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 المستخلص

التكاليف  علىالمعلومات للقيام بالرقابة  إنتاجتقليدية المستخدمة في لتكاليف الساليب اأتمثلت مشكلة البحث في عدم مقدرة      

 ىفي الرقابة عل (TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبهل يساهم تطبيق  التساؤالت.في ظل المنافسة فكانت صياغة المشكلة في 

استعراض تحديد إلى  هدف البحث ،التكاليف ىالرقابة عل( في TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبما هي معوقات تطبيق  ،التكاليف

التكلفة المستهدفة  أسلوبهمية تطبيق أ( في الرقابة على التكاليف، وتوضيح مدى TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوب تأثيرمدى 

(TCفي الرقابة على التكاليف )، التكلفة  أسلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  ،يقوم البحث على الفرضيات التالية

( TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معوقات تطبيق  ،( والرقابة على التكاليفTCالمستهدفة )

إلى  الفرضيات إضافة ختبارال واالستقرائيالستنباط الفرضيات  ستنباطياالاستخدم الباحث المنهج  ،والرقابة على التكاليف

( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق ج التاريخي والمنهج الوصفي. من نتائج البحث المنهج التحليلي اإلحصائي والمنه

عدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات  ،المباشرةفي مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد 

ضعف الرقابة على المصروفات. إلى  يؤدي (TCستهدفة )التكلفة الم أسلوببتطبيق وحدود السلطة وكافة األطراف ذات الصلة 

واقعية من انظمة التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة على  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبمن توصيات البحث يعتبر 

ر عمالء عند تحديد سعية بتأثير رغبات وطلبات الأساس( بدرجة كبيرة وTC) التكلفة المستهدفة أسلوبيهتم  ،المواد المباشرة

( في بعض الصناعات مثل صناعة األدوية TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة جور، الالبيع المستهدف الرقابة على األ

 صعب الرقابة عليها في غياب الرقابة على المصروفات.

 دف.سعر البيع المسته ،الرقابة على التكاليف التكلفة المستهدفة، :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The problem of the research was the inability of the traditional costing methods used in the 

production of information to carry out cost control in light of the competition, so the formulation 

of the problem was in the questions. Does the application of the target cost method (TC) 

contribute to controlling costs? What are the obstacles to applying the method of target cost (TC) 

to controlling costs? And to clarify the importance of applying the target cost method (TC) to 

cost control, the research is based on the following hypotheses: There is a statistically significant 

relationship between the application of the target cost method (TC) and cost control, and there is 

a statistically significant relationship between the obstacles to applying the target cost method 

(TC) and cost control. The researcher used the deductive approach to derive hypotheses and the 

inductive approach to test hypotheses, in addition to the statistical analytical approach, the 

historical approach, and the descriptive approach. According to the results of the research, the 

application of the target cost method (TC) in the planning and design phases of the product 

contributes to the control of direct materials. One of the recommendations of the research is that 

the target cost method (TC) is more realistic than the traditional cost systems because it focuses 

on controlling direct materials. Target costing (TC) in some industries, such as the 

pharmaceutical industry, is difficult to control in the absence of expenditure control. 

Keywords: Target cost, Cost control, Target-selling price. 

 

 اإلطار المنهجي .1

 تمهيـد:. 1.1

مختلةف إلةى  الحديثة حيث يتم من خاللها توصيل المعلومات االقتصادية المتعلقةة بالمشةرو  األعماللغة هي  المحاسبة

ولذلك يشةتمل علةى الةنظم والطةرل والمفةاهيم  ،وعلم المحاسبة هو علم تسجيل وتبويب العمليات المالية ،األطراف المستفيدة منها

وتلخيصةةها  اتمةةالمعلووتصةةنيف هةةذ   ،تسةةتعمل فةةي تسةةجيل العمليةةات الماليةةة للمشةةرو  االقتصةةاديالتةةي  األسةةاليبو والقواعةةد

وتحليلها وتفسيرها بحيث تمكن هذا المشةرو  مةن تحديةد ادارتةك وتكلفتةك وتحديةد نشةاط المشةرو  مةن ربةح وخسةارة واسةتخراج 

 ،المركز المالي لك في نهاية الفترة المالية
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المشةةرو  لمسةةاعدتها فةةي عمليةةات  دارةإلتةةوفير معلومةةات دقيقةةة فةةي  زيةةادة قةةدرتهاإلةةى  د تطةةور المحاسةةبةولقةةد سةةاع 

السةتخراج قةوائم ماليةة تعبةر بشةفافية ونزاهةة وعدالةة وصةدل عةن حقيقةة الموقةف  ياألمر الذي يةؤد ،التخطيط واتخاذ القرارات

شةةرو  الصةةناعي سةةواء كةةا  ذلةةك قطةةا  عةةام أو خةةا  يتوقةةف الجيةةدة للمشةةرو  وخاصةةة الم اإلدارةكمةةا أ   ،المةةالي للمشةةرو 

بكيفية رشيدة وبالتةالي فالنفقةات والمصةاريف الخاصةة  بةذلك االسةتعمال  على التحكم في استعمال عوامل اإلنتاج األولىبالدرجة 

 األسةاليبدوات تلةك األ هةمأوأحةد  ،دوات الالزمةة اسةتخداماف فعةاالف اءة مةديري المشةرو  مةن اسةتخدام األكففي  وتمكن تلك القدرة

  .تمكن من الرقابة على التكاليف الصناعيةالتي  الحديثة للتكاليف

الوسةائل  كإحةدىالحديثةة للتكةاليف الرقابةة علةى التكةاليف الصةناعية  األسةاليبحيث ظهرت اتجاهةات حديثةة السةتخدام 

وتعمةل فةي نفةل المجةال قةد  ،التكةاليف الصةناعية يلجأ اليها المحاسب للتعرف على المؤشرات الخاصة بالرقابة علىالتي  الهامة

وعدم تمكن المحاسةبة مةن التعامةل مةع العمليةات الماليةة كافةة او  ةالمحاسبيتنشأ  نتيجة لتوسع حجم المشروعات وتعقيد العمليات 

علةى المؤشةةرات  ،لخفةض التكةاليف الصةناعية كةةأداةالحديثةة للتكةاليف  شةةيو  اسةتخدام األسةاليبإلةى  االرصةدة الحسةابية مةا ادى

الحديثةة للتكةاليف  األسةاليبيحةددها المحاسةب قبةل وضةع برنامجةك لتقيةيم األداء المةالي او المحاسةبي علةى تطبيةق التي  يةساساأل

 بطريقة عملية تساهم في الرقابة على التكاليف الصناعية.
 

 مشكلـة البحـث:. 1.1

المعلومات غيةر كافيةة للقيةام بالرقابةة  إنتاجة المستخدمة في تتمثل مشكلة البحث في عدم مقدرة أساليب التكاليف التقليدي

أسةاليب حديثةة تسةاهم بفعاليةة فةي إحكةام الرقابةة علةى  إنتةاجاليةوم فالبةد مةن  يشةهدها عةالمالتةي  ظةل المنافسةةفةي  علةى التكةاليف

  لي:ي كمامما سبق يمكن صياغة تساؤالت الدراسة  وتخفيضها،التكاليف 

  المباشرة؟الرقابة على المواد  ى( علTC) التكلفة المستهدفة أسلوبأثر تطبيق  وما ه -1

 ( في الرقابة على المصروفات المباشرة؟ TC) التكلفة المستهدفة أسلوب معوقات تطبيقماهي  -2
 

 البحـث: أهداف. 1.1

  اآلتية: األهدافتحقيق إلى  يهدف البحث

 لى المواد المباشرة. ( في الرقابة عTCالتكلفة المستهدفة ) أسلوب تأثيرتحديد مدى  .1

 ( في الرقابة على المصروفات المباشرة. TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبدراسة مدى امكانية تطبيق  .2

 ( في الرقابة على التكاليف. TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوب كيفية تطبيقبيا   .3
 

 أهميـة البحـث:. 1.1

 ديثة لمحاسبة التكاليف في الرقابة على التكاليف. الح األساليبتحديد المفاهيم وفي  المساهمة علمية:أهمية 

مثةل اإلنتاجيةة واالسةتخدام األتحقيةق الكفةاءة  اإلدارةو اإلنتةاجالمنشآت الصناعية لتطبيق أسةاليب حديثةة فةي  حاجةعملية: أهمية 

 للموارد للرقابة على التكاليف.
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 فرضيـات البحـث:. 1.1

( والرقابةة علةى المةواد TCالتكلفةة المسةتهدفة ) أسةلوبإحصةائية بةين تطبيةق هناك عالقة ذات داللةة  :األولىالفرضية  .1

 المباشرة.

( والرقابةة علةى TCالتكلفةة المسةتهدفة ) أسةلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معوقات تطبيةق  الفرضية الثانية: .2

 المصروفات المباشرة.
 

 مناهج البحث:. 1.1

 يستعين الباحث بالمناهج اآلتية:

 هج االستنباطي في تحديد محاور المشكلة وصياغة الفرضيات.المن -1

 المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة وتتبع الظاهرة تاريخياف. -2

رض الواقةع التنظيةري والتحليلةي الختبةار البيانةات أوضع القائم وعكل ما هو كائن على المنهج الوصفي للتعرف على ال -3

  المتوفرة.

 .بار الفرضيات وتعميم النتائجالختالمنهج االستقرائي  -4
 

 حدود البحث:. 1.1

 تتمثل حدود الدراسة في:

 الحدود المكانية: الشركة الوطنية للصناعة

 م 2221الحدود الزمانية: تمثلها حدود 
 

 مصادر جمع البيانات:. 1.1

 قع االنترنت.يتم جمع البيانات الثانوية من الكتب والمراجع والدوريات العلمية والدراسات السابقة وموا -

 أما البيانات األولية فيتم جمعها من خالل االستبيا . -

 

 الدراسات السابقة. 1

( فةي الرقابةة TCالتكلفةة المسةتهدفة ) أسةلوبفي هذا الجزء بعض الدراسات السابقة التي أثر تطبيق  الباحثيستعرض 

ا الدراسة والنتائج التةي توصةلت إليهةا الدراسةة على التكاليف من حيث موضو  الدراسة والهدف منها والفرضيات التي اختبرته

  -واالختالف بين الدراسات السابقة ودراسة الباحثو  من خالل الدراسات اآلتية:

  (1)(1111دراسة: محمد )

فرض على المنشآت الذي بسبب تقلبات سعر العمالت االمر  اإلنتاجتمثلت مشكلة الدراسة في ارتفا  تكلفة مدخالت  

 ةالدراسها مع المحافظة على مستوى جودة المنتجات وتطرح إنتاجرة البحث عن بدائل مناسبة لتخفيض تكلفة الصناعية ضرو

المحاسبية وانظمة التكاليف التقليدية وسعى لبيا   لألنظمةالنشاط ومحاسبة المسؤولية كبديل  أساسكامل بين التكلفة على تلا

                                                 
النشاط ومحاسبة المسؤولية في الرقابة على التكاليف وتعظيم ربحية المنشآت  أساسدور التكامل بين نظم التكلفة على  ،حمدينمحمد الناير م - 1

 م.2212جامعة السودا  للعلوم والتكنولوجيا  ،رسالة دكتورا  غير منشورة ،الصناعية
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النشاط  أساسعلى  ةالتكلفبيا  دور إلى  هدفت الدراسة ،ي المنشآت الصناعيةف األرباحالرقابة على التكاليف وتعظيم في  دور 

وبيا  دور نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة على التكاليف  الصناعيفي القطا   األرباحفي الرقابة على التكاليف وتعظيم 

النشاط ومحاسبة المسؤولية في الرقابة  ساسأفي القطا  الصناعي وكذلك بيا  دور التكامل بين التكلفة على  األرباحوتعظيم 

عدة إلى  توصلت الدراسة ،ج التاريخي والمنهج االستنباطياتبع الدراسة المنه ،الصناعية المنشآتعلى التكاليف وتعظيم ربحية 

 ،القطا  الصناعي في األرباحفعالية الرقابة على التكاليف وتعظيم إلى  النشاط أساسيؤدي تطبيق نظام التكلفة على  :نتائج منها

على  ويؤدي تطبيق التكامل بين التكلفة ،في القطا  الصناعي األرباحفعالية الرقابة وتعظيم إلى  تطبيق محاسبة المسؤولية ييؤد

 توصلت الدراسة ،في المنشآت الصناعية األرباحفعالية الرقابة على التكاليف وتعظيم إلى  النشاط ومحاسبة المسؤولية أساس

النشاط  أساسيجب على الشركات الصناعية ا  تتبنى تطبيق التكامل بين نظام التكلفة على  :همهاأمن التوصيات  العديدإلى 

ويجب على الشركات  ،ونظام محاسبة المسؤولية لمساهمة التكامل في فعالية الرقابة على التكاليف في القطا  الصناعي

 األرباحالنشاط ونظام حاسبة المسؤولية لمساهمة التكامل في تعظيم  ساسأالصناعي تبنى تطبيق التكامل بين نظام التكلفة على 

 ذات الوقت.في  النظامينفي  في القطا  الصناعي من خالل االستفادة من المميزات المتوفرة
 

 (1)م(1111دراسة: على )

م الميزة التنافسية القياس المرجعي لدع أسلوبتكاليف المنتجات من خالل  إدارةكيفية في  الدراسة مشكلةتمثلت  

تكلفة المنتجات ودعم الميزة  إدارةالقياس المرجعي في  أسلوبالتعرف على دور إلى  هدفت الدراسة ،للمنشآت الصناعية

 أسلوبأ   :عدد من النتائج منهاإلى  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة الصناعية.التنافسية للمنشآت 

القياس  أسلوبكما ا   ياالستراتيجثر على تحليل سالسل القيمة وتحليل مسببات التكلفة وفي تحليل الموقف القياس المرجعي يؤ

وزيادة جودة المنتجات كما يؤثر على تسعير المنتجات واالبدا  واالبتكار في  التكليفيةالمرجعي يؤثر على تحقيق الريادة 

تتمكن المنشآت من  يالقياس المرجعي لك أسلوببتطبيق  تالمنشآاهتمام ضرورة  :من اهم التوصيات ،النتجات وتسليم المنتج

االستراتيجية التكلفة  إدارة أسلوبضرورة اهتمام المنشآت بتطبيق  ،زيادة فاعلية التحسين المستمر وزيادة القدرة التنافسية

 الحديثة.

 (2)م(1112فاطمة ) :دراسة

دعم القدرة التنافسية في  النشاط أساسالتكلفة على  أسلوبام استخد أثرتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على  

دعم ابعاد القدرة ، في النشاط بعد التكلفة وبعد العمليات أساسالتعرف على دور ابعاد التكلفة على إلى  هدفت الدراسة ،للمنشآت

أ   :عدة نتائج اهمهاإلى  وصلت الدراسةت ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،التنافسية )بعد الجودة والمرونة واالبدا (

النشاط تساهم في  أساسنظام التكلفة على في  العمليات ،النشاط تحسن من جودة المنتجات أساسالعمليات في نظام التكلفة  على 

يف للحصول النشاط العمل على تطوير انظمة التكال أساسنظام التكلفة على  بأهميةالعليا  اإلدارةضرورة توعية  ،دعم المرونة

                                                 
 ،االستراتيجية للمنتجات ودعم الميزة التنافسية للشركات الصناعيةالتكلفة  إدارةدور اسلوب القياس المرجعي في  ،على محمد على محمد - 1

 .م2212جامعة النيلين  ،رسالة ماجستير غير منشورة

جامعة  ،للمنشآت رسالة ماجستير غير منشورة التنافسيةالنشاط ودور  في دعم القدرة  أساسنظام التكاليف على  ،فاطمة الهادى موسى - 2

  .م2212جيا السودا  للعلوم والتكنولو
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 ،للمنشآت التنافسيةالنشاط ودور  في دعم القدرة  أساستناولت الدراسة السابقة نظام التكاليف على  ،دقة أكثرعلى معلومات 

زمن النشاط في تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة في  أساسالتكلفة على  أسلوببينما تناولت الدراسة الحالية تقييم فاعلية 

تحديد االنشطة  ،وصت الدراسة باالعتماد على مخرجات نظام التكاليف في عملية اتخاذ القرارات التشغيليةا ،القطا  الصناعي

  .بأكملها دارةالنشاط الموجك بالوقت وحساب معدل تكلفة شامل واحد لإل أساسبوضوح حتى ال يتم انحراف نظام التكلفة على 

 

 التكلفة المستهدفة أهدافمفهوم وأهمية و .1

  :فهوم التكلفة المستهدفةم .1.1

  :تعددت الكتابات والدراسات حول مفهوم التكلفة المستهدفة منها ما يلي  

تخفيض تكلفة المنتج وتقديم منتجات متنوعة إلى  يهدف والذي ،التكلفة دارةإل اإلداريةمدخل من مداخل المحاسبة  هي

قياس للتكلفة ولكنها برنامج لخفض التكلفة فهي ليست  أسلوبيست ل :. كما عرفت بانها(1)العمالء ذات جودة عالية تشبع حاجات 

مراحل تطوير في  التكلفة إدارةالمستقبلية مع التركيز على  األرباح دارةإلاف بسيطاف ولكنها نظام استراتيجي متكامل أسلوب

 .(2) المنتجصميم تو

توقيت معين من خالل خفض في  لية المرغوبة المنتجالنتائج الماإلى  تهدف للوصولالتي  كما عرفت بانها " تعتبر العملية

ضبطة نكما عرفت بانها عملية م (3)فهي الفرل بين سعر البيع المرتقب وربحية المنشأة المخططة  ،وتحسين الربحية التكلفة

ودة تم تحديدها فيك يجب اتبا  المنتج المقترح بوظائف واداء وجالذي و نتاجلإلومنظمة لتحديد وتحقيق تكلفة المسار الكامل 

 .     (4)في السول ولمدة معينة في المستقبل لكخالل بيع المنتج بسعر متوقع قبووذلك لضما  تحقيق ربح معين من  ،مقدماف 

 كإنتاجيؤدي الذي كما عرفت ايضا بانها " عبارة عن عملية ضبط وتحديد اجمالي تكاليف المنتج المقترح والمحدد و

 .  (5)المستقبلفي  يتوقع البيع بكالذي عند السعر  توليد الربحية المطلوبةإلى 

رة بغرض تخفيض تكلفة دورة حياة المنتجات الجديدة مع مراعاة التأكيد على ادرفت ايضا بانها " نشاط تمارسك اإلوع

ناء من خالل دراسة المقترحات المطروحة لخفض التكلفة اث األخرىالعمالء  وتحقيق رغباتالمنتجات  وتحقيق جودةضما  

 .  حة لخفض التكلفةمراحل التخطيط والبحوث والتطوير المنتج ومن خالل فحص وتقييم التصورات المتا

الجيدة  اإلدارةتحقيق النتائج المالية المخططة للمنتج عن طريق إلى  تهدفالتي  "االستراتيجية نهاأوعرفها آخر ب

تحسين موقف ربحية المنشأة في إلى  بما يؤول ،ورقم التكلفة الحالية لكلخفض الفجوة التكاليفية بين رقم التكلفة المستهدفة للمنتج 

 . (1)ظل ظروف المنافسة الحادةفي  المستقبل

                                                 
ة على عينة من دراسة استكشافي ،بالمنشآت الصناعية المستهدفةمدى فعالية تطبيق مداخل التكلفة  ،د. فريد عمر شيخ ،محمد حسن على مفتى - 1

  422م(   2222 ،العدد الثني ،42المجلد  ،جامعة االسكندرية ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية :)االسكندريةبجدة المنشآت الصناعية 

2  -  Cooper, R, Lagmulder. R. "Target Cost New prod uct Development product Level Target Costing " 

Journal of Cost management. Vol. 16. On mag.2002. p 5   

مجلة الفكر  القاهرة:الربحية ) ةاإلدارالنظري ومتطلبات التطبيق العملي للتكلفة المستهدفة لمدخل  التأصيل ،د. محمد يوسف الكاشف3-

 .27م(   2222 ،العدد االول ،جامعة عين شمل ،كلية التجارة ،المحاسبي
 ،مجلة الفكر المحاسبي القاهرة:الربحية ) اإلدارةالنظري ومتطلبات التطبيق العملي للتكلفة المستهدفة لمدخل  التأصيل ،محمد يوسف الكاشف - 4

  27م(   2222 ،العدد االول ،جامعة عين شمل ،كلية التجارة
  22م(   2212التجارة كلية  ،جامعة طنطا :القاهرة)المتقدمة  اإلداريةدراسات في المحاسبة  ،سمير رياض هالل - 5
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توليد إلى  كإنتاجيؤدي الذي كما عرفت ايضا بانها "عبارة عن عملية ضبط وتحديد اجمالي تكاليف المنتج المقترح والمحدد و 

  (.2)المستقبلفي  ع البيع بكيتوقالذي الربحية المطلوبة عند السعر 

رة بغرض تخفيض تكلفة دورة حياة المنتجات الجديدة مع مراعاة التأكيد على ادرفت ايضا بانها " نشاط تمارسك اإلوع

من خالل دراسة المقترحات المطروحة لخفض التكلفة اثناء  األخرىالمنتجات و تحقيق رغبات العمالء  وتحقيق جودةضما  

   .(3)لبحوث والتطوير المنتج ومن خالل فحص وتقييم التصورات المتاحة لخفض التكلفةمراحل التخطيط وا

الجيدة لخفض الفجوة  اإلدارةتحقيق النتائج المالية المخططة للمنتج عن طريق إلى  تهدفالتي  "االستراتيجية نهاأوعرفها آخر ب

في  تحسين موقف ربحية المنشأة في المستقبلإلى  بما يؤول ،لية لكالتكاليفية بين رقم التكلفة المستهدفة للمنتج ورقم التكلفة الحا

 . (4)ظل ظروف المنافسة الحادة

  :من خالل التعريف السابقة يعرف الباحثو  التكلفة المستهدفة كما يلي

  واشبا  رغبات  ،تخفيض تكلفة المنتج مع المحافظة على جودة المنتجإلى  داري حديث يهدفإ أسلوبهي

  المطلوب.لك لتحقيق الربح العمالء وذ

  ق القدرة التنافسية في وذلك لتحقي ،ية وما يتعلق من تكاليف وسعر بيعاإلنتاجهي اداة لضبط وتنظيم العملية

 . المستقبل

 اإلنتاج.تكاليف في  تخطيط وخفض التكاليف وذلك لتحقيق وفورات حقيقيةإلى  هي نظام يهدف  

 :أهمية التكلفة المستهدفة

في  األعمالتواجهها منشآت التي  التكلفة المستهدفة من طبيعة بيئة التصنيع المتقدمة أسلوبتطبيق إلى  ةتنبع الحاج 

ية للمنافسة السائدة بين ساسخفض التكلفة تشكل احدى السمات األإلى  فقد اصبحت المنافسة التكاليفية الهادفة ،الوقت الحاضر

 االعتبارات التالية: إلى  مستهدفة. حيث ترجع اهمية التكاليف ال(5)األعمالمنشآت 

التي  بار  المرحلةخفض التكلفة خاصة في مرحلة تخطيط وتصميم المنتج باعتإلى  يسعى نظام التكاليف المستهدفة .1

  اإلنتاج.على نسبة في تكلفة تكو  تكلفتها 

على  اإلدارةو بذلك يساعد فه ،المطلوبة األرباحيساعد نظام التكاليف المستهدفة في التعرف على اي المنتجات تحقق  .2

 .(1)صنع القرارات االستثمارية حول االستمرار في صنع احد المنتجات او التوقف عنك

                                                                                                                                                                    
 ،ولاال التجارية العددمجلة البحوث  ،القاهرة)امكانية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في المشروعات الصناعية االردنية  ،طارل تيسير - 1

  132   (2214 ،جامعة الزقازيق ،32المجلد 
جامعة  :القاهرة)متكامل لتفعيل اسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق استراتيجية التمييز التنافسي  يفكر إطارتصميم  ،الكومي امجاد محمد - 2

  22م(   2227 ،العدد الثاني ،مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،عين شمل
 ،االول التجارية العددمجلة البحوث  ،القاهرة)امكانية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في المشروعات الصناعية االردنية  ،سيرطارل تي - 3

  132   (2214 ،جامعة الزقازيق ،32المجلد 

 

4  -  Dwi. Larso et al، Development of Amanutav Turing Flexibility Hierarachy rhrough Factor and Cluster 

Anolysis" Journal of manufacturing Tehnology management Vol 20. No, 4 , 2009,p.36 
المجلة العلمية للبحوث  ،جامعة حلوا  :القاهرة)وخفض التكلبة  دارةدور التكلفة المستهدفة كمدخل حديث إل ،رغدة حسين عبد الحفيظ - 5

  132   م(2211 ،يالجزء الثان ،العدد الثاني ،والدراسات التجارية
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  .واقعية من انظمة التكاليف التقليدية حيث يركز على كافة االبعاد المحددة والمؤثرة في التكلفة أكثريعتبر هذا النظام  .3

تشتمل لجودة والتكلفة  والتيرغبات ومتطلبات العمالء  بتأثيرية أساسيهدف نظام التكلفة المستهدفة بدرجة كبيرة و .4

 (2) والزمن

  التكلفة إ .2ال تضيف قيمة  لتياالنشطة ا حذفمن دو  اي خسائر في الجودة عن طريق  اإلنتاجتخفيض تكاليف : 4

  .يحدد  العميلالذي السعر  أساسالمستهدفة تعرف سعر البيع على 

 . (3)ية لصالح زيادة ربحية الشركةاإلنتاجالعملية في  تحفيز كل المشتركين .2

  .تطوير اهتمام الشركة بمالحظة وتتبع كل من احتياجات العمالء واداء المنافسين .2

  .والتكاليف يربط الشركة بالموردين والعمالء عبر سلسلة القيمة األرباح دارةانشاء نظام مكثف إل .2

  اإلنتاجر وتصميم المنتج وقبل محاولة تحقيق التكلفة من خالل مرحلة تطوي .7

 . (4)التركيز على التحسين المستمر لكل من تصميم المنتج والعمليات .2

  :  الهداف التاليةابناءف على ما سبق يضيف الباحث

  .عدم تجاوز تكلفة المنتج حداف معيناف  .1

  .ضما  التزام الشركة بحد معقول من الجودة في المنتج .2

 .مما يساهم في دعم المركز التنافسي للشركة األسعاردو  اللجوء لزيادة تحقيق ربحية معقولة للشركة ب .3

  :التكلفة المستهدفة أهداف: 1

  :منها ما يلي األهدافتهدفة على تحقيق مجموعة من تعمل التكلفة المس 

  .يحقق الحصة السوقية للمنشأةالذي تحديد سعر البيع  .1

  .المنتج في السول تسعى الشركة لك قبل طرحالذي تحديد هامش الربح  .2

  .باحتياجات العميل تفي والتيالمنتجات بالجودة المنافسة  إنتاج .3

  .والمنافسة على المدى الطويل األرباحمن خالل  اإلدارة أهدافتحقيق  .4

  .(5)الحد الذي يضمن تحقيق الربح المستهدف والسعر المنشودإلى  خفض تكاليف المنتج .2

تحقيق الربح المستهدفة وفي ضوء في  ما رغبت الشركة إذاها عند تصنيع المنتج يجب االلتزام بالتي  تحديد التكلفة .2

  .اسعار البيع المستهدفة

 . (1)مكوناتها وذلك لتحديد تكلفة مستهدفة لكل جزءإلى  اإلنتاجتحليل وتجزئة عمليات  .2

                                                                                                                                                                    
رسالة ماجستير في المحاسبة  ،تطوير نظام التكاليف المعيارية في ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة ،عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد - 1

 22     م (،2222القاهرة جامعة  ،كلية التجارة :القاهرة)غير منشورة 
  142م(   2212 ،دار الباروزي للنشر والتوزيع :عما )تراتيجياف تكاليف الجودة اس إدارة ،المصري حيدر على - 2
 ،دار التعليم الجامعي :القاهرة)المتقدمة الغراض وتصميم وتقييم االداء وترشيد التكاليف  اإلداريةالمحاسبة  ،ناصر نور الدين عبد اللطيف - 3

  227م(   2212
االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات المدرجة في بورصة  اإلداريةاليب المحاسبة اس ،أ. حسن عيسى ابو حمام ،جبر ابراهيم الداعور - 4

  22م (   2213 ،العدد الثالث ،مجلة الفكر المحاسبي ،جامعة عين شمل :القاهرة)للشركات  ويليالتم لعلى الهيك وتأثيرهافلسطين 
م( 2211 ىول، الطبعة األدار الباروزي للنشر والتوزيع :عما )ي والحديث التكاليف المنظورين التقليد العشماوي محاسبةمحمد عبد الفتاح  - 5

  332 – 334  
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لمنتجات الجديدة في توقيت العمل على اشبا  رغبات واحتياجات العمالء من زوايا السعر والتكلفة والجودة وتقديم ا .7

 . (2)مالئم

رسم الخطة االستراتيجية  .التكلفة من خالل التركيز على مكا  وزما  بدء خفض التكلفة قبل حدوثها إدارةفي  الكفاءة .2

 .  (3)لتسعير المنتجات

  :التالية األهدافيضيف الباحثون  قما سببناًء على 

  .لتكلفة والمزايا التنافسية للمنتجاتا أهدافتحقيق في  مساعدة الوحدات االقتصادية .1

  .دعم المنشأة في البقاء والنمو واالستمرار في سول المنافسة السائدة .2

  .ادني مستوى ممكنإلى  المنتج باعلي درجات الكفاءة والفعالية مع تخفيض تكلفة المنتج إنتاج .3

  .لربحيةنتائج مالية مخططة من خالل الرقابة على التكاليف وتحسين اإلى  التوصل .4

  .المالئمة بين خفض التكلفة وخفض السعر وجودة المنتج .2
 

 (TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبثانياً: طرق ومعوقات تطبيق 

  :(TCطرق قياس التكلفة المستهدفة )

ورسالتها المنظمة وثقافتها التنظيمية  إدارةيتم قياس التكلفة المستهدفة طبقاف للعديد من الطرل التي تختلف بحسب الفلسفة 

ولعل الشائع  ،المستخدمة اإلنتاجومدى اختالف وتنو  المنتجات ومستوى التقنية المتبع ونظم  االستراتيجيةها وخططها أهدافو

  :(4)من هذ  الطرل ما يلي

 / طرق اإلضافة:1

لتحليل مكوناتك منتج طبقاف حيث يتم تقدير التكلفة المستهدفة طبقاف لذلك بإضافة ما يحتاجك كل مكو  من مكونات ال 

أو أجزاء  ووظائفك وفي إطار ما يرغبك ويرتضيك المستهلكين وبمراعاة ما تضيفك المنظمات المنافسة لمكونات ئكوأجزا

 منتجاتها المتشابهة. 

 / طريق الخفض: 1

لمنتج من حيث يتم تقدير التكلفة المستهدفة طبقاف لذلك بتخفيض ما يترتب على إجراء التعديالت الجوهرية في تصميم ا

 التكلفة الحالية لمراعاة فلسفة المنظمة في برنامج التحسين والتطوير المستمر وبرامج االبتكار واإلبدا  المستقبلي.

 / طريقة العامل المتحكم )السعر(: 1

 للمعادلة التالية:  حيث يتم تقدير التكلفة المستهدفة طبقاف لذلك بخصم الربح المستهدف من سعر البيع المستهدف وذلك طبقاف           

 الربح المستهدف. –التكلفة المستهدفة = سعر البيع المستهدف 

 

                                                                                                                                                                    
 ،جامعة عين شمل( ،)القاهرة: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة العدد الثاني ،إطار مقترح لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة ،حسين محمد - 1

  214  . 
  38  ،م(  2000،للنشر حامد دار :)عما  كلى ورمنظ ،اعمال إدارة ،جودا ناجى شوقى - 2
   9  ،م(  1991،شمل عين مكتبة :)القاهرة التكاليف على الرقابة ،الجزار احمد محمد - 3
  4  ،م(  1996،الشباب مكتبة :)القاهرة ،المعيارية التكاليف ،بلبغ توفيق محمد - 4
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 / طريقة إعادة النظر في معايرة التكلفة: 1

وعلى ذلك  ،مستوى التكاليف المسموح بهاإلى  حيث يتم تقدير التكلفة المستهدفة طبقاف لذلك يتحدى معايير التكلفة لتصل

 ة طبقاف للمعادلة التالية:يتم تقدير التكلفة المستهدف

 التكلفة المستهدفة = التكاليف المعيارية هندسة قيمتها 

 (: T.Cالصعوبات التي تواجه المنشآت في تطبيق نظام التكلفة المستهدفة )

  :(1)إ  هذا النظام ورغم أهميتك وجدوا  يواجك بعض العقبات والصعوبات تتمثل في اآلتي

 سبية المتبعة ومنها ما يلي: / مشكالت تتعلق بالنظم المحا1

 النظم السائدة في القياس هي نظم تقليدية ال تواكب تطورات العصر.  .أ

 .المستدينةتعقد اإلجراءات   .ب

 / مشكالت تتعلق بالعاملين: 1

 عدم توفر الخبرة العلمية والعملية للكثير منهم. .أ

  عدم المواكبة ومقاومة ومحاربة التغير وتمسكهم بالمفاهيم التقليدية. .ب

 الكثافة العمالية الزائدة عن حاجات العمل. .ج

 شدة اإلرهال. .د

 المتبعة في المنشأة.  باالستراتيجيات/  مشكالت تتعلق 1

 التنافل.  باستراتيجياتصعوبات تتعلق  .أ

 التسويقية الحديثة.  باالستراتيجياتصعوبات تنتج من عدم االهتمام  .ب

 الصراع التنظيمي:/ 1

صعوبة نجاح التكلفة المستهدفة ما لم يتم إلى  تحقيقها كل قسم قد تؤديإلى  سعىالتي ي األهدافحيث أ  اختالف 

 . (2)األهدافالتنسيق بين 

 / التقلبات السوقية:1

حيث يرتبط مفهوم التكلفة المستهدفة في المنشآت بالسول الذي تعمل فيك أي أنك مفهوم موجك للمستهلك واحتياجاتك  

 ة سريعة يعني فشل مفهوم التكلفة المستهدفة في تحقيق رغبات المستهلك.ورغباتك فإ  حدوث أي تقلبات سوقي

/ يصعب تطبيق نظام التكلفة المستهدفة في بعض الصناعات مثل صناعة األدوية حيث تكو  المكونات محكومة بعوامل طبية 2

 صحية وأخرى قانونية. 

وقد تظهر نزاعات بين  ،عبر المناطق الوظيفية المختلفة/ يتطلب مدخل التكلفة المستهدفة العديد من التغيرات التنظيمية 2

 . (3)طراف المعنية بعمليات التكلفة المستهدفةمختلف األ

 التكلفة المستهدفة يرى الباحث أنك يجب مراعاة اآلتي: سلوبولمعالجة هذ  العقبات والمشاكل التي تحول دو  التطبيق السليم أل

                                                 
   4  م(،  2002،الجامعية الدار :اإلسكندرية) والرقابة لتخطيطا ألغراض المتقدمة التكاليف محاسبة ،مرعى الحي عبد - 1
  16  ،م(  1999والنشر للطباعة العربية النهضة دار :)القاهرة التكاليف على الرقابة ،غنيم رمضا  محمد - 2
  .223 ،م1272   ،دار الثقافة العربية ،نظم التكاليف تصميم وتطبيق ورقابة ،ابراهيم محمد السباعى - 33
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 ا درجة عالية من الوضوح والبساطة حتى يسهل فهمها على مستخدميها. تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيه .أ

مع ضرورة وجود  والعملية المناسبةفراد الذين تتوفر لديهم الكفاءة العلمية األ يجب على الجهات المختصة اختيار .ب

 ( في جميع مراحلك.TCعملية تعليمية مستمرة لضما  نجاح مراحل تطبيق نظام التكلفة المستهدفة )

 سلوبليحقق األ والسول والمستهلكينالعليـا إشبا  استراتيجيات واضحة لمعرفة اتجاهات المنافسين  اإلدارةجب على ي .ج

 المرجوة منك. األهداف

محاولة تقليل واحتواء الفراغات التنظيمية داخل المنشأة من خالل التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات  .د

 .TCالتكلفة المستهدفة  بتطبيق أسلوبذات الصلة  وحدود السلطة وكافة األطراف

المستهدفة من وضع خطط واستراتيجيات بديلة نجاة  أسلوبالمعينة بتطبيق  العليا واألطراف اإلدارةكما يجب على  .و

والعمالء( والرجو  عند ظهور تقلبات سوقية لم تكن في الحسبا  وذلك  ،والسول ،كافة األطراف األخرى )كالمنافسين

 ك. أهدافضما  ديمومة واستمرارية النظام في تحقيق  بهدف

 ثالثًاً: الرقابة على التكاليف الصناعية

ومظهراف لما لوظيفة الرقابة من أهمية في هـذا الموضو  فسوف يتناول  اإلدارةتعتبر الرقابة إحدى وظائف  :مفهوم الرقابة

 األهدافكرس لتحقيق تطابق العمليات مع العمل الم :نهاأب عرفها كاتب .الباحث في هذا الجانب مفاهيم الرقابة المختلفة

والمنظمة  نالمرؤوسيداء أعلـى عمليـات قيـاس    الرقابة تشـتملأإلى  باإلضافةهذا  ،سبق تحديدهاالتي  والغايات

  .(1)والخطط المرسومة قد نفذت بشكل سليم األهدافمن ا   للتأكدها يوتصمم

 الموضوعة المخططة والسياسات األهداف أ  من التأكد يتم بمقتضاها اتإجراءهي  الرقابة ا  آخر ويرى

  (22)لها المخطط الحدودفي هي  التنفيذ ذلك نتائج وا  تنفيذها يتم بها المتعلقة واالجراءات

 للتغذية نظم وتصميم المخططة األهدافعلى  بناءاف  لألداء معايير لوضع منتظم جهد عن عبارة :بانها آخر عرفها كذلك

 اهميتها وقياس هناك انحرافات كانت إذا ما وتحديد مسبقاف  الموضوعة مقابل المعايير الفعلي داءاأل ومقارنة للمعلومات العكسية

  (21)الكلية هاأهدافلتحقيق  ممكنة وفاعلية كفاءة بأعلى استخدامها يتم المنشأة موارد ا  لضما  ضروري اي إجراء واتخاذ

   (22)المخطط داءواألالفعلي  داءاأل بين المنشود التكامل تحقيق على لمستمرا العمل :بانها آخر وعرفها

 وذلك و المرؤوسينأ فراداأل من لمجموعة رئيل بها يقومالتي  الوظيفة" بانها تعريفها يمكن با  الرقابة ا الباحث يرى

 .ونفذت تحققت قد وغهالبل الموضوعة والخطط المنشأة أهداف ا  من التأكد لغرض ادائهم وتصحيح قياس بغرض

  :مفهوم الرقابة على التكاليف

 من وذلك ،معينة منشأ  لتشغيل التكلفة لضبط نظام بانها بإنجلترا التكاليف ومحاسبي اإلداريين المحاسبين معهد قبل من عرفت

  (23) بالمنشأة التكاليف محاسبة نظام خالل

 (24)مخطط  لسلوكالتكاليف  اخضا  على درةالمقهي  :التكاليف على الرقابة بقولك كاتب عرفها كما

 (22)ممكنة تكاليف قلأب المنشأة أهداف تحقيق بانها آخر عرفها كذلك

                                                 
  12 ،م2221 ،عما  ،مؤسسة الورال للنشر ،أنظمة محاسبة التكاليف المحدودة مقدماف  ،محمد ابراهيم وآخرو  - 1
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والرقابة  ،اإلدارةتتطلب تطبيق الرقابة عليها وهي من أهم وظائف التي  من أهم المجاالتهي  الرقابة على التكاليف

ببقاء المنشأة وفى وظيفة الرقابة على التكاليف تظهر  تجددة ومستمرةموظائف هي  االخرى اإلداريةعلى التكاليف والوظائف 

ويتضح لنا ا  لمحاسب التكاليف تدخل هام بمقدراتك  الصحيح،االتجا  في  دارةاهمية محاسب التكاليف كمنظم وموجك لإل

 .  (22)تنفيذ وظيفتها الرقابيةفي  اإلدارةمساعدة في  وخبرتك

هي نظام لضبط التكلفة الفعلية لتشغيل  :باآلتي بإنجلتراومحاسبي التكاليف  ناإلدارييعرفت من قبل معهد المحاسبين 

على التكاليف هي المقدرة على  )الرقابةكما عرفها بعض الكتاب  ،منشأة معينة وذلك من خالل نظام محاسبة التكاليف بالمنشأة

  .مخطط(اخضا  التكاليف لسلوك 

  :بة على التكاليف تقوم على ما يليمن التعريفات السابقة نجد ا  الرقا

  ين:سلوبألوذلك وفقاف  :وضع خطة التكلفة .1

  .المعياريةالتكاليف  أسلوبوتطبيق  بفترة زمنيةربط التكاليف  (أ

  .الموازنة التخطيطية أسلوبوتطبيق  بفترة زمنيةربط التكاليف   (ب

  .تم وضع خطة التكلفة لها التي تجميع البيانات الفعلية عن تكاليف التشغيل بالوحدة االقتصادية .2

  :يقوم نظام التكاليف بالوحدة االقتصادية بتنفيذ نظام الرقابة على التكاليف وخاصة .3

  نتاج.تحديد البيانات الفعلية لإلفي  تساعدالتي  تبويب التكاليف الفعلية بالطريقة .أ

  .تتحديد الفرول بين التكاليف الفعلية والتكاليف المخططة بهدف تحليل االنحرافا .ب

  اإلدارة.التعرف على مسببات االنحرافات وذلك لمساعدة وتعاو  جميع المستويات  .ج

 .(22)تصحيح االنحرافات بإجراءاتالوحدة التخاذ القرارات المناسبة المتعلقة  دارةتقديم التقارير الالزمة إل .د

 :التكاليف على الرقابة مقومات

 :االتي على تقوم لتكاليفا على الرقابة ا  يتبين السابقة المفاهيم خالل من

 .للتكلفة خطة وضع .1

 .لها التكلفة خطة وضع تم والتياالقتصادية  الوحدة داخل في ذلك ويتم :التشغيل تكاليف عن الفعلية البيانات تجميع  .2

 :وخاصة التكاليف على الرقابة نظام بتنفيذ االقتصادية بالوحدة التكاليف نظام يقوم .3

 نتاج.لإل الفعلية البيانات تحديد في تساعدالتي  يقةبالطر الفعلية التكاليف تبويب  .أ

 .تحليل االنحرافات بهدف المخططة والتكاليف الفعلية التكاليف بين الفرول تحديد  .ب

 اإلدارية.المستويات  جميع وتعاو  بمساعدة وذلك االنحراف مسببات على التعرف  .ت

 .االنحرافات تصحيح بإجراءاتالمتعلقة  مناسبةال القرارات تخاذال ،الوحدة دارةإل الالزمة التقارير تقديم  .ث

 :التكاليف على الرقابة أهمية

 الوثيقة صلتها في الرقابة أهمية تظهرلذلك  تكاليفها على الرقابة من تماماف  خالية بصورة تعمل ا  منشأ  اي تستطيع ال

 .(27)التخطيط بوظيفك
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 على الرقابة ا  كما بالنمط المرسوم التنفيذ وضعم الخطط ووضع األهداف تحقيق من للتأكد المدير وسيلة فهي

 تعديلها بضرورة المناسب الوقت في وتشعر  ،الخطط تنفيذ تقف إزاءالتي  العوائق عن الكشف امكانية للمدير تتيح التكاليف

 الرقابة انوا  أفضلا   اذ االمامإلى  تنظر فهي التخطيط شأ  هو الرقابة شأ  ا  كما البديلة الخطط بإحدىاالخذ  او كلي بشكل

  .بعد وقوعها االنحرافات ومعالجة االخطاء تصحيح على القدرةهي 

  :الرقابة على التكاليف أهداف

  تحقيق أ كوال شالمنشأة االقتصادية في  اإلداريةتعتبر عملية الرقابة على التكاليف جزء رئيسياف من وظيفة الرقابة  

  :التالية األهدافتحقيق ى إل يبة فعالة على تكاليف المنشأة يؤدرقا

  .استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة للمشرو في  الحد من إزالة الضيا  واالسراف .1

في  او مراكز التشغيل او مراكز الخدمات اإلنتاجالعمل على خلق االبتكار والتجديد لدى االفراد العاملين بصاالت  .2

  .المنشأة

  .مرتبطاف بنظام رقابة التكاليف ايجاد نظام فعال لحوافز العاملين .3

  اإلنتاج.يحقق الحجم المستهدف من الذي المستوى إلى  "التشغيل" اإلنتاجتخفيض تكاليف  .4

  .زيادة او تخفيض معدالت التكاليف بهاإلى  تؤدىالتي  على العوامل اإلدارةتحقيق سيطرة  .2

  .اجراء الدراسات التشخصية المستمرة عن التكاليف بالمنشأة .2

و مصادر المواد الخام أ اإلنتاجساليب أالتعديالت المراد ادخالها على  إلجراءالمنشأة بالمعلومات الالزمة  إدارةد تزوي .2

 .(22) او تكوين هيكل العمالة ،و منافذ البيع والتوزيعأ

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات .1

 تمهيد:

 ،تحليل بيانات البحث ،اإلحصائية المستخدمة في البحث يباألسال ،إجراءات البحث الميدانية ىيحتوي هذا المبحث عل

 .ية(، باإلضافة الختبار فرضيات البحثساسالبيانات األ ،)البيانات الشخصية

 إجراءات البحث الميدانية  . 1.1

يشتمل هذا المبحث على اإلجراءات التي اتبعتها الباحث في التخطيط للدراسة الميدانية موضحة خطوات تصميم 

ارة البحث وصف لمجتمع وعينة البحث وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدل الظاهري واالتسال الداخلي استم

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. وذلك على النحو التالي.  األساليبتوضيح إلى  باإلضافة

 أوالً: تصميم استمارة البحث:

 أسلوب)أثر تطبيق  لمعرفة استبانةت األولية لهذ  البحث قامت الباحثة بتصميم من أجل الحصول على المعلومات والبيانا

هي من الوسائل  واالستبانة ( في الرقابة على التكاليف.  )دراسة ميدانية على الشركة الوطنية(TCالتكلفة المستهدفة )

متعددة من عينة البحث ويتم تحليلها للوصول المعروفة لجمع المعلومات الميدانية وتتميز بإمكانية جمع المعلومات من مفردات 

 للنتائج المحددة.
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 ولقد اتبع الباحث خالل عملية بناء أداة البحث الخطوات التالية:

التكلفة المستهدفة  أسلوب)أثر تطبيق األدبيات السابقة المتعلقة بموضو  البحث واالطال  على ما كتب إلى  الرجو  .1

(TCفي الرقابة على التكاليف ) .من الدراسات السابقة.  ()دراسة ميدانية على شركة الصناعات الوطنية 

كما تم االستفادة من خبرات وتجارب  ،قام الباحث بعرض أداة البحث بصورتها األولية على األستاذ المشرف على البحث2. 

ى اتسال الفقرات مع بعض المختصين كمحكمين حيث طلب منهم إبداء آرائهم وإصدار أحكامهم على األداء من حيث مد

 .فروض البحث وفى ضوء مالحظاتهم

التخصص  ،المؤهل العلمي الحالة االجتماعية ،العمر ،النو  وهي: تضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة القسم األول

 التدريب. ،الخبرة العملية ،الوظيفة ،األكاديمي

 التالي:( عبارة موزعة على النحو 12على عدد ) يحتوي: القسم الثاني

 ( توزيع فرضيات االستبانة1/1جدول )

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

تصفك كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي يتكو   عماوقد طلب من أفراد عينة البحث أ  يحددوا إجاباتهم 

ولقد تم توزيع هذ  العبارات على فرضيات البحث.  بشدة(افق ال أو أوافق،ال  محايد، أوافق، بشدة، )أوافق مستوياتمن خمل 

 كما تم ترميز إجابات المبحوثين حتى يسهل إدخالها في جهاز الحاسوب للتحليل اإلحصائي وذلك على النحو التالي:

 ( تمثيل المتغيرات الوصفية بمتغيرات رقمية1/1جدول )

 بشدة ال أوافق ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة

 1 2 3 4 2 الرقم

 

 وقد تم تصحيح المقياس المستخدم في البحث كاآلتي:

الدرجة الكلية للمقياس هي مجمو  درجات المفردة على العبارات  -
(5+4+3+2+1)

5
=3 

د والذي يوضح األوزا  واألوساط المرجحة لخيارات إجابات أفرا ،(4/3الجدول ) واألوساط المرجحة لهذ  األوساط كما في

 العينة.

 

 

 عدد العبارات الفرضية الرقم

( والرقابة على المواد TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  1

 المباشرة.

2 

بةة علةةى ( والرقاTCالتكلفةة المسةتهدفة ) أسةلوبهنةاك عالقةة ذات داللةة إحصةائية بةين معوقةات تطبيةق  2

 المصروفات المباشرة.

2 

 11 المجموع 
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 ( الوزن والوسط المرجح لمقياس البحث1/1جدول )

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار

 2 4 3 2 1 الوز 

 2-4.22 4.12-3.4 3.32-2.2 2.22-1.7 1.22-1 المتوسط المرجح

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

 ثانيا" تقييم أدوات القياس

تم إجراء اختبار صدل المحتوى لعبارات المقاييل من خالل تقييم صالحية المفهوم  :(. اختبارات صدق محتوى المقياس1)

اختالف المعاني وفقاف لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة إلى  وصالحية أسئلتك من حيث الصياغة والوضوح والتي قد ترجع إما

( من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال 2احث بعرض االستبانة على عدد )أخرى حيث قام البإلى  المقاييل من لغة

وبعد  ،البحث، لتحليل مضامين عبارات المقاييل ولتحديد مدى التوافق بين عبارات كل مقياس ثم قبول وتعديل بعض العبارات

أشار العدد اآلخر من المحكمين أ  االستبانة استعادة االستبيا  من المحكمين ثم إجراء التعديالت التي افترضت عليك، فيما 

 .كلها الحالي مستوفية لشروط البحثبش

يقصد بثبات المقاييل درجة خلو  )درجة مصداقية البيانات(: (. اختبارات االتساق والثبات الداخلي للمقاييس المستخدمة1)

والثبات يعنى االستقرار أي  ما،المختلفة والتي تقيل متغير  المقاييل من األخطاء أي درجة االتسال الداخلي بين العبارات

الحصول على نفل النتائج أو نتائج متوافقة في إلى  يام أداة القياس وبالتالي فهو يؤدالحصول على نفل القيم عند إعادة استخد

قة فيك. الختبار مدى توافر الثبات وكلما ذادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما ذادت الث .كل مرة يتم فيها إعادة المقياس

(  وتعتبر  Alpha- cronbachواالتسال الداخلي بين اإلجابات على األسئلة تم احتساب معامل المصداقية ألفا كرونباخ ) 

وقد تم إجراء اختبار المصداقية على إجابات المستجيبين لجميع محاور  .%22القيمة المقبولة إحصائياف لمعامل ألفا كرونباخ 

 لالستبانة وجاءت نتائج التقدير كما هو موضح في الجدول التالي:

 جداول نتائج تحليل الثبات لمقاييس البحث مبيناً قيم معامل الفاكرونباخ لمفاهيم البحث:

 الفاكرونباخ لعبارات الفرضية األولى ( نتائج اختبار1/1جدول )

 الفا كرونباخ العبارة الرقم

( في مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج في الرقابة على TC) ة المستهدفةالتكلف أسلوبيساهم تطبيق  1

 المواد المباشرة.
2.22 

واقعية من انظمة التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيعتبر  2

 على المواد المباشرة.
2.21 

ال تضيف قيمة لتحقيق الرقابة إلى  ي حذف االنشطة( فTC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق  3

 على المواد المباشرة. 
2.22 

لة للشركة بدو  اللجوء لزيادة ( في تحقيق ربحية معقوTC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق  4

 من خالل الرقابة على المواد المباشرة. األسعار
2.22 
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( في توفير معلومات مفصلة عن المواد وإحكام الرقابة TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق  2

 المواد المباشرة. على
2.24 

 1.11 معامل الثبات للفرضية ككل 

 م2222من بيانات االستبيا   باحثالمصدر: إعداد ال

عني هذ  القيم ( وت%22لـ ) مساوي األولىالفرضية  ( نتائج اختبار الثبات أ  قيم الفاكرونباخ لجميع عبارات4/4من الجدول )

أو على مستوى جميع عبارات  ةت سواء كا  ذلك لكل عبارة على حدتوافر درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارا

   المقاييل التي اعتمدأثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول ب ( وهو2.22) يللمقياس الكل المقياس حيث بلغت قيمة الفا كرونباخ

 أهدافتتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذ  اإلجابات في تحقيق  األولىية عليها البحث لقياس الفرض

 البحث وتحليل نتائجها. 

 :( نتائج اختبار الفا كرونباخ لعبارات الفرضية الثانية1/1جدول )

 الفا كرونباخ العبارة الرقم

1 
( في تحقيق رغبات TC) فشل مفهوم التكلفة المستهدفةإلى  تؤدي التقلبات السوقية السريعة

 المستهلك وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.
2.22 

 2.23 عدم وجود رقابة كافية على التكاليف. إلى  التسويقية الحديثة باالستراتيجياتيؤدي عدم االهتمام   2

3 

مثل صناعة األدوية حيث تكو   ( في بعض الصناعاتTC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة ال

المكونات محكومة بعوامل طبية صحية وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب الرقابة 

 على المصروفات.

2.22 

4 
ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها درجة عالية من الوضوح والبساطة حتى يسهل 

 .فهمها على مستخدميها
2.22 

2 
يد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات وحدود السلطة وكافة األطراف ذات الصلة عدم التحد

 ضعف الرقابة على المصروفات.إلى  يؤدي (TCالتكلفة المستهدفة ) بتطبيق أسلوب
2.23 

 1.11 معامل الثبات للفرضية ككل 

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

( وتعنى هذ  %22تبار الثبات أ  قيم الفاكرونباخ لجميع عبارات الفرضية الثالثة أكبر من )( نتائج اخ4/2من الجدول )

القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كا  ذلك لكل عبارة على حد  أو على مستوى جميع عبارات 

ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول با  المقاييل التي اعتمد ( وهو 2.22) يالفا كرونباخ للمقياس الكل المقياس حيث بلغت قيمة

عليها البحث لقياس متغير الفرضية الثالثة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذ  اإلجابات في تحقيق 

 البحث وتحليل نتائجها.  أهداف

 مجتمع وعينة الدراسة: .1.1

الحصر الشامل في جمع  أسلوبملين بشركة سكر كنانة المحدودة ونظرا" لتعزر استخدام يتكو  مجتمع الدراسة من العا

العينة حيث تمَّ اختيارها من مجتمع الدراسة الموضح في  أسلوبالبيانات العتبارات الوقت والجهد والتكلفة فقد تم االعتماد على 



 

 

  
  

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ات االحتمالية والتي تتيح فر  متساوية لالختيار بين العينة العشوائية وهى إحدى العين أسلوبالفقرة السابقة عن طريق 

( استمارة بنسبة استرداد 42موضع الدراسة وتم استرداد عدد ) استمارة للمجتمع( 22تم توزيع عدد ) مجتمع حيثمفردات 

 (% وفيما يلي جدول يوضح توزيع عينة الدراسة.24بلغت )

 االستبيانات الموزعة والمعادة (1/1جدول )

 النسبة ددالع البيان

 %122 22 االستبيانات الموزعة

 %24 42 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %2 0 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 %2 3 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %24 42 االستبيانات الصالحة للتحليل

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

 

 ة المستخدمة في البحث:اإلحصائي األساليب. 1.1

 اإلحصائية التالية في تحليل بيانات البحث الميدانية: األساليبتم استخدام 

 اإلحصائية الوصفية األساليب(. 1)

اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة  األساليبتم استخدام 

 .التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة األساليبمجتمع البحث وتوزيعك وقد تضمنت 

 (. الوسط الحسابي:1)

لعبارة موافق بشدة والوز   2تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكل متوسط إجابات عبارات البحث حيث تم إعطاء الوز  

 أوافق بشدةلعبارة ال  1لعبارة ال أوافق ف والوز   2والوز   لعبارة محايد 3لعبارة موافق والوز   4

 (. االنحراف المعياري:1)

 تم استخدامك لقياس مدى تجانل إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس األهمية النسبية لعبارات محاور االستبانة.

 (.  استخدام اختبار ) كاى تربيع (1) 

ذلك انك إذا كانت قيمة  عنيوي %2وتم استخدام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث عند مستوى معنوية 

يرفض فرض العدم ويكو  الفرض البديل )فرض البحث(  %2ل من أقمصاحبة لقيمة مربع كاى المحسوبة الداللة اإلحصائية ال

فذلك معنا  قبول فرض العدم وبالتالي  %2كبر من أحصائية المصاحبة لقيمة مربع كاى أما إذا كانت قيمة الداللة اإل .صحيحاف 

 ( البحث غير صحيح.)فرض البديلض يكو  الفر

 :(. تحليل االنحدار1)

( حيث كانت tفروض البحث. وتم اعتماد على قيمة ) التابع الختباروتم استخدامك الختبار أثر كل متغير مستقل على المتغير 

أو تكو  قيمة الداللة  ،( الجدوليةtمن قيمة ) أكبر( المحسوبة tقاعدة القرار هي قبول الفرضية البديلة عندما تكو  قيمة )

 .2.22اإلحصائية المصاحبة لقيمة )ت( المحسوبة أقل من 
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 :(. اختبار ألفا كرنباخ1) 

ويعد المقياس جيداف ومالئماف إذا زادت  األداء،من صدل  البحث للتحققوتم استخدامك لقياس االتسال الداخلي لعبارات 

 (32) ادلة التاليةوالذي يقاس وفقاف للمع (،%22قيمة ألفا كرونباخ عن )

 ]  2مج   -1 [                                                            معامل الثبات    =        
 

                      - 1                 2 

 العدد الكلي لمفردات االختبار.إلى  حيث ) ( ترمز

 االختبار. تباين درجات كل مفردة من مفرداتإلى  ( ترمز2)  

 مجمو  تباين درجات جميع المفردات.إلى  ( ترمز2)مج  

 التوزيع التكراري لعبارات البحث :ثانياً 

( والرقابة على المواد TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  :األولىالفرضية 

 .المباشرة

 ن حول عبارات الفرضية األولي:التوزيع التكراري إلجابات المبحوثي (1/1جدول )

أوافق  المقياس العبارة

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ألوافق 

 بشدة

( في مرحلة TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق -1

 التخطيط والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.

 - - 3 17 27 التكرار

 - - 6.4 36.2 57.4 النسبة%

نظمة أواقعية من  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة سلوبأيعتبر -2

 التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة على المواد المباشرة.

 - 1 5 25 16 التكرار

 - 2.1 10.6 53.2 34 النسبة%

( في حذف TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق  -3

 لمواد المباشرة. ال تضيف قيمة لتحقيق الرقابة على ا لتينشطة ااأل

 - 3 6 14 24 التكرار

 - 6.4 12.8 29.8 51.1 النسبة%

( في تحقيق ربحية TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق -4

من خالل الرقابة على  األسعارمعقولة للشركة بدو  اللجوء لزيادة 

 المواد المباشرة.

 3 1 5 21 17 التكرار

 النسبة%

36.2 44.7 10.6 2.1 6.4 

( في توفير TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق -2

معلومات مفصلة عن التكاليف وإحكام الرقابة على المواد 

 المباشرة.

 - 1 6 22 18 التكرار

 النسبة%
38.3 46.8 12.8 2.1 - 

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  
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  :ما يلي (1/1)يتضح من الجدول 

( في مرحلة التخطيط والتصميم TC) التكلفة المستهدفة أسلوبمن أفراد العينة يوافقو  على أ  يساهم تطبيق أعلى نسبة  -1

أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  (،%93.6بها بلغت ).للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة

 (.%0(بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )6.4%)

واقعية من أنظمة التكاليف التقليدية  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على أ  يعتبر  -2

أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت  (،%87.2بلغت ). حيث يركز في الرقابة على المواد المباشرة.

 (.%2.1غير الموافقين على ذلك )بينما نسبة  (%10.6نسبتهم )

( في حذف األنشطة التي ال تضيف TC) التكلفة المستهدفة أسلوبأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على يساعد تطبيق  -3

أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  ،(%80.9بلغت ). قيمة لتحقيق الرقابة على المواد المباشرة

 (.%6.4بينما نسبة غير الموافقين على ذلك ) (12.8%)

( في تحقيق ربحية معقولة للشركة TC) التكلفة المستهدفة أسلوبأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على أنك يساهم تطبيق  -4

افقين على ذلك بينما نسبة غير المو ،(%80.9بلغت ) .من خالل الرقابة على المواد المباشرة. األسعاربدو  اللجوء لزيادة 

 (.%10.6أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) ،(8.5%)

( في توفير معلومات مفصلة عن TC) التكلفة المستهدفة أسلوبأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على يساعد تطبيق  -2

أما أفراد  ،(%2.1بينما نسبة غير الموافقين على ذلك ) ،(%85.1التكاليف وإحكام الرقابة على المواد المباشرة. بلغت )

 (.%12.8العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

 واختبار مربع لعبارات االستبانة ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :ثالثاً 

 األولىضية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفر1/1الجدول )

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

( في مرحلة التخطيط TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق -1

 1 6212. 4.51 والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.
أوافق 

 بشدة

نظمة واقعية من ا أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيعتبر -2

 أوافق  4 7112. 4.19 التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة على المواد المباشرة.

( في حذف األنشطة TCالتكلفة المستهدفة) أسلوبيساعد تطبيق -3

 التي ال تضيف قيمة لتحقيق الرقابة على المواد المباشرة. 
4.25 .9202 2 

أوافق 

 بشدة

( في تحقيق ربحية TCهدفة)التكلفة المست أسلوبيساهم تطبيق -4

من خالل الرقابة على  األسعارمعقولة للشركة بدو  اللجوء لزيادة 

 المواد المباشرة.

 أوافق  2 1.073 4.02
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( في توفير معلومات TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق -2

 أوافق  3 8242. 4.19 مفصلة عن التكاليف وإحكام الرقابة على المواد المباشرة.

 أوافق   0.829 4.23 المتوسط 

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

 :يلي ما( 1/1)يتضح من الجدول 

( وهذ  النتيجة تدل على موافقة 3أ  غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات الفرضية يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي ) .1

 .األولىعن الفرضية أفراد العينة على غالبية العبارات التي تعبر 

( في مرحلة التخطيط والتصميم TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق ة )عبارات الفرضية هي العبار عبارة منأهم  .2

( وبانحراف معياري 4.51حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ) ،(للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.

(0.621.) 

( في تحقيق ربحية معقولة للشركة TCالتكلفة المستهدفة) أسلوبمن حيث الموافقة هي العبارة )يساهم تطبيق وأقل عبارة  .3

( بانحراف معياري 4.02من خالل الرقابة على المواد المباشرة..( حيث بلغ متوسط العبارة ) األسعاربدو  اللجوء لزيادة 

(1.073 .) 

يدل على أ  إفراد العينة يوافقو  غالبية جميع العبارات التي تقيل عبارات  ( وهذا4.23كما بلغ متوسط جميع العبارات ) .4

 ( مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي.0.829وبانحراف معياري )، الفرضية

 األولى الفرضية ( اختبار مربع كاي لعبارات1/2جدول )

قيمة مربع  العبارة

 كاي

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 التفسير

( في مرحلة التخطيط TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق -1

 دالة 2.222 2 17.22 والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.

واقعية من انظمة  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيعتبر -2

 دالة 2.222 3 32.12 التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة على المواد المباشرة.

( في حذف األنشطة TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق -3

 التي ال تضيف قيمة لتحقيق الرقابة على المواد المباشرة. 
 دالة 2.222 3 22.23

( في تحقيق ربحية TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق -4

بة على من خالل الرقا األسعارمعقولة للشركة بدو  اللجوء لزيادة 

 المواد المباشرة.

 دالة 2.222 4 34.37

 دالة 2.222 3 24.21( في توفير معلومات TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق -2
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 مفصلة عن التكاليف وإحكام الرقابة على المواد المباشرة.

 دالة 2.222 3 22.11 األحادية للمحورقيمة مربع كاي 

 م2222ات االستبيا  المصدر: إعداد الباحث من بيان

 :ما يلي (1/2)يتضح من الجدول 

( 2( عند درجات حرية )17.22) األولىبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة  .1

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

( في مرحلة التخطيط TC) التكلفة المستهدفة أسلوبابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أ  يساهم تطبيق إج

 والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.

( 3( عند درجات حرية )32.12بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

واقعية من أنظمة التكاليف  أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أ  يعتبر 

 .شرةالتقليدية حيث يركز في الرقابة على المواد المبا

( 3( عند درجات حرية )22.23بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

( في حذف األنشطة التي ال TC) التكلفة المستهدفة أسلوبساعد تطبيق إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على ي

 تضيف قيمة لتحقيق الرقابة على المواد المباشرة. 

( 4( عند درجات حرية )34.37بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5ن )( وهي أقل م2.222ومستوى داللة إحصائية )

( في تحقيق TC) التكلفة المستهدفة أسلوبإجابات أفراد العينة ولصالح الذين لم يبدوا إجابات محددة على أنك يساهم تطبيق 

 رة.من خالل الرقابة على المواد المباش األسعارربحية معقولة للشركة بدو  اللجوء لزيادة 

( 3( عند درجات حرية )24.21بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ) .2

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

( في توفير معلومات مفصلة عن TCالتكلفة المستهدفة) أسلوباعد تطبيق إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على يس

 المواد المباشرة. الرقابة علىالتكاليف وإحكام 

( 2.222ومستوى داللة إحصائية ) ،(3بدرجات حرية ) ،(22.11) ىمربع كاي األحادية للفرضية األولكما بلغت قيمة  .2

ولصالح  فرول ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينةوجود إلى  وعليك فإ  ذلك يشير ،(%5أقل من ) وهي

 .األولىالموافقين على جميع عبارات الفرضية 

( والرقابة على TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوبهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معوقات تطبيق  :الثانيةالفرضية 

 المصروفات.

 



 

 

  
  

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :حول عبارات الفرضية الثانية حوثين( التوزيع التكراري إلجابات المب1/11جدول )

أوافق  ال ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة المقياس العبارة

 بشدة

فشل مفهوم إلى  تؤدي التقلبات السوقية السريعة-1

( في تحقيق رغبات TC) التكلفة المستهدفة

 المستهلك وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.

 1 1 12 14 19 التكرار

 النسبة%
40.4 29.8 25.5 2.1 2.1 

تقوم شركة كنانة بخطة لتطوير وزيادة منتجاتها -2

 داء الماليورة جيدة ومبتكرة لتحسين جودة األبص

 - 2 15 21 9 التكرار

 - 4.3 31.9 44.7 19.1 النسبة%

( TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة ال-3

في بعض الصناعات مثل صناعة األدوية حيث 

محكومة بعوامل طبية صحية  تكو  المكونات

وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب 

 الرقابة على المصروفات.

 - 2 12 12 12 التكرار

 النسبة%

21.3 32.2 31.2 12.2 - 

ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر -4

فيها درجة عالية من الوضوح والبساطة حتى 

 .يسهل فهمها على مستخدميها

 - 1 12 22 14 ارالتكر

 النسبة%
22.7 42.2 22.2 2.1 - 

عدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات -2

الواجبات وحدود السلطة وكافة األطراف ذات 

 (TCالتكلفة المستهدفة ) بتطبيق أسلوبالصلة 

 ضعف الرقابة على المصروفات.إلى  يؤدي

 1 3 2 22 12 التكرار

 النسبة%

34 42.2 14.2 2.4 2.1 

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  

 :( ما يلي4/12يتضح من الجدول )

( TC) فشل مفهوم التكلفة المستهدفةإلى  أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على أ  تؤدي التقلبات السوقية السريعة -1

أما أفراد العينة الذين لم يبدوا  (،%86.5بلغت ) في تحقيق رغبات المستهلك وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.

 (.%8.1( بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )%5.4إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )

ورة جيدة ومبتكرة أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على أ  تقوم الشركة الوطنية بخطة لتطوير وزيادة منتجاتها بص -2

( %13.5أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) (،%81.1داء المالي بلغت )لتحسين جودة األ

 (.%5.4بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

( في بعض الصناعات مثل TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على ال -3

طبية صحية وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب  صناعة األدوية حيث تكو  المكونات محكومة بعوامل
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( %21.6أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) ،(%64.8بلغت ) الرقابة على المصروفات.

 (.%13.5بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها درجة عالية من  أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على أنك ساهم عدم تصميم -4

بينما نسبة غير الموافقين على ذلك  ،(%78.3بلغت ) .الوضوح والبساطة حتى يسهل فهمها على مستخدميها

 (.%13.5أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) ،(8.1%)

دم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات وحدود السلطة وكافة أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقو  على ع -2

ضعف الرقابة على المصروفات. بلغت إلى  يؤدي (TCالتكلفة المستهدفة ) بتطبيق أسلوباألطراف ذات الصلة 

فقد بلغت أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة  ،(%10.8بينما نسبة غير الموافقين على ذلك ) ،(59.4%)

 (.%29.7نسبتهم )

 واختبار مربع لعبارات االستبانة ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :ثالثاً 

 الثانية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية 1/11الجدول )

 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة

فشل مفهوم إلى  السوقية السريعة تؤدي التقلبات-1

( في تحقيق رغبات المستهلك TC) التكلفة المستهدفة

 وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.

 أوافق 1 9772. 4.04

التسويقية  باالستراتيجياتيؤدي عدم االهتمام -2

 عدم وجود رقابة كافية على التكاليف.إلى  الحديثة
 أوافق 4 8052. 3.78

( في TC) بيق نظام التكلفة المستهدفةيمكن تط ال-3

بعض الصناعات مثل صناعة األدوية حيث تكو  

المكونات محكومة بعوامل طبية صحية وأخرى 

قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب الرقابة على 

 المصروفات.

 أوافق 2 9342. 3.68

ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها -4

وضوح والبساطة حتى يسهل فهمها درجة عالية من ال

 .على مستخدميها

 أوافق 3 8722. 3.97

عدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات -2

بتطبيق وحدود السلطة وكافة األطراف ذات الصلة 

ضعف إلى  (يؤديTCالتكلفة المستهدفة ) أسلوب

 الرقابة على المصروفات.

 أوافق 2 9782. 4.00

 أوافق  2.213 3.89 المتوسط

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  
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 :( ما يلي4/11يتضح من الجدول )

( وهذ  النتيجة تدل على 3أ  غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات الفرضية يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي ) -1

 موافقة أفراد العينة على غالبية العبارات التي تعبر عن الفرضية الثالثة.

( TC) فشل مفهوم التكلفة المستهدفةإلى  تؤدي التقلبات السوقية السريعةة )عبارات الفرضية هي العبار عبارة منأهم  -2

حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على  ،(في تحقيق رغبات المستهلك وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.

 (.2.222( وبانحراف معياري )4.24العبارة )

( في بعض الصناعات مثل صناعة TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة من حيث الموافقة هي العبارة )ال وأقل عبارة .5

األدوية حيث تكو  المكونات محكومة بعوامل طبية صحية وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب الرقابة على 

 (. 2.234)( بانحراف معياري 3.27المصروفات.( حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أ  إفراد العينة يوافقو  غالبية جميع العبارات التي تقيل عبارات 3.72كما بلغ متوسط جميع العبارات ) .6

 ( مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي.2.213وبانحراف معياري ) ،الفرضية

 الفرضية الثالثة( اختبار مربع كاي لعبارات 1/11جدول )

ة مربع قيم العبارة

 كاي

 التفسير الداللة اإلحصائية درجات الحرية

فشل مفهوم التكلفة إلى  تؤدي التقلبات السوقية السريعة-1

( في تحقيق رغبات المستهلك وعدم تحقيق TCالمستهدفة)

 الرقابة على المصروفات.

 دالة 2.222 4 22.27

إلى  التسويقية الحديثة باالستراتيجياتيؤدي عدم االهتمام -2

 م وجود رقابة كافية على التكاليف.عد
 دالة 2.221 3 12.21

( في بعض TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة ال-3

الصناعات مثل صناعة األدوية حيث تكو  المكونات محكومة 

بعوامل طبية صحية وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في 

 غياب الرقابة على المصروفات.

 دالة 2.221 3 2.37

ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها درجة -4

 .عالية من الوضوح والبساطة حتى يسهل فهمها على مستخدميها
 دالة 2.221 3 12.24

عدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات وحدود -2

التكلفة  بتطبيق أسلوبالسلطة وكافة األطراف ذات الصلة 

 ضعف الرقابة على المصروفات.لى إ يؤدي (TCالمستهدفة )

 دالة 2.222 4 22.22

 دالة 0.012 3.4 19.43 األحادية للمحورقيمة مربع كاي 

 م2222المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبيا  
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 :( ما يلي4/12يتضح من الجدول )

( 4( عند درجات حرية )22.27) األولىبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة  -1

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

( في TC) فشل مفهوم التكلفة المستهدفةإلى  إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أ  تؤدي التقلبات السوقية السريعة

 لمستهلك وعدم تحقيق الرقابة على المصروفات.تحقيق رغبات ا

( 3( عند درجات حرية )12.21بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) -2

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.221ومستوى داللة إحصائية )

عدم وجود رقابة إلى  التسويقية الحديثة باالستراتيجياتت أفراد العينة ولصالح الموافقين على أ  يؤدي عدم االهتمام إجابا

 .كافية على التكاليف

( 3( عند درجات حرية )2.37بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) -3

عدم وجود فرول ذات داللة إحصائية إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أكبر من )2.221) ومستوى داللة إحصائية

( في بعض الصناعات مثل TC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على ال

ية يصعب الرقابة عليها في غياب صناعة األدوية حيث تكو  المكونات محكومة بعوامل طبية صحية وأخرى قانون

 .الرقابة على المصروفات

( 3( عند درجات حرية )12.24بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) -4

ة بين وجود فرول ذات داللة إحصائيإلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.221ومستوى داللة إحصائية )

إجابات أفراد العينة ولصالح الذين لم يبدوا إجابات محددة على أنك ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها 

 .درجة عالية من الوضوح والبساطة حتى يسهل فهمها على مستخدميها

( 4( عند درجات حرية )22.22)بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفرول بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة  -2

وجود فرول ذات داللة إحصائية بين إلى  (، وعليك فإ  ذلك يشير%5( وهي أقل من )2.222ومستوى داللة إحصائية )

إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات وحدود السلطة وكافة األطراف 

 .ضعف الرقابة على المصروفاتإلى  يؤدي (TCالتكلفة المستهدفة ) أسلوببتطبيق ذات الصلة 

( 2.212ومستوى داللة إحصائية ) ،(3.4بدرجات حرية ) ،(12.43) ىمربع كاي األحادية للفرضية االولكما بلغت قيمة  -2

ولصالح  عينةوجود فرول ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد ال وعليك فإ  ذلك يشير إلى ،(%5أقل من ) وهي

 الموافقين على جميع 

 النتائج:. 1

 ( في مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج في الرقابة على المواد المباشرة.TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساهم تطبيق  -1

 المباشرة. ال تضيف قيمة لتحقيق الرقابة على المواد التي  ( في حذف االنشطةTC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق  -2

( في توفير معلومات مفصلة عن التكاليف وإحكام الرقابة على المواد TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيساعد تطبيق  -3

 المباشرة.

 ( بإضافة ما يحتاجك كل مكو  من مكونات المنتج في الرقابة على االجور.TC) يساعد تقدير التكلفة المستهدفة -4
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دا  المستقبلي في بتكار واإلبحسين والتطوير المستمر وبرامج اإل( في برنامج التTC) تهدفةيساهم تقدير التكلفة المس -2

 جور.الرقابة على األ

ف المسموح بها في الرقابة مستوى التكاليإلى  ( طبقاف لذلك يتحدى معايير التكلفة لتصلTC) يؤدي تقدير التكلفة المستهدفة -2

 جور.على األ

( في تحقيق رغبات المستهلك وعدم تحقيق الرقابة TC) فشل مفهوم التكلفة المستهدفةإلى  السريعة تؤدي التقلبات السوقية -2

 على المصروفات.

التكلفة  أسلوبعدم التحديد الواضح والدقيق للمسئوليات الواجبات وحدود السلطة وكافة األطراف ذات الصلة بتطبيق   -7

 صروفات.ضعف الرقابة على المإلى  يؤدي (TCالمستهدفة )

 .ساهم عدم تصميم نظم محاسبية مواكبة وتتوفر فيها درجة عالية من الوضوح والبساطة حتى يسهل فهمها على مستخدميها -2

 

 :التوصيات. 1

 واقعية من انظمة التكاليف التقليدية حيث يركز في الرقابة على المواد المباشرة. أكثر( TC) التكلفة المستهدفة أسلوبيعتبر  -1

من خالل  األسعار( في تحقيق ربحية معقولة للشركة بدو  اللجوء لزيادة TC) التكلفة المستهدفة أسلوبهم تطبيق يسا -2

 الرقابة على المواد المباشرة.

ر البيع المستهدف ية بتأثير رغبات وطلبات العمالء عند تحديد سعأساس( بدرجة كبيرة وTC) التكلفة المستهدفة أسلوبيهتم  -3

 جور.األ الرقابة على

 جور.لبيع المستهدف في الرقابة على األ( بخصم الربح المستهدف من سعر اTC) يساعد تقدير التكلفة المستهدفة -4

 عدم وجود رقابة كافية على التكاليف. إلى  التسويقية الحديثة باالستراتيجياتيؤدي عدم االهتمام  -2

ض الصناعات مثل صناعة األدوية حيث تكو  المكونات محكومة ( في بعTC) يمكن تطبيق نظام التكلفة المستهدفة ال -2

 بعوامل طبية صحية وأخرى قانونية يصعب الرقابة عليها في غياب الرقابة على المصروفات.

 

 المصادر والمراجعقائمة . 1

الرقابة  النشاط ومحاسبة المسؤولية في أساسدور التكامل بين نظم التكلفة على  م(.2212. )محمد الناير ،محمدين -1

 .معة السودا  للعلوم والتكنولوجياجا ،رسالة دكتورا  غير منشورة ،على التكاليف وتعظيم ربحية المنشآت الصناعية

التكلفة االستراتيجية للمنتجات ودعم الميزة التنافسية  إدارةالقياس المرجعي في  أسلوبدور  م(.2212ي. )عل ،محمد -2

 .جامعة النيلين ،منشورةرسالة ماجستير غير  ،للشركات الصناعية

للمنشآت رسالة  التنافسيةالنشاط ودور  في دعم القدرة  أساسنظام التكاليف على  م(.2212. )الهاديفاطمة  ،موسى  -3

 .معة السودا  للعلوم والتكنولوجياجا ،ماجستير غير منشورة

بالمنشآت  المستهدفةلفة مدى فعالية تطبيق مداخل التك م(.2222. )د. فريد عمر ،شيخ ي؛محمد حسن عل ،مفتى -4

مجلة كلية التجارة  :االسكندرية). 422  ، الصناعية بجدةدراسة استكشافية على عينة من المنشآت  ،الصناعية

 اني.العدد الث ،42المجلد  ،جامعة االسكندرية ،للبحوث العلمية
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