تطبيؽ التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية النيوزيمندية وذلؾ مف خالؿ توزيػع اسػتبانو

عمػػى  31شػػركة وقػػد توصػػمت الد ارسػػة الػػى اف  12شػػركة فقػػط تسػػتخدـ التكمفػػة المسػػتيدفة واف مػػف أسػػباب تطبيقيػػا ىػػي
تخفيض التكمفة وزيادة المبيعات.
 .5دراسة  )2714( Atiehبعنوان

" The Adoption and Implementation of Target Costing Approach in Manufacturing
" Companies in Jordan

استيدفت الدراسة معرفة مستوى تطبيؽ منيج التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية االردنيػة والتعػرؼ عمػى صػعوبات
ومعوقات التطبيؽ باالضافة الى معرفة فوائد تطبيؽ ىػذا المػنيج ,واىػـ مػا توصػمت إليػو الد ارسػة اف شػركات التصػنيع فػي
األردف لدييا متطمبات تنفيذ التكمفة المستيدفة اال اف ىناؾ بعض الصػعوبات التػي تحػوؿ دوف تطبيقيػا منيػا نقػص الػدعـ
اإلداري والكفاءة.
 .6دراسة  )2012( Al-Awawdeh, et.al.بعنوان

" The Relationship between Target Costing and Competitive Advantage of Jordanian
Private Universities".

ركزت ىذه الدراسة عمى العالقة بيف التكمفة المستيدفة والقدرة التنافسية في الجامعات الخاصة األردنيػة .وذلػؾ مػف خػالؿ
توزيػػع اسػػتبانو عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف  57شخص ػاً مػػف المػػدراء المػػالييف  ,ومػػدراء التخطػػيط والجػػودة ,ورؤسػػاء اإلدارات

المحاسػػبية فػػي الجامعػػات االردنيػػة الخاصػػة ,وقػػد أظيػػرت النتػػائج الػػى قػػوة االرتبػػاط بػػيف التكمفػػة المسػػتيدفة وتعزيػػز القػػدرة

التنافسػػية  ,وعميػػو فقػػد اوصػػت الد ارسػػة بانػػو يجػػب عمػػى الجامعػػات بشػػكؿ عػػاـ والجامعػػات األردنيػػة الخاصػػة عمػػى وجػػو
الخصوص أف تقوـ بتطبيؽ التكمفة المستيدفة لتحقيؽ المزايا التنافسية وتعزيزىا.

ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

يتبيف مف الدراسات السابقة اف أياً مف البػاحثيف لػـ يتنػاوؿ أىميػة اسػتخداـ اسػموب التكمفػة المسػتيدفة فػي تخفػيض تكػاليؼ
اإلنتاج في الشركات الصناعية العراقية التي يمكف أف تعتبر بيئة مالئمة إلجراء مثؿ ىذه الدراسة ,نظ اًر لممنافسػة الشػديدة

التي تشيدىا بيئة التصنيع.
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المبحث االول

اإلطار النظري لمتكاليف المستيدفة
أوالً  :مفيوم التكمفة المستيدفة Concept of Target Costing

في حاالت معينة قد تتوصؿ المنشأة الى اف القوى السوقية تفرض عمييا بيع احد منتجاتيا بسعر معيف  ,لذلؾ يبقى

اماميا حرية تحديد تكمفة إنتاج ىذا المنتج وىذه التكمفة يجب اف تكوف مرشداً ليا اثناء عممية تصميـ المنتج  .ولمراعاة

ذلؾ تقوـ بتصميـ االجزاء والقطع الالزمة لالنتاج واذا تبيف ليا أنيا مرتفعة تقوـ بإعادة التصميـ لتصؿ الى التكاليؼ
المستيدفة والجودة التي تجعؿ مف المتاجرة في المنتج أم اًر مشجعاً ( الرجبي  . ) 486 : 3118 ,إذ يمثؿ سعر البيع
المبني عمى مدخالت بيانات العمالء والمنافسيف اساس حساب التكاليؼ المستيدفة ( القباني . ) 492 : 3121 ,

فالتكمفة المستيدفة ىي إحدى تقنيات ادارة التكمفة الموجية نحو السوؽ إذ يتـ إستعماليا في بداية حياة المنتج – المرحمة
المبكرة مف دورة حياة المنتج لتعزيز الربحية واالنتاجية بشكؿ عاـ ( الذىبي والغباف . ) 347 : 3118 ,
ويعرفيا فودة بأنيا اداة الدارة التكمفة تيدؼ الى تخفيض تكمفة المنتج اثناء مرحمة التخطيط والتطوير ومف ثـ فاف ىذه

االداة تحاوؿ تخفيض التكمفة عند مرحمة التصميـ لسرعة وكبر حجـ الوفورات التي يمكف تحقيقيا عند تمؾ المرحمة عنيا
في المراحؿ التالية ليا  ,وذلؾ مع الحفاظ عمى جودة المنتج والقدرات الوظيفية ودرجة الثقة فييا مف جانب العمالء .
( فودة ) 31: : 3118 ,
في حيف يرى  Cooperبأنيا اسموب محاسبي الدارة االرباح المستقبمية لمشركة مف خالؿ إد ارج التكمفة المستيدفة
صراحة في عممية تطوير المنتج ) (Cooper & Slagmulde : 2002 , 5

ويرى آخروف اف التكمفة المستيدفة ىي التكمفة التي يجب اف ال تتجاوزىا تكمفة المنتج حتى يمكف المحافظة عمى

ىامش ربح محدد وعمى سعر البيع الالزـ لتحقيؽ ىذا اليامش المحدد لمربح ( الجميالتي واخروف ) 643 : 3119 ,
أما جمعية المحاسبيف اليابانييف فقد عرفتيا بأنيا عبارة عف عممية الدارة االرباح بصفة عامة وذلؾ عف طريؽ تحديد
مستويات جودة المنتج وسعره وشروط توزيعو وغير ذلؾ مف االىداؼ المتعمقة بالمنتج والتي تمكف المنظمة مف تحقيؽ

استراتيجيتيا لمربح عمى اف يتـ تحقيؽ تمؾ المستويات المذكورة في مراحؿ التخطيط لممنتج وكذلؾ تطويره لممستوى الذي
يقابؿ تطمعات واحتياجات العمالء ) . ( Keun , 2005 : 6
ومف خالؿ المفاىيـ السابقة ترى الباحثة اف التكمفة المستيدفة ىي أداة لتخطيط التكمفة اثناء مرحمة البحث والتصميـ
والتطوير والتي بموجبيا يتـ اختيار التصميـ االقؿ تكمفة والذي يحقؽ الربح المطموب شرط المحافظة عمى الجودة التي

تفي باحتياجات الزبائف .

بذلؾ يمكف تحديد طبيعة التكمفة المستيدفة بالنقاط التالية :
 -2أداة ميمة الدارة التكاليؼ والربحية في آف واحد وبشكؿ إستراتيجي  ,حيث اف تصميـ المنتج باقؿ تكمفة
وتسعيره بشكؿ تنافسي يؤدي الى تحقيؽ وضع تنافسي مستقر في السوؽ )(Hilton , 2005 : 648
 -3طريقة لمتسعير :بعد اف تتـ دراسة السوؽ وتحديد متطمبات الزبائف وخصائص المنتج يتـ تحديد سعر البيع
وحجـ االنتاج المستيدؼ باالعتماد عمى قيمة المنتج المحسوسة لدى الزبوف اما ىامش الربح فيتـ تحديده عف

طريؽ عممية تحميؿ الربح لفترات طويمة عمى وفؽ العائد عمى المبيعات وعميو يتـ تحديد التكمفة المستيدفة مف
خالؿ طرح ىامش الربح المستيدؼ مف سعر البيع المستيدؼ )(Atkinson et,2004:292
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التكمفة المستيدفة = سعر البيع المستيدف – ىامش الربح المستيدف

نالحظ انو وفقاً السموب التكمفة المستيدفة يحدد سعر البيع المتوقع والربح المرغوب ثـ يتـ اشتقاؽ التكاليؼ
المسموح بيا النتاج المنتج وىذا يجعؿ التكاليؼ ترتبط باسعار البيع بدالً مف ارتباط اسعار البيع بالتكاليؼ .
وكنتيجة لذلؾ ينبغي اف تكوف كؿ التكاليؼ مبررة مما يؤدي الى استبعاد التكاليؼ غير الضرورية دوف المساس

بجودة المنتج )  , ( Kwah , 2004 : 32بينما الطريقة التقميدية تتمثؿ في تطوير المنتج اوالً ثـ تحديد وقياس
تكمفة انتاجو ووضع سعر بيعو عف طريؽ اضافة ىامش الربح المتوقع الى تكمفة االنتاج المتوقعة وقد تحقؽ الشركة

ارباحاً او خسائر ,وكما موضح بالمعادلة ادناه :
سعر البيع = كمفة المنتج المتوقعة  +ىامش الربح المتوقع

وعادة ما يخضع سعر البيع المستيدؼ لمعديد مف العوامؿ منيا خصائص المنتج  ,خصائص العمالء المتوقعيف

وتفضيالتيـ  ,السوؽ المستيدؼ  ,دورة حياة المنتج  ,واسعار السمع المنافسة واستراتيجيات المنافسيف  ,واالىداؼ
االستراتيجية لممنشأة بالنسبة لممنتج (عبدالدايـ . ) 585 : 3112 ,

ثانياً  :أىمية اسموب التكمفة المستيدفة

Importance of Target Costing

تظير اىمية التكمفة المستيدفة عف طريؽ تحقيقيا لالىداؼ التالية ( :منصور ) 482 : 3119 ,
 .2تخفيض تكمفة المنتج قبؿ حدوثيا وىو اليدؼ االساسي السموب التكمفة المستيدفة .
.3

يركز اسموب التكمفة المستيدفة عمى دراسة البيئة الخارجية لمشركة في رغبات واحتياجات الزبوف  ,ومواصفات

وخصائص المنتج وامكانيات وظروؼ المنافسيف مما ُيمكف مف تحديد الميزة التنافسية لمشركة .

 .4زيادة وتحسيف جودة المنتج وتميزه مف خالؿ تقديمو في الوقت المحدد ومف ثـ خفض الوقت المستيدؼ مف
بداية التفكير في تقديـ المنتج حتى تقديمو فعالً .

 .5تحسيف الموقؼ التنافسي لمشركة عف طريؽ توفير منافع االنتماء مف قبؿ العامميف وسعييـ نحو تحقيؽ اىداؼ
خفض التكمفة .

 .6إدارة تشكيمة المنتجات  ,كما يساعد في تحديد تكمفة المنتج المستيدفة  ,وىي التكمفة التنافسية المستمدة مف
واقع السوؽ الخارجي والتي يتـ مقارنة تكمفة المنتج بيا .
كما اضاؼ المطارنة االتي  ( :المطارنة ) 397 : 3119 ,

 .7مراقبة دورة حياة المنتج مف البداية حتى البيع وخدمات ما بعد البيع .
 .8تحقيؽ اىداؼ االدارة مف خالؿ االرباح والمنافسة عمى المدى الطويؿ .
ويضيؼ العشماوي االتي  ( :العشماوي ) 447 : 3122 ,
 .9يوسع مف دور المعمومات المحاسبية بدءاً مف مرحمة التصميـ  ,وبالتالي ينقؿ العمؿ المحاسبي مف موقع
االنتظار لحيف وقوع الحدث اي تصميـ وانتاج المنتج بغية تتبع الحدث فمثالً مشاركتو في مراحؿ التصميـ
واالنتاج بتوفيره لممعمومات المتعمقة بتكمفة عناصر االنتاج الواجب العمؿ في اطارىا .

 .:تحميؿ وتقييـ ورقابة التكاليؼ في كافة مراحميا بدءاً بتخطيط المنتج وانتياءاً بالتخمص منو  ,وأيضا بكافة
العوامؿ المؤثرة فييا والمتمثمة في االداء الداخمي والخارجي معاً .
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وتضيؼ الباحثة عمى ىذه األىداؼ األتي :
 .21تخفيض تكاليؼ المنتجات الحالية والمستقبمية وبدوف اية خسائر في الجودة وذلؾ بحذؼ االنشطة التي ال
تضيؼ قيمة مما يؤدي الى منفعة المنتج والمستيمؾ .
 .22تطوير المنتجات بصورة دائمة لجذب المستيمكيف وضماف االستمرار باالسواؽ .
فضالً عف ىذه االىداؼ فاف استخداـ اسموب التكمفة المستيدؼ ُيمكف مف نقؿ االىتماـ بعوامؿ التكمفة واالداء ليكوف
عامؿ مشترؾ بيف ميندسي التصميـ واطراؼ اخرى خارجية مثؿ المورديف وحتى الزبائف), (Ellram , 2006 : 13
باالضافة الى انو يستخدـ كأداة لمرقابة النو يعمؿ عمى تفادي حدوث الزيادة في التكاليؼ منذ مرحمة التصميـ وقبؿ البدء
في االنتاج كما انو يساعد في التعرؼ عمى اي المنتجات التي تحقؽ الربح المطموب اي انو يساعد في صنع الق اررات
االستثمارية حوؿ االستمرار في صنع منتج معيف او التوقؼ عف صنعو ). ( Bird , 2003 : 112-117

وترى الباحثة اف اىمية التكمفة المستيدفة تظير مف كونيا اداة لتصميـ منتج ناجح يفي باحتياجات الزبائف مف حيث

المواصفات والجودة والسعر مع ضماف ربح معقوؿ في ظؿ ظروؼ المنافسة الشديدة .

ثالثاً  :مبادئ التكمفة المستيدفة

Principles of Target Costing

ىناؾ ستة مبادئ ترتكز عمييا التكمفة المستيدفة ىي :بتصرؼ مف (Ansari, et Al., 2006 : 21) :
 .2السعر المستيدؼ يقود الحتساب الكمفة  :إذ يتـ تحديد السعر المستيدؼ اوالً ثـ تتـ عممية احتساب التكمفة
المستيدفة .

 .3التركيز عمى الزبائف وذلؾ باالىتماـ بمتطمباتيـ مف ناحية الجودة والسعر الذي يرغب الزبوف بدفعو والوقت
المناسب لمحصوؿ عمى المنتج وكذلؾ القيمة التي تقدميا كؿ وظيفة مف وظائؼ المنتج لمزبوف .
 .4تشكيؿ فرؽ عمؿ مف مختمؼ اإلدارات والتخصصات لتصميـ وتطوير المنتج .
 .5تخفيض تكمفة دورة حياة المنتج سواء تكاليؼ التخطيط  ,والتصميـ  ,واالختبار  ,واالنتاج  ,والصيانة ,
والتوزيع  ,وصوالً الى تكمفة التخمص مف المنتج بعد انتياء الغرض مف استخدامو .

 .6التركيز عمى مرحمة تصميـ المنتج باعتبارىا المرحمة التي تؤدي الى خمؽ التكمفة عند البدء في االنتاج ,
بمعنى اف المصمميف يجب اف يصمموا المنتج بحيث يمكف انتاجو بالتكمفة المستيدفة المرغوبة .
 .7االىتماـ بجميع مراحؿ سمسمة القيمة بداية مف العالقة مع المورديف وصوالً الى العالقة مع الزبائف  ,بمعنى
تكثيؼ الجيود لحذؼ االنشطة التي ال تضيؼ قيمة لتخفيض التكاليؼ .

رابعاً :مزايا تطبيق التكمفة المستيدفة Advantages of Target Costing

ىناؾ العديد مف المزايا التي يمكف اف تحققيا الشركات عند تطبيقيا السموب التكمفة المستيدفة نذكر منيا :
 .1تتميز التكمف ة المستيدفة بتركيزىا الخارجي حيث اف نقطة البداية لالسموب ىي سعر السوؽ المستقبمي ثـ الوصوؿ

الى التكمفة المستيدفة وبيذا فيي تتجنب مشاكؿ المداخؿ االخرى لمتكمفة وعميو تصبح التكمفة أداة لتصميـ منتج

ناجح بدالً مف توثيؽ بيانات تاريخية وكذلؾ يصبح السعر مسبباً لعممية تطوير المنتج بدال مف اف يكوف ناتجاً
عنيا مما يجعؿ عممية تطوير المنتج موجية نحو السوؽ والربح (Yoshikawa, Innes, Mitchell , 2002 :
) 46-47
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 .2يؤدي إتباع اسموب التكمفة المستيدفة الى تقديـ منتجات او خدمات مرغوبة مف قبؿ الزبوف وبسعر يمكف تحممو
وفي ذات الوقت تكوف تمؾ المنتجات والخدمات محققة الىداؼ الربحية

(Ken C.Snead,et al , 2005 :

) . 268
 .3ال يقتصر دور المحاسب االداري في ظؿ اسموب التكمفة المستيدفة عمى مجرد قياس انشطة االعماؿ والتقرير
عنيا وانما يمتد ليشترؾ مع فريؽ العمؿ في مبادرات تصميـ وتطوير وتنفيذ المنتجات (Albright , 2006 :
) . 157
 .4يعتبر اسموب التكمفة المستيدفة اداة الدارة التكمفة والربحية في آف واحد( عبد الحفيظ . ) 25 : 3119 ,
 .5يعمؿ اسموب التكمفة المستيدفة عمى تنمية روح الفريؽ حيث انو ال يمكف تبني ىذا االسموب إال مف خالؿ تعاوف
مجموعة مف االفراد مف اقساـ التصميـ واليندسة والمشتريات والتصنيع والتسويؽ والمحاسبة االدارية .....الخ .
 .6يعمؿ اسموب التكمفة المستيدفة عمى تخفيض التكاليؼ قبؿ حدوثيا اي اثناء مرحمة التصميـ لصعوبة التاثير عمى
التكمفة بعد حدوثيا .

 .7يساعد اسموب التكمفة المستيدفة عمى تحقيؽ الكثير مف الوفورات عف طريؽ إدارة تشكيمة انشطة سمسمة القيمة
الخاصة بالمنشأة وعالقتيا بانشطة المورديف والزبائف بحيث يتـ انتاج المنتج بافضؿ توليفة ممكنة مف االنشطة .
 .8تخفض التكمفة المستيدفة وقت تقديـ المنتجات الجديدة  ,إذ اف تصميـ المنتج لتحقيؽ التكمفة المستيدفة بدالً مف

تقييـ قابمية المنتج التسويقية عمى اساس الكمفة زائد والتي ستكرر تصميـ المنتج في عدة اقساـ سيؤدي بالنتيجة
الى تخفيض الوقت الالزـ لتقديـ المنتجات الجديدة ) .( Mores, et, al , 2003 : 374-378

 .9وتضيؼ الباحثة ما يمي:
اف اسموب التكمفة المستيدفة يعتبر اداة رقابية فعالة إذ يعمؿ عمى تفادي ارتفاع التكاليؼ اثناء مرحمة التصميـ
وأثناء اإلنتاج وكذلؾ الدعـ ما بعد االنتاج كما ويساعد عمى تطوير المنتجات بصورة مستمرة نتيجة لمتفاعؿ

المستمر بيف الشركة والبيئة الخارجية وذلؾ عف طريؽ معرفة رغبات الزبائف والعمؿ عمى تحقيقيا .

خامساً :االختالف بين التكمفة المستيدفة واألنظمة التقميدية إلدارة التكمفة
The difference between Target Costing Approach and Traditional Cost
Management Systems
بتصرؼ مف  (Garrison & Noreen, 2000 : 881) :و (مييدي )31:-319 : 311: ,

 .1بموجب التكمفة المستيدفة ترتبط التكاليؼ باسعار البيع بينما في الطريقة التقميدية ترتبط اسعار البيع بالتكاليؼ
 ,بمعنى انو وفقاً لممدخؿ التقميدي يتـ تصميـ المنتج اوالً ثـ تحدد تكمفة انتاجو ثـ يوضع السعر,عمى عكس

اسموب التكمفة المستيدفة حيث يتـ تحديد التكمفة المستيدفة عف طريؽ طرح ىامش الربح مف سعر البيع

المتوقع اوالً ثـ يصمـ المنتج .

 .2وفقاً السموب التكمفة المستيدفة يتـ اشراؾ المورديف في المراحؿ االولى لتصميـ المنتج لمعالجة اي ارتفاع في

تكمفة اي جزء مف اجزاء المنتج عمى عكس الطريقة التقميدية حيث يتـ مفاتحة المورديف بعد االنتياء مف

تصميـ المنتج .

 .3التكمفة المستيدفة صالحة لممنتجات المتعددة ذات دورة الحياة السوقية القصيرة نسبياً  ,اي تتكيؼ مع ظروؼ

البيئة التي تتميز بالتغيير السريع وشدة المنافسة  ,في حيف المدخؿ التقميدي يكوف صالح لممنتجات النمطية
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ذات دورة الحياة الطويمة  ,اي تتكيؼ مع ظروؼ بيئية تتميز بمحدودية انتقاؿ السمع ورؤوس االمواؿ بيف
الدوؿ  ,فرض اسعار ادارية  ,سيادة اقتصاديات الحجـ  ,انتاج كميات كبيرة مف السمع مع ثبات المواصفات .
 .4ىدؼ التكمفة المستيدفة ىو التخفيض المستمر لمكمفة اثناء مرحمة التصميـ عف طريؽ تخفيض تكمفة امتالؾ
المنتج وليس تخفيض السعر الذي يدفعو الزبوف اثناء الشراء فقط وكمفة امتالؾ المنتج ىذه تتضمف سعر
الفاتورة  ,تكمفة النقؿ  ,التصميحات والصيانة  ,والخدمات وتكمفة التخمص مف المنتج يجب اف تؤخذ بنظر

االعتبار اثناء شراء المنتج وبيذا فاف تطبيؽ التكمفة المستيدفة سوؼ يستفيد منيا المنتج والمستيمؾ  ,بينما
ىدؼ المدخؿ التقميدي ىو خفض التكمفة الى مستوى معيف عف طريؽ القضاء عمى عوامؿ االسراؼ والتمؼ
وعدـ الكفاءة أثناء االنتاج الفعمي .
 .5وفقاً السموب التكمفة المستيدفة يتـ االعتماد عمى األساليب الحديثة والمتطورة في إدارة وتخطيط التكمفة كسمسمة
القيمة في حيف ال تأخذ الطريقة التقميدية بيذه الطرؽ عند التخطيط لمتكمفة .

 .6تراعي التكمفة المستيدفة اعتبارات السوؽ التنافسي المتمثمة باحتياجات ورغبات الزبائف والسعر الذي يستعد
الزبوف لدفعو باالضافة الى اسعار المنافسيف واصناؼ منتجاتيـ ووظائفيا وحجـ السوؽ الذي ترغب المؤسسة
في بموغو عند التخطيط لمتكمفة والربحية في حيف تيمؿ الطريقة التقميدية العوامؿ الخارجية كالزبائف  ,المورديف
والمنافسيف عند التخطيط لمتكمفة والربحية .

 .7تحقؽ التكمفة المستيدفة مكاسب اكثر النيا تعمؿ عمى مراقبة التكاليؼ قبؿ او أثناء تطوير المنتج بينما في
المدخؿ ا لتقميدي تنتظر المؤسسة حتى مراحؿ متأخرة مف دورة حياة المنتج  ,في ىذا الوقت يصبح جزء ىاـ
مف التكاليؼ ثابتاً وكنتيجة لذلؾ لف تكوف لممؤسسة قدرة كبيرة عمى تغيير التكاليؼ او التحكـ فييا (Feil et.
) . Al., 2004 : 14

المبحث الثاني

مراحل تطبيق التكمفة المستيدفة
Stages of Applying Target Costing

تمر عممية تطبيؽ التكمفة المستيدفة بمجموعة مف المراحؿ التالية :
 .5مرحمة بحوث السوق

تتمثؿ ىذه المرحمة باستقصاء السوؽ لمعرفة حاجات ورغبات وأذواؽ المستيمكيف وتحديد مواصفات وجودة المنتج

الذي تنوي الشركة إنتاجو وكذلؾ تحديد السعر الذي بإمكاف الزبوف دفعو حيث اف السعر ىو الذي يحدد التكمفة مع
األخذ بنظر االعتبار المنافسة التي تنتمي ليا ىذه الصناعة ىذا في حالة المنتجات الجديدة .اما المنتجات الموجودة
في السوؽ فيجب إجراء بحوث السوؽ لمعرفة كيفية تقييـ الزبائف لمنتجات الشركة في ظؿ وجود منتجات منافسة
ودراسة اسعار المنافسيف وتحميؿ منتجاتيـ وقوة الطمب وظروؼ السوؽ الحالية والمستقبمية .
 .5مرحمة تحديد السعر المستيدف

السعر المستيدؼ  :ىو السعر المقدر لممنتج سواء سمعة او خدمة والذي يكوف المستيمكوف المرتقبوف عمى استعداد

لدفعو وىذا التقدير يبنى عمى اساس فيـ وادراؾ الزبائف لقيمة ىذا المنتج ورد فعؿ المنافسي ,ويجب اف يكوف ىذا
السعر مناسباً بحيث يمكف المنافسة بو في السوؽ فالسعر المبالغ بو قد يسبب رفض الزبائف لمنتجات الشركة

وتحوليـ لمنتجات بديمة او منافسة ) . ( Maher, et al., 2001 : 237
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وترى الباحثة اف السعر المستيدؼ ىو السعر الذي يستطيع الزبوف دفعو مقابؿ السمعة التي تشبع رغباتو والذي
ُيمكف الشركة مف تحقيؽ الحصة السوقية والربح المرغوب بيما .
وتعتبر عممية تحديد السعر المستيدؼ في حالة المنتجات الجديدة أصعب مف حالة تحديد السعر المستيدؼ في
حالة المنتجات الموجودة في السوؽ وذلؾ الف الشركة ليس لدييا معمومات تاريخية حوؿ تكمفة ىذه المنتجات لتقيـ
عمى أساسيا تطور السوؽ .ويرى  Kwahاف اإلستراتيجية األكثر مالئمة في ىذه الحالة ىي القياـ بدراسة مكثفة

المصنع لمسمعة عمى تقدير
لمسوؽ ودراسة منتجات وتقنيات المنافسيف ......الخ وتقييـ تمؾ العوامؿ التي ستساعد ُ
تكمفة االنتاج وسعر البيع وتقييـ الربح المتوقع ) . ( Kwah , 2004 : 52
ويشير( ظاىر ) 36:-368 : 3113 ,الى اف ىناؾ إستراتجيتيف لتسعير المنتجات الجديدة ىي :
أ.

إستراتيجية االختراؽ لمتسعير Penetration Pricing Strategy

وتقضي بطرح المنتج باسعار منخفضة مبدئياً لمحصوؿ عمى حصة سريعة مف السوؽ نتيجة إلقباؿ الزبائف

عمى األسعار المنخفضة عادة في حالة وجود سمع منافسة بنفس الجودة  .وتتطمب ىذه اإلستراتيجية التضحية

باألرباح القصيرة المدى مف اجؿ الحصوؿ عمى حصة مف السوؽ في األجؿ الطويؿ.
ب.

إستراتيجية التصفح Skimming Pricing Strategy
وتقضي بتحديد اسعار مرتفعة مبدئياً لتعظيـ األرباح في المدى القصير لممنتجات الجديدة ومف ثـ تخفيضيا

لمتجاوب مع السوؽ والمنافسة .

وترى الباحثة انو مف األفضؿ اختيار إستراتيجية االختراؽ النيا تساعد عمى زيادة الطمب وبالتالي تحقيؽ اىداؼ الشركة
المتمثمة بالديمومة واالستمرار ,ومف ثـ تقوـ الشركة بتعديؿ السعر الحالي ليوازي اسعار المنافسيف بعد اف تقوـ بدراسة
مكثفة لمسوؽ والقدرة الشرائية لممستيمكيف والقيمة التي تتميز بيا منتجاتيـ عف منتجات المنافسيف مف ناحية الوظائؼ

وخصائص المنتج .

اما عممية تحديد السعر المستيدؼ لممنتجات الموجودة في االسواؽ فستكوف اسيؿ إذ اف سعر السمعة موجود في السوؽ
وينبغي فقط إعادة تقييمو مع مراعاة مايمي ( Hergeth , 2002 : 4 ) :
أ.

انشطة المنافسيف .

ب .االستعداد المبكر واتخاذ اإلجراءات المناسبة الحتماؿ انخفاض األسعار في السوؽ .
ت .تحميؿ االسواؽ التي يخدميا المنتج الف االختالفات الوظيفية واإلقميمية لألسواؽ قد تؤدي الى تطبيؽ
استراتجيات تسعيرية مختمفة .
ث .إستراتيجية الشركة طويمة االجؿ المتعمقة بالسوؽ  ,حيث انو في العديد مف الحاالت تظير الحاجة إليجاد
العالقة بيف حصة السوؽ والسعر إليجاد مدى السعر األمثؿ .
 .3مرحمة تحديد ىامش الربح المستيدف

يعرؼ الربح المستيدؼ عمى انو  :ذلؾ الربح الذي ترغب االدارة في تحقيقو مف المنتج المعيف ( الخميؿ : 3123 ,

 , ) 33وىناؾ عوامؿ يجب اخذىا بعيف االعتبار عند تحديده ىي ( :المطارنة . ) 399 : 3119 ,
ب .اف يكوف ىامش الربح واقعياً وكافياً لتعويض تكاليؼ دورة حياة المنتج .

ت .حجـ الماؿ المستثمر ومصادر الحصوؿ عميو وحجـ القروض ومعدالت الفوائد عمييا .
ث .معدالت التوزيعات السائدة لدى الشركات المنافسة.
وتضيؼ الباحثة :
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ج .حجـ المبيعات المتوقع بيعيا  :حيث يتناسب حجـ المبيعات تناسباً طردياً مع اإلرباح المتحققة فكمما زاد حجـ

المبيعات ازدادت ارباح الشركة وعميو فانو يجب وضع ىامش ربح قميؿ في حالة زيادة حجـ المبيعات والعكس

صحيح لذلؾ يجب اف يؤخذ حجـ المبيعات عند تحديد ىامش الربح .
ويرى )  (Kwah , 2004 : 52اف ىامش الربح المستيدؼ يجب اف يتـ تحديده عمى اساس العائد عمى المبيعات
وليس عمى اساس العائد عمى االستثمار لألسباب التالية :
أ.

صعوبة تحديد ربحية كؿ منتج بصورة منفردة في ظؿ االنتاج المتعدد والمتنوع السيما عندما تنتج الشركة عدداً

مف المنتجات بأحجاـ صغيرة بسبب التغيير الذي تفرضو ظروؼ السوؽ .

بُ .يعد العائد عمى المبيعات مفيداً خاصة عند تنفيذ االستراتيجيات طويمة األجؿ  ,حيث يتـ التركيز عمى ما
يحققو كؿ منتج في إطار مجموعة منتجات الشركة .

 .5مرحمة تحديد التكمفة المستيدفة لممنتج

ويقصد بيا اقصى تكمفة ممكف اف تتحمميا الشركة النتاج منتج معيف ( التكمفة المسموح بيا ) ويتـ التوصؿ الييا عف

طريؽ طرح ىامش الربح المستيدؼ مف سعر البيع المستيدؼ وعميو تعتبر التكمفة المستيدفة مفروضة عمى فريؽ
تصميـ وتطوير المنتج الجديد  ,وتسمى ىذه الطريقة بطريقة الخصـ او الطرح  ,وتعتبر مف اكثر الطرؽ استخداما حيث
انيا تطبؽ في اكثر مف  %96مف الشركات اليابانية لألسباب التالية  ( :عبد الرحمف ) 36 : 3111 ,
أ -تعكس كؿ العوامؿ الداخمية والخارجية المؤثرة عمى االداء  ,تكمفة المنتج  ,السعر المستيدؼ وعمى الربح
المستيدؼ .

ب -تعتبر مدخال حديثاً في إدارة التكمفة عمى اعتبار إنيا نظاماً مفتوحاً.
 .1مرحمة تحديد التكمفة المستيدفة باستخدام اسموب ىندسة القيمة

بعد اف تـ احتساب التكمفة المستيدفة في المرحمة السابقة يتـ في ىذه المرحمة تقدير تكمفة المنتج في ضوء االمكانيات

والموارد المتاحة لمشركة وغالباً ما تكوف ىذه التكمفة اكبر مف التكمفة المستيدفة لممرحمة السابقة وينبغي التقصي عف

الطرؽ المالئمة المتصاص ىذا الفرؽ الموجود بيف التكمفتيف دوف التأثير في خصائص ومواصفات المنتج  ,ومف الطرؽ

التي تستخدـ المتصاص الفرؽ بيف التكمفة المقدرة والتكمفة المستيدفة ىي طريقة ىندسة القيمة والتي تعتبر احدى
التقنيات المستخدمة في ىندسة المنتجات والعمميات لتحقيؽ ىدؼ الوصوؿ الى التكمفة المستيدفة & ( Rishard
) .Chen , 2002 : 2
وتعرؼ ىندسة القيمة بانيا " التقويـ المنظـ لجميع جوانب وانشطة البحث والتطوير وتصميـ المنتجات وعمميات االنتاج

والتسويؽ والتوزيع وخدمة الزبائف بيدؼ تخفيض التكاليؼ مع تمبية احتياجات الزبائف " )( Horngren , 2003 : 417
وتقوـ ىندسة القيمة عمى اختبار كؿ مكوف مف مكونات المنتج لتحديد فيما اذا كاف مف الممكف تخفيض التكاليؼ مع
التأكيد عمى خصائص المنتج واالداء وقد يتـ في بعض الحاالت تغيير تصميـ المنتج و \ او قد تستبدؿ المواد االولية
المستعممة في االنتاج و \ او قد تحتاج العمميات التشغيمية الى إعادة تصميـ). (Atkinson,et. Al., 2004 : 292
واىـ ما يميز اسموب ىندسة القيمة قياميا باالنشطة التالية  ( :عبد الدايـ .) 594-587 : 3112 ,

 .2التحميؿ الوظيفي لممنتج
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يقوـ ىذا االسموب بتفكيؾ المنتج الى عدة وظائؼ رئيسية وثانوية ثـ يتـ تحديد قيمة كؿ وظيفة مف ىذه الوظائؼ فاذا
كانت تكمفة الوظيفة تفوؽ قيمتيا عند الزبوف يتـ إلغائيا  .وبعد عمؿ التحميؿ السابؽ يتـ تخصيص التكمفة المستيدفة
لممنتج عمى الوظائؼ بناءاً عمى االىمية النسبية لكؿ وظيفة .

 .3تحميؿ مكونات المنتج

بعد االنتياء مف تخصيص التكمفة المستيدفة لممنتج عمى الوظائؼ يتـ تحديد المكونات الرئيسية الالزمة الداء كؿ وظيفة

ثـ يتـ ترتيب المكونات حسب االىمية النسبية لكؿ مكوف  ,بعدىا يتـ توزيع التكاليؼ المستيدفة عمى مستوى الوظائؼ
الى تكاليؼ مستيدفة عمى مستوى المكونات  ,ثـ يتـ خفض التكمفة عف طريؽ حذؼ المكونات التي ال تضيؼ قيمة
لممنتج او عف طريؽ دمج بعض المكونات التي يستوجب دمجيا .
 .4إدارة العالقة مع المورديف

بعد تحديد تكمفة مكونات المنتج يتـ مقارنتيا باسعار موردي ىذه المكونات  ,فاذا كانت االسعار مرتفعة يتـ التفاوض مع
المورديف لتخفيض أسعارىـ وبما يؤدي الى تخفيض تكاليؼ المكونات  ,كما يمكف لمشركة اتباع نظاـ السحب مف
المورديف حيث تطمب المستمزمات وقت الحاجة الييا بحيث تتدفؽ المكونات الى مواقع االنتاج مباشرة بما يؤدي الى
تخفيض تكاليؼ التخزيف  ,وقد يتـ اشراؾ المورديف في عممية تصميـ المنتج لتتحوؿ العالقة مف عالقة ربح طرؼ عمى
حساب الطرؼ االخر الى عالقة تكامؿ بيف المنظمة والمورديف .

مما سبؽ يمكف تمخيص اىداؼ ىندسة القيمة باالتي ( Drury , 2000 : 893 ) :
 .2تحديد التصاميـ المحسنة لممنتج التي تخفض كمفتو دوف التضحية بالوظائؼ المطموبة فيو .
 .3حذؼ الوظائؼ غير الضرورية التي ترفع مف تكمفة المنتج والتي ال يكوف الزبوف مستعداً لدفع مبمغ اضافي
ألجميا .

المبحث الثالث

الدراسة الميدانية
لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطوير وبناء استبانة الدراسة مستفيدة مف االدبيات السابقة المشابية واستشارة ذوي
الخبرة واالختصاص في ىذا المجاؿ سواء في الحقؿ األكاديمي او الميني .

وقد تكونت ىذه االستبانة مف جزأيف ىما :

الجزء االوؿ  :ويختص ىذا الجزء بالبيانات والمعمومات المتعمقة بالمجيبيف حيث تضمنت ( المؤىؿ العممي  ,والشيادات
المينية  ,وعدد سنوات الخبرة ) .
الجزء الثاني  :وقد تضمف مجموعة مف الفقرات والبالغة  27فقرة حيث تتعمؽ الفقرات مف  9-1بالفرضية االولى والفقرات

مف 18-10بالفرضية الثانية  ,والفقرات مف  27-19بالفرضية الثالثة.

صدق وثبات األداة
.2صدؽ األداة

قامت الباحثة باالستعانة ببعض المدراء المالييف العامميف في الشركات الصناعية كما تـ عرض االستبانة عمى عدد مف
ذوي الخبرة واالختصاص لتحكيميا وأخذ مالحظاتيـ وقد تـ تعديميا بناءاً عمى ىذه المالحظات الى اف وصمت الى

صيغتيا النيائية .
 .3ثبات األداة
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لمتحقؽ مف ثبات األداة تـ استخداـ معادلة كرونباخ ألفا وذلؾ لقياس درجة المصداقية والثبات في اجابات مجتمع الدراسة
عمى اسئمة االستبانة  ,وقد بمغت قيمة الفا الفراد العينة كوحدة ولالستبانة بشكؿ عاـ  , %81.9وىي نسبة تدؿ عمى
مستوى عالي مف ثبات أداة القياس .
 .4االساليب االحصائية المستخدمة
استخدمت الباحثة اسموب الوصؼ والتحميؿ اإلحصائي مف اجؿ تحميؿ البيانات وذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية

) (SPSSفي عممية التحميؿ واختبار الفرضيات حيث تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية التالية :
 -التك اررات والنسب المئوية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مف اجؿ معرفة متوسط الحسابات الخاصة بكؿ سؤاؿ عمى حدة ولجميعاألسئمة الخاصة بكؿ فرضية

 -اختبار االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بيف متغيرات الدراسة ).(Simple Regression

التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات

أوال :خصائص أفراد العينة

جدول رقم ( )1خصائص أفراد العينة
الخاصية

الفئة

التكرار

النسبة

المؤىؿ العممي

دبموـ

16

26.67

بكالوريوس

34

56.67

دراسات عميا

10

16.67

60

100

محاسبة

32

53.33

إدارة

17

28.33

ىندسة

8

13.33

إحصاء

3

5

60

100

اقؿ مف  5سنوات

10

16.67

مف  -5اقؿ مف 10سنوات

15

25

 10سنوات فأكثر

35

58.33

60

100

اإلجمالي
التخصص العممي

اإلجمالي
عدد سنوات الخبرة

اإلجمالي
المصدر :إعداد الباحثة

يظير مف الجدوؿ رقـ ( )1اف ما نسبتو  %73.34مف المجيبيف عمى االستبانة ىـ مف حممة البكالوريوس والشيادات

العميا وىذا يدؿ عمى قدرتيـ عمى فيـ اسئمة االستبانة لحصوليـ عمى مؤىؿ أكاديمي جيد واف ما نسبتو  %81.66مف

االفراد المجيبيف عمى االستبانة ىـ مف تخصص المحاسبة واإلدارة وىـ اكثر االفراد فيماً السموب التكمفة المستيدفة مما
يدعـ دقة االجابة ويعطي مؤشر جيد عمى سيولة تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة واف ما نسبتو  %58.33مف االفراد
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المجيبيف عمى االستبانة ال تقؿ خبرتيـ عف عشرة سنوات مما يعني توفر الخبرة الكافية الفراد العينة ويعزز الثقة بنتائج
الدراسة .

ثانياً :اختبار مقياس االستبيان

استخدمت الباحثة,مقياس ليكرت ) (Likert Scaleالمكوف مف خمس درجات لتحديد درجة االىمية النسبية لكؿ بند مف
بنود االستبانة  ,وتنحصر االجابات المستخدمة كالتالي  5 :تعني موافؽ بشدة  4 ,تعني موافؽ  3 ,تعني محايد 2 ,

تعني غير موافؽ  1 ,تعني غير موافؽ بشدة  ,مع اعتماد الوسط الفرضي بواقع ثالث درجات ليكوف الحد الفاصؿ في
تفسير النتائج  .كما تـ وضع مقياس ترتيبي ليذه االرقاـ إلعطاء الوسط الحسابي مدلوالً باستخداـ المقياس الترتيبي
لالىمية وذلؾ لمرجوع اليو عند تحميؿ النتائج وكما موضح بالجدوؿ رقـ ()2

جدول رقم ( )2مقياس تحديد األىمية النسبية لموسط الحسابي
فئات المتوسط الحسابي

مستوى األىمية

مستوى ِ
عاؿ جداً
مستوى ِ
عاؿ

 – 3.75اقؿ مف 4.5

مستوى متوسط

 – 3اقؿ مف 3.75

مستوى ضعيؼ

 – 2اقؿ مف 3

مستوى ضعيؼ جداً

 –1اقؿ مف 2

5 - 4.5

ثالثاً .عرض النتائج واختبار الفرضيات
عرض نتائج الفرضية االولى

" ال يؤدي تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة الى تخفيض التكاليف "

جدول رقم ( )3تطبيق التكمفة المستيدفة يؤدي الى تخفيض التكاليف

ت
1

االنحراف المتوسط

المعياري الحسابي

الفقرة
تسود السوؽ العراقية منافسة شديدة بيف المنتجات المستوردة

0.56

4.77

ترتيب

اىمية

األىمية

1

ِ
عاؿ جداً

الفقرة

والمحمية مما يتطمب إجراء دراسة مسبقة لألسعار المنافسة
2

البحث عف االنشطة التي ال تضيؼ قيمة والتخمص منيا بعد

0.78

4.29

مستوى

2

عممية تصميـ المنتج يساعد عمى تخفيض التكمفة

النسبية

ِ
عاؿ

3

تطوير االداء في الشركة يساىـ في تقميؿ اليدر

1.12

3.88

8

ِ
عاؿ

4

البحث عف نواحي اإلسراؼ والتخمص منيا قبؿ البدء باإلنتاج

0.66

4.29

2

ِ
عاؿ

يؤدي الى تخفيض التكاليؼ
5
6

التوازف بيف عدد العامميف والمياـ المطموبة منيـ
تخزيف كمية مناسبة مف المواد الخاـ
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4.23

5

0.84

4.07

7

عاؿ

ِ
عاؿ
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7

إجراء صيانة اآلالت قبؿ البدء باإلنتاج

0.75

4.10

6

8

التفاوض مع المورديف عمى أسعار المواد المشتراة

0.65

4.24

4

9

تحديد السعر المستيدؼ مسبقاً يولد الحافز لتخفيض التكاليؼ

0.71

4.26

3

0.31

4.24

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري العاـ

ِ
عاؿ
ِ
عاؿ
ِ
عاؿ
عاؿ

تشير المعمومات الموضحة بالجدوؿ أعاله الى اف ىناؾ قناعة عالية لدى جميع أفراد عينة الدراسة باف " تطبيؽ اسموب
التكمفة المستيدفة يؤدي الى تخفيض التكاليؼ " ,فقد بمغ المتوسط الحسابي لكافة أسئمة أداة القياس المتعمقة بيذه

الفرضية  4.24وىو اكبر مف متوسط أداة القياس  3.75والمعتمد في ىذه الدراسة لقبوؿ الفرضية ,كما اف االنخفاض
النسبي لالنحراؼ المعياري لألسئمة مجتمعة والذي بمغ  0.31يدؿ عمى اتساؽ اجابات أفراد العينة وقمة تشتتيا  .حيث
كانت اجابات أفراد عينة الدراسة عف أسئمة الفرضية االولى ايجابية وكما موضحة أدناه حسب ترتيب مستوى األىمية
لكؿ عبارة :
 .2يرى أفراد عينة الدراسة اف " السوؽ العراقية تسودىا منافسة شديدة بيف المنتجات المستوردة والمحمية مما يتطمب
إجراء دراسة مسبقة لألسعار المنافسة " حيث بمغ المتوسط الحسابي  4.77واالنحراؼ المعياري  0.56وىذا

يشير الى إدراؾ عينة الدراسة لمحالة التنافسية الشديدة المحيطة بالشركة وأىمية مراعاة ميوؿ الزبائف ورغباتيـ

وبالتالي يعتبر دليالً ألىمية استخداـ اسموب التكمفة المستيدفة الذي ييتـ بمتطمبات الزبائف مف ناحية الجودة
والسعر الذي يرغب الزبوف بدفعو والوقت المناسب لمحصوؿ عمى المنتج وكذلؾ القيمة التي تقدميا كؿ وظيفة مف

وظائؼ المنتج لمزبوف .

 .3حصػمت العبػارتيف رقػـ ) (4,2عمػى متوسػط حسػابي  4.29وانحػراؼ معيػاري  0.78و  0.66عمػى التػوالي حيػث
بينػت اإلجابػات اف عينػة الد ارسػة مقتنعػػة اف البحػث عػف االنشػطة التػي التضػػيؼ قيمػة والػتخمص منيػا بعػد عمميػػة
تصميـ المنتج يساعد عمى تخفيض التكمفة وكذلؾ البحث عف نواحي اإلسػراؼ والػتخمص منيػا قبػؿ البػدء باإلنتػاج
يؤدي الى تخفيض التكاليؼ وىذا ما يؤكد عمى اف تطبيؽ اسموب التكمفػة المسػتيدفة يػؤدي الػى تخفػيض التكػاليؼ
حيث إف مف أىـ مبادئ ىذا األسػموب ىػو تخفػيض تكمفػة دورة حيػاة المنػتج سػواء تكػاليؼ التخطػيط  ,والتصػميـ ,

واالختبار  ,واإلنتاج  ........الخ .

 .4أكػػدت عينػػة الد ارسػػة اف " تحديػػد السػػعر المسػػتيدؼ مسػػبقاً يولػػد الحػػافز لتخفػػيض التكػػاليؼ وكػػذلؾ التفػػاوض مػػع
المورديف عمى أسعار المواد المشػتراة  ,حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي  4.26و  4.24واالنحػراؼ المعيػاري 0.71

و  , 0.65عمػى التػوالي وبنػاءاً عمػى ذلػؾ فػاف عينػة الد ارسػة مقتنعػة اف تطبيػؽ اسػموب التكمفػة المسػتيدفة سػػيؤدي
الى خفػض التكػاليؼ وذلػؾ بػالتخمص مػف جميػع نػواحي اإلسػراؼ بمعناىػا الشػامؿ الػذي يتضػمف جميػع األسػاليب

المػػذكورة سػواء باسػػتبعاده لألنشػػطة التػػي ال تضػػيؼ قيمػػة أو التػوازف بػػيف عػػدد العػػامميف والميػػاـ المطموبػػة مػػنيـ أو
إقامة عالقة تكامؿ بيف الشركة والمورديف .
وبشكؿ عاـ يتضح مف الجدوؿ أعاله االتساؽ في اجابات أفراد العينة والذي يعكسو االنخفاض النسبي في االنحراؼ
المعياري إلجابات العينة كوحدة واحدة  ,كذلؾ يتضح اقتناع أفراد العينة وبمستوى ِ
عاؿ لفاعمية استخداـ اسموب التكمفة
المستيدفة في تخفيض تكاليؼ السمعة المنتجة .
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اختبار الفرضية االولى
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط  Simple Regressionإذ يبيف الجدوؿ رقـ ( )4وجود
مساىمة ذات داللة إحصائية السموب التكمفة المستيدفة بتخفيض تكمفة اإلنتاج إذ بمغ معامؿ االرتباط  0.520وبمعامؿ
تحديد بمغ  , 0.270أي اف ما قيمتو  0.270مف التغيرات في تخفيض تكمفة اإلنتاج ناتج عف استخداـ اسموب التكمفة
المستيدفة  ,كما بمغت قيمة درجة التأثير  1.799وىذا يعني اف الزيادة بقيمة واحدة في االعتماد عمى اسموب التكمفة
المستيدفة يؤدي ال ى زيادة في تخفيض تكمفة السمعة المنتجة  .وتؤكد معنوية ىذه المساىمة قيمة  Fالمحسوبة والتي

بمغت  7.501وىي دالة عند مستوى داللة

 0.05 a وعميو ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة التي

تنص عمى" :يؤدي تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة الى تخفيض التكاليف"

جدول ( )4نتائج اختبار الفرضية االولى
F

*Sig

B

R2

R

مستوى الداللة

المحسوبة

معامل االنحدار

معامل التحديد

االرتباط

0.010

7.501

1.799

0.270

0.520

عرض نتائج الفرضية الثانية
"

" ال يمكن تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة لمتطبيق
جدول رقم ( )5إمكانية تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة

ت

1

االنحراف المتوسط

الفقرة

ترتيب

مستوى

الفقرة

النسبية

المعياري الحسابي اىمية األىمية

تقوـ الشركة بإعادة ىندسة االنشطة االنتاجية بيف فترة وأخرى بيدؼ

7.74

3.97

4

تخفيض التكاليؼ

ِ
عاؿ
ِ
عاؿ

2

يوجد في الشركة قسـ لتصميـ وتطوير المنتجات

7.77

4.13

2

3

يوجد في الشركة إدارة متخصصة لمرقابة عمى جودة المنتجات

7.79

3.87

7

4

تدرؾ االدارة إنيا في سوؽ تسوده المنافسة الشديدة

7.77

3.72

9

متوسط

5

تدرؾ االدارة اىمية استخداـ األساليب الحديثة إلدارة التكاليؼ

1.26

3.78

8

عاؿ

6

يوجد في الشركة قسـ أو إدارة متخصصة لمتكاليؼ

7.12

3.82

6

7

يوجد في الشركة إدارة لممبيعات

7.98

3.83

5

8

العامموف في إدارة التكاليؼ عمى درجة جيدة مف الخبرة والكفاءة

7.97

4.17

3

9

تسعى إدارة الشركة إلشباع رغبات الزبائف مف حيث السعر والجودة

7.83

4.46

1

0.50

3.96

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري العاـ
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تشػػير المعمومػػات الموضػػحة بالجػػدوؿ أعػػاله الػػى اف ىنػػاؾ قناعػػة عاليػػة لػػدى جميػػع أف ػراد عينػػة الد ارسػػة بإمكانيػػة تطبيػػؽ
اسموب التكمفة المستيدفة في الشػركات الصػناعية لتػوفر اإلمكانيػات الالزمػة لمتطبيػؽ " ,فقػد بمػغ المتوسػط الحسػابي لكافػة
أسئمة أداة القياس المتعمقة بيذه الفرضية  3.96وىو اكبر مف متوسط أداة القياس  3.75والمعتمد في ىذه الدراسة لقبوؿ
الفرضػية  ,كمػا اف االنخفػاض النسػبي لالنحػراؼ المعيػاري لألسػئمة مجتمعػة والػذي بمػغ  0.50يػدؿ عمػى اتسػاؽ اجابػات
أفراد العينة وقمة تشتتيا  .حيث كانت اجابات أفراد عينة الدراسة عػف أسػئمة الفرضػية الثانيػة ايجابيػة وكمػا موضػحة أدنػاه
حسب ترتيب مستوى األىمية لكؿ عبارة :
 .1اتفؽ أفراد العينة عمى اف معظـ إدارات الشركات تسعى إلشباع رغبات الزبائف مف حيث السعر والجودة حيػث بمػغ
متوسطيا الحسػابي  5.57ممػا يػدؿ عمػى زيػادة االىتمػاـ برغبػات الزبػائف وىػو دافػع أساسػي لتطبيػؽ اسػموب التكمفػة
المستيدفة وجاءت العبارة الثانية لتؤكد اىتماـ الشركات برغبات الزبائف مف خالؿ وجود اقساـ متخصصػة بتصػميـ
وتطوير المنتجات حيث بمغ متوسطيا الحسابي  5.24وىي نسبة مرتفعة نسبياً.

 .2بينت اجابات أفراد العينة اف العبارة رقػـ ( )8كانػت إيجابيػة بدرجػة عاليػة حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي  4.17ممػا
يدؿ عمى قناعػة عينػة الد ارسػة بقػدرة العػامميف فػي إدارة التكػاليؼ عمػى تطبيػؽ اسػموب التكمفػة المسػتيدفة المػتالكيـ

الخبػرة والكفػػاءة الالزمػػة لمتطبيػؽ ,كمػػا يالحػػظ اف اغمػب الشػػركات تقػػوـ بإعػادة ىندسػػة االنشػػطة االنتاجيػة بػػيف فتػرة
وأخػػرى بي ػػدؼ تخفػػيض التكػػاليؼ حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي ليػػا  4.:8ممػػا ي ػػدؿ عم ػػى إدراؾ الشػػركات لشػػدة
المنافسػػة السػػائدة وأىميػػة إرضػػاء الزبػػائف مػػف خػػالؿ البحػػث عػػف االنشػطة غيػػر الضػػرورية والتػػي يمكػػف إلغاءىػػا أو
دمجيػػا بيػػدؼ تخفػػيض التكػػاليؼ وجػػاءت العبػػارة رقػػـ ( )5لتؤكػػد اف اغمػػب الشػػركات تػػدرؾ إنيػػا فػػي سػػوؽ تسػػوده

المنافسة الشديدة بمتوسط حسابي .4.83

 .3أكدت عينة الدراسة اف اغمب الشركات لدييا اقساـ أو إدارات متخصصػة لمتكػاليؼ والمبيعػات وأخػرى لمرقابػة عمػى
جػػودة المنتجػػات ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػوفر اغمػػب اإلمكانيػػات الالزمػػة لتطبيػػؽ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة .وبشػػكؿ عػػاـ
يتضح االتسػاؽ فػي اجابػات أفػراد العينػة والػذي يعكسػو االنخفػاض النسػبي فػي االنحػراؼ المعيػاري إلجابػات العينػة

كوحدة واحدة  ,كذلؾ يتضح اقتناع أفراد العينة بإمكانية تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة لتوفر اإلمكانيات الالزمػة
لمتطبيؽ مف اجؿ تخفيض تكمفة السمع المنتجة حيث بمغ المتوسط الحسابي لجميع أفراد العينة . 4.:7

اختبار الفرضية الثانية
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط ) , (Simple Regressionإذ يبيف الجدوؿ رقـ ( )7مدى

توفر اإلمكانيات الالزمة لتطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة والذي يؤدي الى تخفيض التكاليؼ إذ بمغ معامؿ االرتباط

 , 1.417وبمعامؿ تحديد  , 1.1:4أي اف ما قيمتو  1.1:4مف التغيرات في تخفيض تكاليؼ السمع المنتجة ناتج عف
التغير في اإلمكانيات الالزمة السموب التكمفة المستيدفة كما بمغت قيمة درجة التأثير  2.897وىذا يعني اف الزيادة
بقيمة واحدة في توفر اإلمكانيات الالزمة السموب التكمفة المستيدفة يؤدي الى تخفيض التكاليؼ بقيمة  , 2.897وتؤكد
معنوية ىذه المساىمة قيمة  Fالمحسوبة والتي بمغت  7.322وىي دالة عند مستوى a
الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى :



 0.05وعميو ترفض الفرضية

يمكن تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية لتوفر اإلمكانيات الالزمة لمتطبيق
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جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
جدول ( )5نتائج اختبار الفرضية الثانية
2

*Sig
مستوى الداللة

F
المحسوبة

B
معامل االنحدار

R
معامل التحديد

R
االرتباط

1.123

7.322

2.897

1.1:4

1.417

عرض نتائج الفرضية الثالثة

" ال تواجو الشركات الصناعية صعوبات تعيق تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة "
جدول رقم ( )2المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة
ت

االنحراف
المعياري

الفقرة

المتوسط ترتيب مستوى

الحسابي اىمية األىمية

الفقرة النسبية

1

وضع الشركة مناسب لتطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة

1.15

3.78

1

عاؿ

2

إدارة الشركة غير مقتنعة بمزايا تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة

1.44

2.98

4

ضعيؼ

3

عدـ اىتماـ اإلدارة بإستراتيجية التسعير عمى اساس المنافسة

1.48

2.95

5

ضعيؼ

4

عدم اقتناع اإلدارة بان تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة قد يضيف قيمة لمشركة

1.20

3.05

3

متوسط

5

النظـ المستخدمة في تحديد وقياس التكاليؼ نظـ تقميدية ال تواكب

1.18

2.75

9

ضعيؼ

تطورات العصر
6

عدـ وجود تعاوف بيف المورديف وادارة الشركة

1.22

2.84

6

ضعيؼ

7

تنظـ اإلدارة دورات لتأىيؿ الكادر المحاسبي عمى استخداـ األساليب

1.20

2.80

7

ضعيؼ

8

مقاومة العامميف في إدارة التكاليؼ لمتغير والتطوير تحوؿ دوف تطبيؽ

1.34

3.50

2

متوسط

المحاسبية الحديثة

اسموب التكمفة المستيدفة
9

تقوـ اإلدارة العميا بتحديد ىامش الربح

1.38

2.77

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري العاـ

0.89

3.04

8

ضعيؼ
متوسط

يشػػير الجػػدوؿ رقػػـ ( )8الػػى مسػػتوى وجػػود المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة حيػػث تراوحػػت
المتوسػػطات الحسػػابية ليػػا بػػيف ( )3.86-4.89ممػػا يػػدؿ عمػػى اف مسػػتوى وجػػود المعوقػػات كػػاف متوسػػطاً ,حيػػث جػػاءت
العبػػارة التػػي تػػنص عمػػى اف "وضػػع الشػػركة مناسػػب لتطبيػػؽ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة" بالمرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي

 3.78وانحراؼ معياري  1.15مما يشير الى اف بيئة الشػركة ووضػعيا مناسػب لتطبيػؽ اسػموب التكمفػة المسػتيدفة وعمػى
الرغـ مف ذلؾ فيناؾ مجموعة مف العوائؽ التي تعيؽ تطبيؽ ىذا األسموب وكما موضحة أدناه :
 .1اتفؽ أفراد العينة بدرجة متوسطة عمى العبارة التي تنص اف " مقاومة العامميف في إدارة التكػاليؼ لمتغيػر والتطػوير
تحوؿ دوف تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة" بمتوسط حسابي  3.5وانحراؼ معياري . 1.34
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 .2حصػػمت العبػػارة رقػػـ ( )4عمػػى متوسػػط حسػػابي  3.05وانح ػراؼ معيػػاري  1.20ممػػا يػػدؿ عمػػى اف عينػػة الد ارسػػة
غيػػر متأكػػدة مػػف اف تطبيػػؽ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة قػػد يضػػيؼ قيمػػة لمشػػركة وجػػاءت العبػػارة التػػي تػػنص " إدارة
الشركة غير مقتنعة بمزايا تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة " لتؤكد ذلؾ بمتوسط حسابي  2.98وانحراؼ معياري
.1.44
وبشكؿ عاـ يتضح مف الجدوؿ االختالؼ في اجابات أفراد العينة والذي يعكسو االرتفاع النسبي في االنحراؼ المعياري

إلجابات العينة كوحدة واحدة  ,وىذا يعني اتفاؽ أفراد العينة عمى وجود معوقات لدى الشركات الصناعية تحوؿ دوف
تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة .

اختبار الفرضية الثالثة
يوضح الجدوؿ رقـ ( ) 9مدى وجود معوقات تعيؽ تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة حيث أظيرت نتائج التحميؿ
اإلحصائي وجود معوقات لدى الشركات تعيؽ التطبيؽ إذ بمغ معامؿ االرتباط  1.533وبمعامؿ تحديد بمغ  1.289أي

اف ما قيمتو  1.289مف التغيرات في المعوقات يمثؿ تكمفة عمى الشركات كما بمغت قيمة درجة التأثير  1.:29وىذا
يعني اف الزيادة في المعوقات يؤدي الى الزيادة في التكاليؼ بقيمة  1.:29وتؤكد معنوية ىذه المعوقات قيمة F
المحسوبة والتي بمغت  22.585وىي دالة عند مستوى
البديمة التي تنص عمى :

 0.05 a وعميو ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية

" تواجو الشركات الصناعية صعوبات تعيق تطبيق اسموب التكمفة المستيدفة "
جدول ( )5نتائج اختبار الفرضية الثالثة
2

*Sig
مستوى الداللة

F
المحسوبة

B
معامل االنحدار

R
معامل التحديد

R
االرتباط

1.115

22.5:5

1.:29

1.289

1.533

النتائج والتوصيات

اوالً  :النتائج

تيدؼ ىذه الدراسة الى بياف فاعمية اسموب التكمفة المستيدفة في خفض التكاليؼ وقد تمكنت الباحثة مف التوصؿ

الى النتائج التالية :

 .1السموب التكمفة المستيدفة مزايا عديدة منيا تفاعمو المستمر مع البيئة الخارجية لمعرفة رغبات الزبائف
وتحقيقيا باالضافة الى تمكيف الشركات مف بناء ميزة تنافسية مف خالؿ التحكـ بالتكاليؼ خالؿ مرحمة
التصميـ بدالً مف االنتظار حتى حدوثيا .

 .2تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية اف الشركات الصناعية موضوع البحث ال تستخدـ اسموب التكمفة المستيدفة
اال اف ىناؾ قناعة عالية لدى أفراد العينة بأىمية استخداـ اسموب التكمفة المستيدفة لمساىمتو في تخفيض
التكاليؼ وتوليد قدرة تنافسية جيدة تضمف نجاح واستم اررية الشركات ,فقد بمغ المتوسط الحسابي لكافة أسئمة
أداة القياس المتعمقة بيذه الفرضية  5.35أي ما نسبتو  % 95.9وبانحراؼ معياري . 1.42
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 .3تتوفر لدى الشركات الصناعية عينة البحث اإلمكانيات الالزمة لتطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة فقد بمغ
المتوسط الحسابي لكافة أسئمة أداة القياس المتعمقة بيذه الفرضية  4.:7أي ما نسبتو  %8:.3وبانحراؼ
معياري . 1.61
 .4عمى الرغـ مف توفر اإلمكانيات ووجود بيئة مناسبة لتطبيؽ ىذا األسموب وقناعة العامميف بأىمية اسموب
التكمفة المستيدفة لتخفيض تكاليؼ اإلنتاج والتي مف الممكف اف تشكؿ قاعدة أساسية لمتطبيؽ  ,إال اف

تطبيؽ أي نظاـ جديد سواء كاف إداري أو محاسبي أو تكنولوجي البد اف تواجو عممية تطبيقو بعض
الصعوبات والمشاكؿ التي مف الممكف التغمب عمييا  ,ومف أىـ ىذه الصعوبات ىي مقاومة العامميف لمتغير
والتطوير واستحداث انظمة حديثة ومتطورة ,فقد اتضح مف خالؿ الدراسة مقاومة بعض العامميف خاصة في
إ دارة التكاليؼ لمتغير والتطوير وبنسبة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة  3.5واالنحراؼ
المعياري  , 1.34وترى الباحثة اف وجود مثؿ ىذا السموؾ يعتبر مف األمور الطبيعية التي يمكف التغمب
عمييا مف خالؿ تشجيع العامميف بتقديـ حوافز مادية ومعنوية  ,كما اف مخاوؼ اإلدارة مف ارتفاع تكاليؼ
التطبيؽ أو عدـ رغبتيـ في التطوير قد تحوؿ دوف تطبيؽ ىذا األسموب ,حيث بمغ المتوسط الحسابي لكافة
أسئمة أداة القياس المتعمقة بيذه الفرضية  4.15أي ما نسبتو  %71.9وبانحراؼ معياري قدره .1.9:

التوصيات

بناءاً عمى النتائج السابقة والتي تـ التوصؿ إلييا توصي الباحثة بما يمي :

 .1ضرورة إقناع إدارات الشركات بجدوى تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة لما يحققو مف مزايا وفوائد عديدة خاصة
فػي مجػػاؿ تخفػػيض التكػاليؼ ألنػػو اذا مػػا تجاىمػػت الشػركات الصػػناعية ىػػذا األسػػموب فػي بيئػػة األعمػػاؿ الحديثػػة
فإنيا تعرض نفسيا لمخطر خاصة في ظؿ البيئة الحالية الشديدة التنافس .
 .2تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة طالما تتوفر اإلمكانيات الالزمة لتطبيقو .
.3

العمؿ عمى إزالة المعوقات وتذليؿ الصعوبات التي تحوؿ دوف تطبيؽ اسموب التكمفة المستيدفة.

 .4عمػػى إدارة الشػػركات تشػػجيع العػػامميف فػػي إدارة التكػػاليؼ عمػػى تطبيػػؽ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة بتقػػديـ ح ػوافز
مادية ومعنوية .
 .5ضػػرورة القيػػاـ بػػدورات تدريبيػػة وورش عمػػؿ تؤىػػؿ العػػامميف فػػي الشػػركات الصػػناعية عمػػى كيفيػػة تطبيػػؽ اسػػموب
التكمفة المستيدفة .

.6

االستعانة بأساتذة الجامعات لالستفادة مف خبراتيـ العممية بإدخاؿ االنظمػة الحديثػة وتطبيقيػا لتػتمكف الشػركات
مف مواكبة التطور العممي وتحقيؽ اىدافيا االستراتيجية .
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 .6مبارؾ  ,صالح الديف عبد المنعـ  ,وآخروف  " , 3119 ,محاسبة التكاليؼ المتقدمة لألغراض االدارية " دار
المطبوعات الجامعية  ,اإلسكندرية .

الدوريات
 .1البكػػري  ,د .ري ػػاض وبػػرزيف ش ػػيخ  " , 3122 ,ىندسػػة القيم ػػة واع ػػادة ىندسػػة العممي ػػات ودورىػػا ف ػػي تخف ػػيض
التكاليؼ"  ,مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية  ,جامعة بغداد  ,المجمد  , 28العدد . 72

 .2الحػداد  ,محمػد حسػف  ",3122 ,مػدى تطبيػؽ مػدخؿ التكمفػة المسػتيدفة فػي الشػركات الصػناعية الفمسػطينية
العاممة في قطاع غزة (دراسة ميدانية) ,رسالة ماجستير ,كمية التجارة  ,الجامعة اإلسالمية – غزة.
 .3الخمي ػػؿ  ,مح ػػار عب ػػد اهلل  " , 3123 ,تطبي ػػؽ اس ػػاليب المحاس ػػبة االداري ػػة الحديث ػػة ف ػػي الشػػػركات الصػػػناعية
المساىمة العامة االردنية " رسالة ماجستير ,كمية األعماؿ  ,جامعة الشرؽ األوسط .

 .4ال ػػذىبي  ,جميم ػػة عي ػػداف  ,ث ػػائر ص ػػبري الغب ػػاف  " , 3118 ,اس ػػتيداؼ الس ػػعر كاس ػػاس لتحقي ػػؽ تقني ػػة التكمف ػػة
المسػػتيدفة لموحػػدات االقتصػػادية العاممػػة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ الحديثػػة " مجمػػة العمػػوـ االقتصػػادية واإلدارية,المجمػػد
 , 24العدد  , 59جامعة بغداد .
 .5رضػػا  ,نضػػاؿ محمػػد ,وزويمػػؼ  ,انعػػاـ محسػػف  ",3118 ,التسػػعير باسػػتخداـ مػػنيج التكمفػػة المسػػتيدفة د ارسػػة
ميدانية عمى قطاع صناعة األدوية البيطرية االردنية" ,مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز لالقتصػاد واإلدارة ,مجمػد

 , 32العدد  , 2ص. 311-26: :

 .6عبد الدايـ  ,صفاء محمد  " , 3112 ,نحو إطػار مقتػرح إلدارة التكمفػة المسػتيدفة فػي بيئػة التصػنيع الحديثػة "
 ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة  ,العدد  , 4جامعة عيف شمس .
 .7عبػػد الػػرحمف  ,عػػاطؼ عبػػد المجيػػد  " , 3111 ,مػػدخؿ التكمفػػة المسػػتيدفة فػػي مجػػاؿ رقابػػة وخفػػض التكمفػػة
كي ػػدؼ اس ػػتراتيجي لت ػػدعيـ الق ػػدرة التنافس ػػية لمش ػػركات المصػ ػرية "  ,المجم ػػة العممي ػػة  , ,العػ ػدد  , 39جامع ػػة

أسيوط .
 .8عبد الحفيظ  ,محمد عماد صالح  " , 3119 ,التكمفة المستيدفة " ,رسالة ماجستير  ,جامعة القاىرة .
 .9فػػودة  ,شػػوقي السػػيد  " , 3118 ,إطػػار مقتػػرح لمتكامػػؿ بػػيف اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة والتحميػػؿ االسػػتراتيجي
لمتكمفة بيدؼ تخفيض تكاليؼ االنشطة مػف خػالؿ مفيػوـ سمسػمة القيمػة " مجمػة كميػة التجػارة لمبحػوث العمميػة ,

المجمد  , 55العدد  , 2جامعة اإلسكندرية .
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 " متطمبػ ػػات ومعوقػ ػػات تطبيػ ػػؽ مػ ػػدخؿ التكمفػ ػػة المسػ ػػتيدفة فػ ػػي الشػ ػػركات, 3119 ,  غسػ ػػاف فػ ػػالح,  المطارنػ ػػة.17
, 3  العػػدد, 35  المجمػػد, الصػػناعية المسػػاىمة االردنيػػة "مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػوـ االقتصػػادية والقانونيػػة
.سوريا
 " م ػػدخؿ التكمف ػػة المس ػػتيدفة ك ػػأداة ل ػػيدارة االس ػػتراتيجية لمتكمف ػػة ودوره ف ػػي تحقي ػػؽ, 311: ,  ذوادي,  ميي ػػدي.11
. :  العدد,  مجمة العموـ االقتصادية وعموـ التسيير, " المركز التنافسي

 " اسػػتخداـ اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة فػػي تخفػػيض تكمفػػة االنشػػطة, 3119 ,  أسػػماء عػػوض محمػػد,  منصػػور.12
جامعػػة قنػػاة, 2  العػػدد,  مجمػػة البحػػوث الماليػػة والتجاريػػة," بالمنظمػػات الخدميػػة بيػػدؼ دعػػـ قػػدرتيا التنافسػػية
.السويس
" تقيػػيـ دور اسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة فػػي دعػػـ ونجػػاح تطبيػػؽ إسػػتراتيجية ريػػادة,3114 , محمػػد صػػالح,  ىاشػػـ.13
: ص, 3  العػػدد,  اكاديميػة السػػادات لمعمػوـ االداريػة,  مجمػة البحػػوث االداريػة,"التكمفػة ببيئػة األعمػػاؿ المتقدمػة

.33:-321
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