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 الملخص


 
مدخل التكمفة المستهدفة وهو يعتبر من مداخل مدى تطبيق هدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

التكاليف الحديثة ولما له من فوائد ومزايا والذي يعتبر الهدف الرئيسي في تفوق اليابان وتربعها 
حيث يمعب هذا المدخل دورًا أساسيًا في تخفيض التكاليف ومن ثم . عمى عرش اقتصاد العالم

زيادة األرباح والقدرة واالستمرارية عمى المنافسة في ظل التغيرات االقتصادية والتكنولوجية في 
. ظل بيئة التصنيع الحديثة

باإلضافة إلى التعرف عمى مدى تطبيق هذا المدخل في الشركات الصناعية العاممة في قطاع 
غزة ومدى مالئمة البيئة الصناعية الفمسطينية لتطبيق مدخل التكمفة المستهدفة كمفهوم حديث في 

. وأيضا في التعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل, إدارة التكاليف
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانه وقد تم توزيعها عمى المدراء العاممين في 

 استبانه منها 45 استبانه تم اعتماد 55الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة حيث تم توزيع 
لغاية التحميل وقد تم استخدام برنامج التحميل اإلحصائي الختبار الفرضيات وتحميل النتائج لعينة 

وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة محل عينة , الدراسة
إدراك بمفهوم التكمفة المستهدفة إال أنها ال تقوم باستخدام معادلة التكمفة عي والبحث عمى و

المستهدفة بصورة عممية حديثة في تخفيض تكاليفها باإلضافة إلى استخدام وتطبيق كثير من 
. المبادئ المتعمقة بالتكمفة المستهدفة

الشركات تمك كما أن بيئة الصناعة في قطاع غزة مالئمة لتطبيق هذا المدخل باإلضافة إلى أن 
تستخدم نظام محاسبي سميم يساعد في تطبيق مدخل التكمفة المستهدفة باإلضافة لوجود بعض 

. المعوقات التي تعيق تطبيق هذا المدخل
:  وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان أهمها

إنشاء فريق عمل متعدد  ويجب تطبيق معادلة التكاليف المستهدفة بصورة عممية سميمة
العمل عمى تنظيم بيئة الصناعة لمشركات  والخصائص يقوم بتحقيق التكاليف المستهدفة

أيضًا العمل  والعاممة في قطاع غزة لتصبح أكثر مالئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستهدفة
 .عمى إزالة المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل

 
 

 

Abstract 
 



 ث 

 

The study aims to identify the target costing system which is considered one of the 

modern costing systems that has numerous benefits and advantages and is considered 

the major reason behind the Japanese economic superiority. 

This system 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. 

In addition, the study aims to identify the extent of implementing this system in the 

industrial companies working in Gaza Strip and the extent of the suitability of the 

Palestinian industrial environment to implement the target costing system as a modern 

concept of cost management. 

To achieve the goals of the study, the researcher has designed a questionnaire and 

distributed it to the managers working in the industrial companies in Gaza Strip. 55 

questionnaires were distributed but only 45 questionnaires were approved for the 

purpose of analysis. The Statistical Analysis Program (SPSS) was used to test the 

hypothesis and to analyze the results of the sample of the study. The results of the 

study have shown that the industrial companies working in Gaza Strip are aware of 

the concept of the target costing system, but they don't use it in a scientific modern 

way in reducing the costs and they don't apply lots of the principles related to the 

target cost. 

Besides, the industrial environment in Gaza Strip is suitable to implement this system. 

In addition, the industrial companies working in Gaza Strip use an accounting system 

that helps in implementing the target costing system. Moreover, there are many 

obstacles that restrain applying this system. 

 

The researcher has offered some recommendations as follow: 

The target cost equation must be applied in a good and scientific way, Form a 

working team with cross factions to carry out the target costs, Organize the 

industrial environment for the working companies in Gaza Strip to make it more 

suitable to apply the target costing system, And Put an end to the obstacles that 

prevent the implementation of this system. 
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وببركتو ودعائو .. إلى من ساعدني ألقف عمى قدماي .. إلى من عممني كيف أكون 

 إلى والدي العزيز .. فتح لي كل باب 

إلى من ربتني .. إلى التي منحتني الحب والحنان .. إلى التي كمميا اهلل بتاج الوقار 

 إلى أمي الحنون رحميا اهلل.. وساعدتني دوما عمى االرتقاء 

إلى الروح التي .. إلى عنوان الصبر والتحمل .. إلى رفيقة دربي وشريكة حياتي 

 إلى زوجتي الغالية.. إلى من يخفق قمبي بسماع صوتيا .. تسكن بين أضمعي 

إلى ..إلى الذين بصوتيم ترتسم معاني الحياة .. إلى أجمل ىدية من الخالق المنان 

أبنائي وبناتي األعزاء   

وكبرت وترعرعت .. وتنعمت بخيراتو .. وتنفست من ىواه .. إلى من تربيت عمى ثراه 

إلى وطني الغالي فمسطين .. في رباه 

إلى الشيداء .. إلى من قدموا حياتيم رخيصة في سبيل اهلل .. إلى األكرم منا جميعا 

إلى شيداء الحرية  ... األبرار 

إلى أسرانا وجرحانا البواسل  .. إلى من عممونا كيف تكون ممحمة الصمود 

 ...الى كل من ساعدني ألنجز ىذا العمل 
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اللهم اغفر لي زالتي وأقل عثراتي و أصلح لي ما طغى به القلم وزاغ عنه 

البصر وعجز عنه اللسان وقصر عنه الفهم وغفل عنه اخلاطر 

الٗغؼٌٖبؼذأىأحووجُزٍالذساعتالوخْاضؼتإالأىأحْجَبالشكش

ّالخٖأحؤٌ,الؼظ٘نهللعبحاًَّحؼالٔالزّٕفقٌّٖأػاًٌٖػلٔإًجاصُا

.أىحكْىفِ٘االفائذةلكلهيقشأُاأّاعخؼاىبِا

عؼادةاألعخارالذكخْسالفاضلعالنإلٔكواأّدأىأحقذمبالشكشالجضٗل

ػلٔسعالخّٖقذملٖكلالشػاٗتباإلششافػبذهللاحلظالزٕحكشم

.ّالخْجَ٘

أػضاءلجٌتالوٌاقشتػلٔحكشهِنبوٌاقشتّححك٘نإلٔكواأحقذمبالشكش

,شاُ٘يػبذهللاُزاالؼولالوخْاضغّػلٔسأعِنالذكخْسالفاضلػلٔ

.هاُشهْعٔضشغامّالذكخْسالفاضل

كلهيأعاحزحٖفٖكل٘تالخجاسةّأخصإلٔكواأحقذمبالشكشّالخقذٗش

بالزكشالذكخْسػالءالذٗيالشفاحّٖالذكخْسػصامالبح٘صّٖالذكخْس

حوذٕصػشبّالذكخْسْٗعفػاشْسّالذكخْسصبشٕهشخِٔ

ح٘ضإلّٔإخشاجَكلهيعاُنفٖاًجاصُزاالؼولإلٔكواأحقذمبالشكش

.الْجْد
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الفصل األول 
 لمدراسة اإلطار العام

: المقدمة: 1.1
في ظل البيئة الصناعية الحديثة والمتقدمة وفي ظل التطورات التكنولوجية وفي ظل التنافس 

الشديد بين الشركات الصناعية عمى المستوى المحمى والعالمي كان البد من أن تقوم الشركات 
الصناعية ومنظمات األعمال بتقديم ميزة تنافسية في مجال أعماليا ومنتجاتيا وخدماتيا حتى 
تصل إلى المستوى المطموب من القدرة عمى التنافس وتحقيق ميزة تنافسية وفي ظل عدم القدرة 

عمى تغيير أسعار المنتجات من حيث رفع أسعارىا كان ال بد ليا من التركيز عمى التكمفة 
 بينياوالعمل عمى تخفيضيا وبالتالي كان البد من االىتمام بمداخل التكاليف المستخدمة ومن 

.  التكمفة المستيدفة
 أداة إلدارة التكمفة تيدف إلى تخفيض تكمفة المنتج أثناء بأنيا"ويمكن تعريف التكمفة المستيدفة 

مرحمة التخطيط والتطوير والتنظيم ومن ثم فإن ىذه األداة تحاول تخفيض التكمفة عند مرحمة 
التصميم وذلك لكبر حجم الوفورات التي يمكن تحقيقيا عند تمك المرحمة عنيا في المراحل التالية 

ليا وذلك مع الحفاظ عمى جودة المنتج والقدرات الوظيفية لو ودرجة الثقة من جانب العمبلء 
(.  2007,فودة)

عممية إلدارة " ويمكن تعريف التكمفة المستيدفة كما عرفتيا جمعية المحاسبين اليابانيين عمى أنيا 
األرباح بصفة عامة عن طريق تحديد جودة المنتج والتي تمكن المنظمة من تحقيق إستراتيجيتيا 

لمربح عمى أن يتم تحقيق تمك المستويات المذكورة في مراحل التخطيط لممنتج وكذلك تطويره 
 (. 2007,الرفاعي)الذي يقابل تطمعات واحتياجات العمبلء

  وقد كانت فكرة التكاليف المستيدفة عبارة عن فكرة تم ابتكارىا من خبلل شركة جينيرال إلكتريك
 أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك من خبلل ما يعرف بمفيوم ىندسة القيمة والتي تمثل األمريكية

منيج وأسموب ىندسي منظم يسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في عناصر اإلنتاج من 
(. (http://www.infotechaccontants.com/forumsالمواد الخام والمنتجات الوسيطة

كما يمكن تعريف ىندسة القيمة بأنيا عممية فحص لكل عنصر في المنتج لتحديد إمكانية 
 تكمفة المنتج مع الحفاظ عمى الحالة الوظيفية لممنتج وجودة أداء ىذا المنتج تخفيض

(. 2005 عبد الدايم,)
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 وفرضيات الدراسة و نموذج ويشتمل ىذا الفصل عمى كل من مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا
الدراسة ومنيجية الدراسة والدراسات السابقة التي ليا عبلقة بيذه الدراسة باإلضافة إلى ما يميز 

. ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة القريبة لمجال ىذه الدراسة
: مشكمة الدراسة: 1.2

نو مدخل مناظر أيعتبر مدخل التكمفة المستيدفة أسموب شامل إلدارة التكاليف واألرباح كما 
لممدخل التقميدي لمتكاليف ييدف إلى مساعدة اإلدارة السميمة فيما يتعمق بتحديد وتخفيض تكمفة 

سؤال الالمنتج وكذلك يساعد في عممية تسعير المنتجات وبالتالي فان مشكمة البحث تدور حول 
ما مدى تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في : "الرئيس التالي

  :منيا التساؤالت التالية ويتفرع" قطاع غزة
  مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينيةالوعي واإلدراك حولما مدى - 

 في قطاع غزة؟   العاممة
 ما مدى توفر بيئة األعمال المبلئمة والمناسبة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات - 

 الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة؟
  ما مدى وجود صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات - 

 الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة؟
مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية - 

 الفمسطينية العاممة في قطاع غزة؟
: أىمية الدراسة:1.3

أصبح ىذا المدخل مستخدم اآلن في كثير من الدول المتقدمة وذلك بيدف التحكم في التكاليف 
كبيرًا في تخفيض التكاليف والمساعدة ووتصميم المنتج حيث إن ىذا المدخل يمعب دورًا حيويًا 

في تطوير المنتجات حيث يستعين ىذا المدخل ببعض النظم الخاصة التي تقوم عمى تحجيم 
. التكاليف ومن أبرزىا ىندسة القيمة وجداول التكمفة

وحتى نتمكن من مجاراة التقدم الصناعي في الدول المتقدمة يجب عمينا االستفادة من خبرات 
تظير ودراسات ومعرفة ما توصل إليو من سبقونا في ىذا المجال وبالتالي فإن أىمية الدراسة 

 مقدار الفائدة التي يمكن أن تجنييا الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة من خبلل حول
تطبيق ىذا المدخل وجني ثماره المتمثمة بتخفيض تكمفة المنتج والمقدرة عمى تسعير المنتجات 

ومن ثم انعكاس ذلك عمى االقتصاد . وزيادة الربحية باإلضافة إلى تحقيق عنصر المنافسة
القومي من خبلل زيادة الصادرات نتيجة انخفاض تكاليف المنتجات ومن ثم انعكاس ذلك عمى 

. الدخل القومي بصورة عامة ودخل الفرد بصورة خاصة
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: أىداف الدراسة: 1.4
: جاءت ىذه الدراسة لتحقيق مجموعة من األىداف والتي يمكن تمخيصيا في النقاط التالية

. التعرف عمى مدخل التكاليف المستيدفة كأحد أىم المداخل في إدارة  التكاليف الحديثة -
 .التعرف عمى مدى مبلئمة البيئة الصناعية الفمسطينية في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة -
التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في  -

 .الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة
. التعرف عمى مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة -

ويمكن تحقيق ىذه األىداف من خبلل التعرف عمى مفيوم مدخل التكمفة المستيدفة ومبادئيا 
 تحقيقيا باإلضافة إلى إجراء عمىوخصائصيا والعوامل المؤثرة في تحديدىا واألدوات المساعدة 

دراسة ميدانية لمتعرف عمى مدى إمكانية تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية 
 .الفمسطينية العاممة في قطاع غزة

 : الفرضيات التاليةصياغةبناء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا تم  :فرضيات الدراسة: 1.5
ال يوجد إدراك تام ووعي كافي بمدخل التكاليف المستيدفة كمدخل يمكن : الفرضية األولى 

. تطبيقو في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة
ال تتوفر بيئة األعمال المناسبة لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في : الفرضية الثانية 

. الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة
ىناك معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في : الفرضية الثالثة 

. الشركات  الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة
ال يتوفر النظام المحاسبي المبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في الشركات : الفرضية الرابعة

 .           الفمسطينية العاممة في قطاع غزة الصناعية
 :نموذج الدراسة: 1.6

: حتى يتم تحقيق أىداف ىذه الدراسة فإن نموذج الدراسة يتكون من
: متغيرات الدراسة

. يتمثل في مدخل التكاليف المستيدفة (المتغير التابع)
 :يتمثل في مجموعة المتغيرات التالية (المتغير المستقل)

دراك العاممين - .  معرفة وعي وا 
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 .الصعوبات والمعوقات -
. بيئة األعمال الصناعية -
. النظام المحاسبي- 
: منيجية الدراسة: 1.7  

 المنيج الوصفي التحميمي من خبلل جمع البيانات المتعمقة استخدامتقوم ىذه الدراسة عمى 
 بيدف الوصول إلى المعرفة المتعمقة بمشكمة الدراسة باإلضافة إلى إمكانية الدراسةبموضوع 

 المنيج اإلحصائي لمتحميل باإلضافة إلى باستخدامقياس المعمومات من الناحية الكمية والكيفية 
 استبانة وتعتمد الدراسة عمى جمع المعمومات األولية من خبلل إعداد قائمة االستبانة توزيع قائمة 

. الدراسةمتعمقة بموضوع 
باإلضافة إلى المعمومات الثانوية من خبلل الكتب والدوريات والمجبلت والدراسات السابقة 

.  والرسائل العممية
: الدراسات السابقة: 1.8

التكمفة المستيدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة في ظل "بعنوان  (2002) دراسة تيامي- 1
". بيئة األعمال الحديثة

ىدفت الدراسة إلى بيان دور التكمفة المستيدفة كمدخل مستحدث في رفع كفاءة عممية اتخاذ 
قرارات التسعير لممنتجات الجديدة في المنشآت الصناعية المصرية في ظل بيئة األعمال الحديثة 

. التي تتسم بالمنافسة الشديدة وسرعة التقدم التكنولوجي
: وكانت من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

أن المنيج المحاسبي لمتسعير يقوم عمى تحميل ىيكل التكاليف في المنشأة وذلك ليدف التوصل 
إلى الحد األدنى لسعر البيع الذي يغطى التكاليف الكمية ويحقق الفائض المرغوب فيو وأنو يمكن 
تطبيق التكمفة المستيدفة من تخطيط المنتج بالمواصفات وبالسعر المرغوب ييما من المستيمك 

.  بأقل تكمفة ممكنة وىي تعتبر من أىم عوامل النجاح في بيئة األعمال
: وكانت أىم التوصيات

الحاجة إلى المزيد من البحوث المتعمقة بمداخل نظم اإلدارة اإلستراتيجية التي تبلئم البيئة 
الصناعية الحديثة ومنيا مدخل التكمفة المستيدفة مع التركيز عمى البحوث التجريبية والعممية 

واالىتمام بمدخل التكمفة المستيدفة في مجال التعميم الجامعي والمعاىد والقيام بالدورات التعميمية 
 .والتدريب المستمر وذلك بيدف زيادة معرفة المحاسبين بأىمية مدخل التكمفة المستيدفة ومزاياىا
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دور التكاليف المستيدفة في تخفيض التكاليف وتطوير " بعنوان (2002) دراسة راجخان- 2

". دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية في مدينة جدة- المنتجات
ىدفت الدراسة  إلى التعرف عمى دور التكاليف المستيدفة في تخفيض التكاليف وتطوير 

المنتجات في المشروعات الصناعية في اليابان خاصة وكذالك في الدول المتقدمة التي قامت 
باستخدام ىذا النظام في مشروعاتيا الصناعية باإلضافة إلى التعرف عمى إمكانية تطبيق ىذا 
النظام لتخفيض التكاليف وتطوير المنتجات في المشروعات الصناعية العاممة بالمممكة العربية 

. السعودية واالستفادة من التجربة اليابانية
: وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 

ال يتم  تطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في المشاريع الصناعية السعودية و يتم إتباع العديد من 
المبادئ واألسس التي يقوم عمييا مدخل التكاليف المستيدفة , وال يتم استخدام معادلة التكاليف 

المستيدفة التي تعتبر األساس األول ليذا النظام , و ىناك إمكانية لتطبيق مدخل التكاليف 
المستيدفة ولكن يحتاج ذلك لبعض الوقت حتى يتم فيم المدخل بصورة صحيحة وحتى يتم 

. التدريب عمى طريق تطبيق المدخل بصورة كاممة
: وكانت أىم التوصيات 

ضرورة القيام بالمزيد من األبحاث والدراسات التي تتناول موضوع التكاليف المستيدفة بالشرح 
والتوضيح وضرورة القيام بدراسة نظرية شاممة مستقمة لممداخل المعادلة لمدخل التكاليف 

المستيدفة التي تم التعرض ليا في ىذه الدراسة وضرورة تناول مداخل التكاليف األخرى التي لم 
تتعرض ليا الباحثة في دراستيا من خبلل أبحاث قادمة يتم التعرف من خبلليا عمى المداخل 

. المعادلة لمدخل التكاليف المستيدفة
تقييم دور أسموب التكمفة المستيدفة في دعم ونجاح تطبيق "  بعنوان (2003)دراسة ىاشم- 3

".  إستراتيجية ريادة التكمفة ببيئة األعمال المتقدمة 
 ىدفت الدراسة إلى البحث في توفير إطار شامل إلبراز دور أسموب التكمفة المستيدفة في دعم 

ونجاح تطبيق إستراتيجية ريادة التكمفة خاصة في بيئة األعمال المعاصرة وذلك لما ليذا األسموب 
.  من مزايا متعددة خاصة في مجاالت تخطيط ورقابة التكمفة وتخفيضيا

: وكانت من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
أن تغيرات التي حدثت في بيئة األعمال الحديثة أظيرت عجز نظام التكاليف بأدواتو وأساليبو 
التقميدية في مواكبة تمك البيئة المتطورة وأن ىناك العديد من جوانب التحديث والتطوير في 

6



 7 

أسموب التكمفة المستيدفة والتي تتمثل في مصدر أىميتيا كأداة إستراتيجية شاممة يمكن 
 .استخداميا بشكل عام في دعم إستراتيجية ريادة التكاليف بشكل خاص

استخدام وتطبيق التكمفة المستيدفة "  بعنوان Borgernas and Fridh(2003)دراسة  - 4
".  في الشركات الصناعية السويدية 

ىدفت الدراسة إلى التعرف حول مدى تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية السويدية 
. وما المستوى الذي تطبق فيِو بالمقارنة مع الشركات األخرى

من الشركات التي أجريت عمييا % 16.5وكان أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إلى أن 
.  شركة صناعية سويدية 81الدراسة تستخدم التكمفة المستيدفة من أصل

إن أحد أىم أسباب عدم تطبيق التكمفة المستيدفة يرجع إلى خوف الشركات من تبني أساليب 
. جديدة تختمف عن األساليب التقميدية

:  وكانت من أىم التوصيات
القيام بالمزيد من األبحاث المستقبمية والتي تكون واضحة ومبينة لمدى استخدام التكاليف 

. المستيدفة والقيام بأبحاث تقوم باستخدام عينة أكبر من التي قام بيا الباحثان
دراسة ):"التسعير باستخدام منيج التكمفة المستيدفة"بعنوان ( 2007) دراسة زويمف وخمف- 5

. (ميدانية عمى قطاع صناعة األدوية البيطرية األردنية
 دراسة فمسفة وآلية تطبيق منيج التكمفة المستيدفة مع بيان اإلجراءات البلزم  إلىىدفت الدراسة

 إجراءىا لمتكمفة المستيدفة لممنتجات المراد تسعيرىا في قطاع صناعة األدوية البيطرية األردنية
وكذلك بيان أىمية استخدام منيج التكمفة المستيدفة في التسعير في ظل ظروف المنافسة الشديدة 

. في االقتصاد المعاصر
:  وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

 تتأثر قرارات التسعير بالعديد من العوامل أىميا الزبائن والمنافسون والتكاليف وعوامل سياسية 
ستراتيجية تصفح السوق .وقانونية وبيئية وىناك استراتيجيات لمتسعير ىي إستراتيجية االختراق وا 

ويتوقف اختيار اإلستراتيجية عمى ىدف المنشاة وتحقيق فرص النجاح المتوفرة لئلستراتيجية 
المختارة, وال يمكن االعتماد عمى المنيج التقميدي لمتسعير من المنافسة في حدود السعر السائد 
في السوق التنافسي مما يتطمب تحسين النوعية وخفض التكمفة إذ أن المنتج يعتمد نجاحو عمى 
دارة  الجودة والسعر, و يمثل نظام التكمفة المستيدفة طريق لمتسعير ونظام لتخطيط الربحية وا 

التكمفة في البيئة التنافسية حيث يعتبر أداة من أدوات اإلدارة اإلستراتيجية التي تعمل عمى خفض 
 .تكميف المنتج
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: وكانت من أىم التوصيات
ينبغي تطوير أنظمة التكاليف المساىمة في ترشيد عممية اتخاذ القرارات, وضرورة اعتماد مدخل 
التكمفة المستيدفة في التسعير لمساعدة الشركات عمى البقاء وتحقيق حجم المبيعات المطموب 

وأىمية توسع الشركات محل عينة البحث لتطبيق مدخل التكاليف المعيارية وعدم االقتصار عمى 
فالقياس األكثر دقة لمتكاليف ينعكس عمى ترشيد قرارات , استخدام المواصفات القياسية لممواد فقط

التسعير وضرورة تطبيق الشركات مدخل التكاليف المستيدفة لتسعير منتجاتيا في ظل الظروف 
.  السائدة في األسواق

متطمبات ومعوقات تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة "بعنوان ( 2008) دراسة المطارنة- 6
.  (دراسة ميدانية)"لمشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية

ىدفت الدراسة  إلى  التعرف عمى مجاالت استخدام التكمفة المستيدفة لمشركات الصناعية 
األردنية ومدى توافر العناصر البلزمة لنجاح واستخدام ىذا األسموب لمشركات الصناعية األردنية 

وكذالك التعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق التكمفة الصناعة المستيدفة لمشركات 
. الصناعية األردنية

: وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
عدم استخدام التكاليف المستيدفة في تشغيل و تركيب وتوصيل المنتج المباع وعدم استخدام 

التكاليف المستيدفة في مجال التخطيط والتصميم وعدم استخداميا في مجال البحوث والتطوير 
. عدم استخداميا في مجاالت التصنيع المختمفةباإلضافة إلى 

و تتوفر في الشركات الصناعية األردنية مجموعة من العناصر البلزمة الستخدام نظام التكاليف 
:  المستيدفة ومن أىم ىذه العناصر

تحديد ىامش ربح مستيدف تسعى الشركات إلى تحقيقو وتوفر المواد الخام في السرعة الممكنة 
مكانية تصريف المنتج خبلل فترة محددة و توفر سوق يمتاز بالمنافسة الجديدة وقيام الشركات  وا 

 وكما أن ىناك معوقات تحول دون قيام بتحديد المدة التي يستغرقيا المنتج إلعادة تطويره
. الشركات الصناعية باستخدام مدخل التكمفة المستيدفة في صناعتيا

: ومن أىم التوصيات
ضرورة قيام الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية بتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة لما 

يحققو من فوائد ومقدرة تنافسية في ظل بيئة األعمال الحديثة والعمل عمى تفعيل العناصر 
البلزمة لتطبيق ىذا المدخل بصورة أكبر والعمل عمى إزالة المعوقات التي تواجو تطبيق ىذا 

جراء المزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية حول مدى فاعمية التكاليف المستيدفة في  المدخل وا 
 .خفض تكاليف اإلنتاج
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:  الدراسة الحاليةميزاتم: 1.9
تعتبر من أوائل الدراسات التي تسعى الستكشاف مدى إمكانية تطبيق مدخل التكاليف المستيدفة 

ولما ليذا المدخل من أىمية كبيرة في خفض ,  الصناعية الفمسطينية في قطاع غزةفي الشركات
 باإلضافة إلى مساعدة الشركات  وتسعير المنتجالتكاليف خاصة في مرحمة التطوير والتصميم

مدادىا بالقدرة عمى البقاء واالستمرار في ظل المنافسة الشديدة التي أفرزتيا بيئة األ ل عماوا 
 .الحديثة

لقد قدمت ىذه الدراسة عرض موجز عن مدخل التكمفة المستيدفة فيما يتعمق بمفيومو ومبادئو 
وخصائصو والعوامل المساعدة في تطبيقو كما أنيا قدمت عرض شمولي يبين العوامل المؤثرة في 

تحميل التكمفة المستيدفة من خبلل المجوء إلى المصادر األصمية التي كتبت في ىذا المدخل 
وبالتالي فإن ما يميز ىذه الدراسة أنيا حاولت من خبلل الدراسة الميدانية استكشاف مدى إمكانية 

تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة باعتباره مدخبًل 
عمميًا حديثًا في إدارة التكاليف ساىم في تحقيق منافع وفوائد عديدة لمشركات التي تبنت ىذا 

المدخل خاصة فيما يتعمق في تخفيض تكمفة المنتجات وزيادة الربحية مع المحافظة عمى جودة 
المنتج باإلضافة إلى زيادة حصتيا السوقية وانعكاسيا عمى تطور تمك الشركات وتحسين أدائيا 

.  والمحافظة عمى استمراريتيا
كما استطاعت ىذه الدراسة استكشاف المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطبيق ىذا المدخل 

.  ومن ثم العمل عمى وضع الحمول المناسبة واآللية القادرة عمى التغمب وتجنب تمك المعوقات
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الفصـــل الثانـــي 
 لمتكاليـــف المستيدفــــــة اإلطــار النظـــري

 
 مقدمة 
 مفيوم التكاليف المستيدفة 
 تاريخ ظيور التكاليف المستيدفة 
 مقارنة مدخل التكمفة التقميدي مع التكمفة المستيدفة 
 مبادئ التكمفة المستيدفة 
 خصائص التكمفة المستيدفة 
 الصعوبات التي تواجو التكمفة المستيدفة 
 طرق تحديد التكمفة المستيدفة 
 مراحل تطبيق التكمفة المستيدفة 
 العوامل المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة 
 تحقيق التكمفة المستيدفة باستخدام أدوات تحجيم التكمفة 
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 الفصـل الثانـي

:  اإلطار النظري للتكاليـف الوستهد هقدهت

لقد شيدت السنوات األخيرة من القرن المنصرم حدوث تغيرات متبلحقة في البيئة المحيطة 
وقد شممت تمك التغيرات من ضمن ما شممت نظم اإلنتاج التي شيدت  .بالمنشات الصناعية

 ونظم اإلنتاج , حيث ظيرت نظم إنتاج حديثة متمثمة في نظم اإلنتاج اآللية,تغيرات كبيرة 
باإلضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعمومات . المرن؛ ونظم اإلنتاج الفوري

 . نظم الحاسبات اآللية ونظم االتصاالتفيوالتقدم الكبير 
 وظيرت بعض المفاىيم المحاسبية المستحدثة , كما حدث تطور مماثل في الفكر المحاسبي

 والمحاسبة عن التكمفة بالتدفق , والمحاسبة عن دورة حياة المنتج ,كالمحاسبة عن تكمفة النشاط 
 والتكمفة المستيدفة وغيرىا من المفاىيم المحاسبية التي تشيد تطورا كبيرا في الوقت ,العكسي

المعاصر وقد أدى إتباع أساليب التصنيع الحديثة وظيور المفاىيم المستحدثة في محاسبة 
التكاليف إلى االىتمام بإدارة التكمفة الشاممة والتي تعتبر بمثابة فمسفة إدارية إلدارة كافة موارد 

.  في المدى القصير والبعيدوتعظيم أرباحياواستمراريتيا جل ضمان نجاحيا أالمنشأة من 
باإلضافة إلى ما سبق فان تمك البيئة شيدت منافسات ضارية لم يعد فييا إال البقاء إلى لؤلفضل  

وأصبح عمى المنشآت التي لم تستوعب تمك التغيرات أو تسايرىا أن تنسحب من الساحة 
الصناعية وأن تترك الميدان لممنشآت األخرى التي تعاممت مع تمك التغيرات وطورت نظميا 

(. 2009 ,فيمي)الداخمية
 كل من مفيوم التكاليف المستيدفة متمثمة ببعض التعريفات التي تم التعرض إلىفي ىذا الفصل 

 مقارنتيا بمدخل  إلى التكمفة المستيدفة باإلضافة مدخلقام بيا الباحثين مرورا بتاريخ ظيور
ظيار أوجو االختبلف بين المدخمين باإلضافة إلى بيان مبادئ وخصائص  التكاليف التقميدية وا 

ىا عند الممارسة العممية وكذلك بيان طرق تحديد هالتكمفة المستيدفة والصعوبات التي تواج
التكمفة المستيدفة ومراحل تطبيقيا والعوامل المؤثرة في تحديدىا باإلضافة إلى إظيار أدوات 
تحجيم التكمفة المتمثمة بيندسة القيمة ومصفوفة الجودة والتصميم من أجل التصنيع والتجميع 

. وجداول التكمفة 
 :(Target Cost )مفيوم التكاليف المستيدفة: 2.2 

تعتبر التكمفة المستيدفة أداة جديدة في المحاسبة اإلدارية تم استخداميا في اليابان وتعكس التميز 
الياباني في أنشطة البحث والتطوير وأعتمد نجاحيا عمى تبني الشركات اليابانية ألساليب متطورة 

اإلدارة وىذا ال يعني أن مدخل التكاليف المستيدفة ال يمكن انتقالو عبر وفي مجال التنظيم 
البمدان األخرى حيث إن استخدام ونجاح التكمفة المستيدفة في اليابان كان نتيجة لطرق التنظيم 
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واإلدارة المتعمقة في اليابان والمعرفة والفيم الدقيق لمبادئ التشغيل بالرغم من ذلك فيمكن انتقاليا 
 . (Shiozawa,1990)وتطبيقيا بنجاح في البمدان األخرى ذات الثقافات المختمفة

بأنيا النظام الذي يدعم عممية تخفيض التكمفة في  ((Hamada and mondren,1991عرفيا 
. مرحمة التطوير وتصميم منتج جديد تمامًا أو إجراء تغيير شامل أو بسيط عمى منتج قديم 

بأنيا تقنية إلدارة األرباح بصورة أساسية  ((Cooper and Slagmulder,1997قد عرفيا 
ىدفيا أن تضمن بأن المنتجات المستقبمية تولد أرباح تمكن المنشأة من تحقيق وانجاز خطط 

األرباح طويمة األجل ىذا اليدف يمكن انجازه فقط ما إذا كانت المنتجات مصممة لتمبية الطمب 
.  الكافي لمعمبلء بحيث تكون مصممة بتكمفة منخفضة بصورة كافية

ىي نظام إلدارة التكاليف تصميم منتج جديد وتحديثو بيدف تحديد  (2003 ,صالح)عرفيا 
 .تكاليف إنتاج المنتج المقترح بما يحقق مستوى الربح المستيدف

تمثل الطريقة المناسبة لتحديد التكمفة ثم تصميم المنتج في حدود أنيا ( 2010 ,العفيري)عرفيا 
تمك التكمفة وىو ما يسمح لممحاسب بتوفير معمومات متعمقة بالمقدرة الربحية لممنتج كما يساعد 

عمى ضبط التصميم والطاقة اإلنتاجية قبل البدء في اإلنتاج وتمثل إدارة مثمى لمرقابة عمى 
. تكاليف اإلنتاج

 طريقة لتخطيط التكمفة ترتكز عمى المنتجات ذات عمميات بأنيا( 2005 ,حياني)كما عرفيا 
التشغيل المتميزة أو الخاصة والدورة الحياتية القصيرة نسبيًا وىي تستخدم في المرحمة األولى من 

 .دورة حياة المنتج أي في مرحمة األبحاث والتطوير وىندسة المنتج
 وبالتالي  شامل لمتكاليف المستيدفةلباحث أنو ال يوجد تعريفل تبين من خبلل التعريفات السابقة 

أداة أدارية مستحدثة في نظام التكاليف تقوم عمى إدارة التكمفة واألرباح "  أنيا  عمىفياييمكن تعر
 تكمفة المنتج في مرحمة مبكرة من دورة حياتو تخفيضفي نفس الوقت من خبلل العمل عمى 

بيدف تقديم منتج يحقق الربحية لممنتج وبسعر بيع يحقق البقاء واالستمرارية " التصميم"اإلنتاجية 
. لممنشأة في ظل المنافسة الحديثة

:  تاريخ ظيور التكاليف المستيدفة: 2.3
نشأت فكرة التكاليف المستيدفة في اليابان في بداية الستينات وبقيت سرية لسنوات عديدة حتى 

ات وبعد ذلك انتشر مفيوم التكاليف المستيدفة كعامل رئيسي في المنافسة بين يبداية الثمانين
 الشركات  ىذهن العديد منإالشركات اليابانية وبعد ذلك انتقل المفيوم إلى الشركات الغربية حيث 
(. Feil, et. al.2004)حاولت تبني مدخل التكمفة المستيدفة لخفض التكاليف وزيادة المنافسة 
 يطمق  جينيرال إلكتريكحيث قام خبراء الصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية نشأت في شركة

 وقد  ,عمييا ىندسة القيمة حيث تم تحويل ىذه الفكرة إلى نظام لخفض التكاليف وتخطيط الربحية
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استخدم اليابانيون مدخل التكاليف المستيدفة ما يقارب من ثبلثين عامًا باعتباره سبلح استراتيجي 
يات المتحدة الإلدارة التكمفة وعمى الرغم من ذلك فإن المدراء خارج اليابان وبالذات في الو

األمريكية لم يكن لدييم المعرفة الكافية حتى يتبنوا ويستكشفوا أىمية التكمفة المستيدفة وكذلك 
 أو أي Costingاالستيانة بقوة التكاليف المستيدفة كأداة تنافسية حيث عندما يقرأ المدراء كممة 

موضوع متعمق بالتكمفة يعتبرون ذلك من ميام المحاسبين وبالتالي لم يستوعب ىؤالء المدراء بأن 
دارة التكمفة (. (Ansari,S,et.al,2006التكمفة المستيدفة ىي منياج لمربح وا 

عمى الرغم من ظيور التكمفة المستيدفة في اليابان في الستينات إال إنيا لم توثق إال حديثًا في 
   :(www.malkashef.com)الكتابات اليابانية وكذلك الكتابات الغربية ويرجع لؤلسباب التالية

سعي الشركات اليابانية لتطوير وتحسين نظم التكمفة المستيدفة وبصفة خاصة مابين سنة - 1
. ة وغالبًا ما اتسمت بالسرية الشديدةد بيدف تطوير منتجاتيا الجدي1990, 1980

خضوع التكمفة المستيدفة لبلختبار العممي في العديد من الشركات اليابانية التي نجحت في - 2
تطبيقو بيدف البحث عن فرص خفض التكمفة ليس فقط في مرحمة تخطيط المنتج بل أيضًا عند 

. البدء في اإلنتاج وخبلل دورة حياة المنتج
سعي العديد من الشركات الغربية واألمريكية لمحاولة دراسة تحميل التجربة اليابانية بيدف  -3

تكييفيا مع البيئة الغربية العتقادىم بأنيا أحد األساليب التي مكنت الشركات اليابانية من تحقيق 
.  الشركات العالميةعمىمزايا تنافسية 
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 :مدخل التكمفة المستيدفة مع مقارنة مدخل التكمفة التقميدي : 2.4
يوجد اختبلف بين منيج التكمفة التقميدي في خفض التكاليف ومنيج التكمفة المستيدفة في خفض 

:  يوضحو الشكل التاليالتكاليف
 ( 1)شكل رقم 

مقارنة بين المدخل التقميدي لمتكاليف والتكاليف المستيدفة  
 مدخل التكمفة التقميدي                                         مدخل التكمفة المستيدفة

أبحاث السوق     أبحاث السوق                                                     

تحديد مواصفات وخصائص السمعة                             تحديد مواصفات وخصائص السمعة 

                            السعر المستيدف لبيع المنتج                 التصميم    
 

ـــ                                                         
الربح المستيدف   ىندسة المنتج                                                   

                                                        =
   أسعار الموردين                                                التكمفة المستيدفة 

 
إذا كانت مرتفعة                                            ىندسة القيمة  )تقدير التكمفة 

تعتمد إلى حد كبير عمى الموردين والمصممين                         (يتم الرجوع إلى مرحمة التصميم
                                              في تخفيض التكاليف وتحقيق التكمفة المستيدفة 

              
      اإلنتاج                                                         اإلنتاج 

 
 

تخفيض دوري لمتكمفة                                         تخفيض التكاليف المستمر 
 

( Feil,et. al.2004):  المصدر 
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يري الباحث أن مدخل التكمفة المستيدفة ييدف إلى السيطرة عمى  (1)من خبلل الشكل رقم 
التكاليف في مرحمة مبكرة من مراحل تطوير وتصميم المنتج بعكس الحال في منيج التكمفة 

 .التقميدي والذي يضع جزء كبير من التكاليف ثابتة والتي يصعب تغيرىا والتحكم فييا 
كما توضح المقارنة أن المدخل التقميدي في خفض التكاليف يبدأ من أبحاث السوق لتحديد 

متطمبات العمبلء ومن ثم تحديد مواصفات وخصائص المنتج لذلك فإن الشركة في ىذه الحالة 
تبذل جيد كبير في تحديد خواص ومواصفات المنتج باالعتماد عمى  أسعار الموردين فتكمفة 

 وفقا لممدخل تو تكمفييمالمنتج في ىذه المرحمة ليست ذات أىمية وبعد تحديد تصميم المنتج يتم تق
التقميدي لمتكمفة فإذا كانت التكمفة تتسم باالرتفاع يجب إن يتم إعادة تصميم المنتج وفي ىذه 
الحالية يكون ىناك تكاليف باىظة قد تم أنفاقيا ومن ثم يتم حساب تكمفة المنتج ويتم إضافة 

أي أن , ىامش الربح المرغوب فيو لتحديد سعر البيع الذي سوف يباع فيو المنتج في السوق
: التكمفة تقود إلى سعر البيع فتكون المعادلة حسب المنيج التقميدي كما يمي

. ىامش الربح المرغوب فيو +تكمفة المنتج المتوقعة = سعر البيع المتوقع 
أما طريقة مدخل التكمفة المستيدفة فالخطوة األولى والثانية المتمثمة بأبحاث السوق وتحديد 

مواصفات المنتج متشابية في المدخمين أما الخطوات التالية من حيث تحديد سعر البيع والربح 
 حدددراك ووعي الشركة بقيمة المنتج بالنسبة لممستيمك حيث يإتعتمد عمى مدى فيي المستيدف 

ىامش الربح المستيدف من خبلل خطة األرباح طويمة األجل لمربح المستيدف الذي يتم قياسو 
 .بناًء عمى المعدل العائد عمى المبيعات

  .المبيعات/ صافي الدخل = معدل العائد عمى المبيعات 
 بدرجة كبيرة عمى ربحية عتمدوىكذا فان العائد عمى المبيعات ىو المقياس األكثر انتشارا ألنو ي

(.  2005,حياني)كل منتج
 أساس تصميم المنتج لمرة واحدة حيث اليمكن  يقوم عمىالمستيدفةن منيج التكمفة إوبالتالي ف

الرجوع إلى ىذه المرحمة عند ارتفاع التكاليف إلعادة التصميم كما ىو الحال في المنيج التقميدي 
كما أن مرحمة التصميم ىي المرحمة التي يتم فييا تحديد التكاليف المستيدفة التي يجب الوصول 
 إلييا وتحقيقيا من خبلل ىندسة القيمة ومن ىنا يتبين أن محور التكمفة المستيدفة يدور حول 

السؤال التالي ما ىي التكمفة التي يجب أن يكون عمييا المنتج ؟ فمن الناحية النظرية ىذا السؤال 
: يمكن اإلجابة عميو بالمعادلة المشيورة وىي 

 الربح المستيدف _ سعر البيع = التكمفة المستيدفة 
أي أن سعر البيع ىو الذي يقود إلى التكمفة وىو عكس ما يقوم عميو المدخل التقميدي لمتكمفة 

 :ويمكن أيجاز الفرق بين المدخمين السابقين بالجدول التالي
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 (1)جدول رقم 
 الفرق بين المدخل التقميدي لمتكاليف ومدخل التكاليف المستيدفة

 

( 2009 ,عبد الحفيظ): المصدر

 :مبادئ التكمفة المستيدفة: 2.5  
إن نجاح تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة يتوقف عمى مدى القدرة عمى تطبيق مبادئيا الستة 

: (Ansari, et. al,2006)المتمثمة فيما يمي
ن أسعار السوق تستخدم لتحديد إ يقود عممية تحديد التكمفة المستيدفة حيث :سعر البيع- 1

. التكمفة وكذلك التكمفة المستيدفة
وىي متطمبات العمبلء من ناحية الجودة والتكمفة والوقت المناسب  :التركيز عمى العمبلء- 2

. لمعمبلء لمحصول عمى المنتج
 حيث تكون الرقابة عمى التكاليف مشددة عمى المنتج وعمى :التركيز عمى تصميم المنتج- 3

مراحل تصميم المنتج لذلك فإن التغيرات اليندسية عمى المنتج يجب أن تحدث قبل البدء بالعممية 
. اإلنتاجية وذلك بيدف تخفيض تكمفة المنتج وكذلك سرعة نزولو إلى األسواق

 حتى يتم إنتاج المنتج وفقًا لمتكمفة المستيدفة فإنو يتطمب : ومتعدد المياممتعاونق عمل يفر- 4
 متمثمة بقسم التصميم  داخل المنشأة منذلك فريق عمل من مختمف الوظائف والتخصصات

 مدخل التكاليف المستيدفة المدخل التقميدي الرقم

اعتبارات السوق ليست جزء أساسي من  -1
 .عمميات تخطيط التكمفة

 .اعتبارات السوق تتحكم في عمميات تخطيط التكمفة 

 يستخدم سعر البيع في تحديد التكاليف .تستخدم التكاليف في تحديد سعر البيع  -2

ال توجد عبلقة بين سمسمة القيمة وتخطيط  -3
 التكمفة

 .ىناك اعتماد كبير عمى سمسمة القيمة في تخطيط التكمفة

ب لمرقابة عمى التكاليف في المقام لوىو أس -4
 .األول

 .ىي وسيمة لتخطيط التكاليف في المقام األول

عمميات التصحيح في التكاليف تكون بعد  -5
 اإلنتاج عن طريق تحميل االنحرافات

عممية التصحيح في التكاليف تكون أثناء مرحمة تصميم 
 المنتج حيث يتم التحكم في التكمفة قبل حدوثيا

يتم تخفيض التكمفة عن طريق القضاء عمى  -6
عوامل اإلسراف والضباع والتالف أثناء 

 عممية اإلنتاج الفعمي

تستخدم أدوات تحجيم التكمفة مثل ىندسة القيمة أثناء 
. مرحمة تصميم وتطوير المنتج 
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 وتكون مسئولة عن المنتج بصورة كاممة من بداية تحديد واليندسة واإلنتاج والتسويق والمحاسبة
. التكمفة المستيدفة وحتى االنتياء من إنتاجو

ة القيمة ـ الموردين ـ الموزعين ـ ل وىم  كل أعضاء سمس:ة القيمةلأن يتضمن فريق سمس- 5
. مزودين الخدمة ـ الزبائن يجب أن يكونوا مشتممة ضمن إجراءات التكمفة المستيدفة

سعر الشراء    وىي تخفيض تكمفة حياة المنتج المتمثمة في:تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج- 6
.  تكاليف التخمص من المنتج,تكاليف التوزيع, تكاليف الصيانة ,تكاليف التشغيل

 :خصائص التكمفة المستيدفة: 2.6
يعتبر مدخل التكمفة المستيدفة مدخل حديث من مداخل إدارة التكاليف يشتمل عمى مجموعة من 

: (Kwah,2004)الخصائص التالية
التقميدية  نيا تختمف عن الطرقإالتكمفة المستيدفة تطبق في مرحمة التطوير والتصميم حيث - 1
 .جالتكاليف التي تطبق في مرحمة اإلنتا  إدارةفي
 .التكمفة المستيدفة ليس طريقة إدارية لمرقابة عمى التكاليف بل ىي وسيمة لتخفيض التكاليف- 2
جراءات التكمفة المستيدفة إن- 3  طرق أوليو كثيرة مستخدمة ألن األىداف األولية ليا عمميات وا 

 . مل عمى تقنيات التطوير والتصميمتلمتكمفة المستيدفة تش
 .التعاون بين األقسام المختمفة مطموب لتحقيق التكمفة المستيدفة- 4
التكمفة المستيدفة مناسب تطبيقيا في الصناعات أو المنتجات الصغيرة المتعددة أكثر من - 5

 .الكبيرة القميمة المنتجات
 نظام بأنيامدخل التكمفة المستيدفة يتمثل السابقة أن خصائص ولقد تبين لمباحث من خبلل ال

مفتوح ومركب من عدد كبير من العبلقات بين اإلدارات الوظيفية لمشركة والموردين حيث أنيا 
تركز عمى العمبلء وكسب رضاىم في المقام األول باإلضافة إال أن تطبيق مدخل التكمفة 

دي إلى إبراز وحل كثير من المشاكل المتعمقة بالمشتريات والتي ليا تأثير عمى ؤالمستيدفة ي
. تكمفة المنتج

  :ةالمستيدف  التكمفة تطبيق مدخلالصعوبات التي تواجو: 2.7
ن ىذا المدخل يواجو إ التكاليف وبالتالي فإدارة مدخل التكمفة المستيدفة مدخل حديث في إن

: (www.kau.edu.sa\mkashef\re\target.doc( تتمثل بالتاليوباتمجموعة من الصع
عدم وجود إطار يتسم بالعمومية يحدد متطمبات وخطوات التنفيذ نظرًا لتركيز معظم األبحاث  -1

التي تناولت ىذا المدخل عمى تحميل التجارب الناجحة لبعض الشركات اليابانية مما أدى إلى 
. نتائج تتسم بالخصوصية
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عدم وجود إطار مفاىيمي ومنيجية واضحة لتطبيق األساليب الحديثة لخفض التكمفة في  -2
إطار المحافظة عمى مستوى الجودة واألداء الوظيفي وبما يؤدي إلى الوصول إلى التكمفة 

. المستيدفة
صعوبة التحديد الدقيق لمعناصر األساسية لتطبيق ىذا المدخل وىي أسعار البيع واألرباح  -3

ومن ثم التكمفة المستيدفة نتيجة لعدم توافر قواعد البيانات المبلئمة خصوصُا في دول العالم 
. النامية

عدم وضوح كيفية تخصيص الخفض المستيدف في تقديرات التكمفة الحالية او المتوقعة  -4
. لعمميات المنشأة لتتساوى مع التكمفة المستيدفة

                       تطور تكنولوجي سريع  خطة التكمفة المستيدفة في إطارصعوبة استمرارية المحافظة عمى - 5
. متزايد ودخول منافسين جدد لؤلسواقو
يق مدخل ب األيدي العاممة كنتيجة حتمية لتطاالستغناء عن اآلثار المتعارضة المترتبة عمى -6

التكاليف المستيدفة وما يرتبط بو من أساليب خفض مستمر في التكمفة من خبلل خفض زمن 
االنجاز والقضاء عمى الفاقد والتالف والتحسين المستمر في الجودة والذي يتطمب تحقيقو الوصول 

. لدرجات عالية من الرضا الوظيفي
 :طرق تحديد التكمفة المستيدفة : 2.8

ناك طرق مختمفة لتحديد التكمفة المستيدفة من أبرزىا طريقة الخصم وطريقة اإلضافة وطريقة ه 
(: Everaert,2006)الدمج
  :(Subtractive or Top Down Methods)طريقة الخصم -1

حيث تحدد التكمفة المستيدفة كمستوى لمتكمفة المسموح بيا وىي عبارة عن الفرق بين سعر 
: البيع المستيدف وىامش الربح المستيدف وفقا لممعادلة التالية

ىامش الربح المستيدف وىذه تعتبر طريقة شائعة -سعر البيع المستيدف=  التكمفة المستيدفة
.  االستخدام وىنا تعتبر التكمفة المستيدفة مفروضة عمى فريق تصميم وتطوير المنتج الجديد

: (Adding Up or Bottom Down Methods)طريقة اإلضافة -2
حيث تبدأ من خبلل دائرة تطوير المنتج الجديد ويتم تقدير التكمفة عمى أساس التكمفة الجارية لكل 
جزء من المنتج وعند تخفيض التكمفة يتم األخذ باالعتبار التخفيض لكل جزء من أجزاء المنتج 
لموصول إلى التكمفة المستيدفة المتعمقة بكل جزء من أجزاء المنتج وبالتالي يمكن حساب التكمفة 

المستيدفة لممنتج ككل من خبلل إضافة التكمفة المستيدفة لكل جزء من أجزاء المنتج الجديد 
. عمى إنفراد
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من خبلل ىذه الطريقة يتم تقدير التكمفة المستيدفة من قبل الميندسين حيث تكون مبنية عمى 
. أساس ميارتيم وخبرتيم وتوفر المرافق المتعمقة باإلنتاج

ىي دمج بين طريقة اإلضافة وطريقة الخصم  Combination Method: طريقة الدمج- 3
يمكن أن تقود إلى أفضل النتائج حيث إن اإلدارة العميا تحدد الربح المستيدف وفي نفس الوقت 

يتم التعاون بين الميندسين والعاممين من أجل العمل عمى تحقيق التكمفة 
 .(Sakurai,1989)المستيدفة

  :مراحل تطبيق التكمفة المستيدفة: 2.9
(: Hergeth,2002)يمكن تقسيم طريقة التكمفة المستيدفة إلى ثبلث مستويات أساسية ىي 

 عمى مستوى عناصر المنتج, ,عمى مستوي المنتج مستوى السوقعمى التكمفة المستيدفة 
 : ويمكن توضيحيا كما يمي

 :التكمفة المستيدفة عمى مستوى السوق: 2.9.1
يتم في ىذه المرحمة نقل الضغط التنافسي الذي تواجيو المؤسسة إلى مصممي وموردي المنتج    

(Cooper and Slagmulder,1997 . )
في ىذه المرحمة تعتبر أبحاث السوق عنصر أساس حيث تركز أبحاث السوق عمى رغبات 

واىتمامات العمبلء وماذا يريد العمبلء , ما ىي مميزات وخصائص المنتج التي يريدونيا وكذلك 
التي ال يريدونيا , أو ما يحتاجونو أو ما ال يحتاجونو , كذلك تصورات العمبلء بجودة المنتج 

.  والسعر
ويتم استخدام بحوث السوق لتحديد سعر المنتج التي يكون المستيمك عمى استعداد لدفعو مقابل 

  (والمنتجات المنافسة التي تعرض من قبل المنافسين– جودتو - وظيفتو )المنتج  نظرا لــ 
(Lockamy and Smith,2000 .) 

  :فالمستيد بيع ال سعرتحديد: 2.9.1.1
: إن الفكرة الرئيسة التي يقوم عمييا نظام التكمفة المستيدفة

 المستيمك لممنتج وليس فقط السعر الذي يدفعو المستيمك وقت الشراء امتبلكىو تخفيض تكمفة 
 المستيمك لممنتج تشمل عمى تكمفة فاتورة الشراء باإلضافة إلى النقل امتبلكحيث تكمفة 

واإلصبلح والصيانة والخدمات وكذلك تكمفة التخمص من المنتج كل ذلك يؤخذ باالعتبار عند 
. وسيتم عرض العوامل التي تؤثر في عممية تحديد سعر البيع المستيدف ,عممية الشراء
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 :(kwah,2004)العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند وضع سعر البيع المستيدف :أوالً 
احتياجات وأذواق ورغبات المستيمكين والتي تشير إلى المادية والوظيفية المرتبطة بالمنتج - 

. والتي تؤثر عمى السعر
السعر المقنع وىو السعر الذي يكون مستعد المستيمك لدفعو مقابل الوظائف والخصائص - 

. المرغوبة في المنتج
. المركز التنافسي لممتنافسين من حيث أسعار و أصناف المنتجات والدرجة الوظيفية لمنتجاتيم- 
. حصة السوق المرغوب الحصول عمييا والتي تيدف إلييا المنشأة- 

: تحديد السعر المستيدف في حالة منتج مطروح في السوق:  ثانياً 
بالنسبة لممنتج الموجود في السوق يكون سعره محدد بصورة جاىزة لكنو يتطمب أن يكون تقيمو 
مرتبط بأنشطة المنافسين باإلضافة إلى التنبؤ في حالة انخفاض سعر المنتج في السوق وذلك 
لؤلخذ في االعتبار االحتياطات المناسبة  بصورة مبكرة لتفادي المفاجئة في انخفاض السعر 

 فييا المنتج الن االختبلفات اإلقميمية والوظيفية لؤلسواق لمدرجوذلك من خبلل تحميل السوق ا
 مختمفة وبالتالي فمن الميم أن يأخذ باالعتبار إستراتيجية ريةدي إلى تطبيق إستراتجيات تسعيؤت

المنشأة طويمة األجل المتعمقة بالسوق ,حيث أنو في كثير من الحاالت تظير الحاجة إليجاد 
العبلقة بين حصة السوق المرغوب بيا من قبل المنشاة والسعر بيدف إيجاد السعر األمثل الذي 

. يكون بو المنتج
: تحديد السعر المستيدف لممنتج الجديد: ثالثاً 

وضع سعر لممنتج الجديد يمتاز بالصعوبة الشديدة عمى أساس أنو نقطة البداية لوضع سعر 
منتج أساسا غير موجود , ففي ىذه الحالة تعتبر بحوث السوق  أكثر صعوبة وكذلك حاسمة 

 . بالنسبة ليذا النوع من المنتجات
  :تحديد الربح المستيدف: 2.9.1.2

حيث يتم وضع الربح المستيدف بناء عمى إستراتيجية الربح الطويل األجل الخاص بالمنشأة 
(. (Hergeth,2002باإلضافة إلى إستراتيجية حصة المنتج في السوق في المدى القصير

كما أن الربح المستيدف ىو الربح المطموب إلرضاء المساىمين باإلضافة إلي تمويل بحوث 
(. Lockamy and Smith,2000)وتطوير المنتجات المستقبمية

ويتم اعتماد تحديد السعر المستيدف عمى العائد عمى المبيعات الذي تريد تحقيقو المنشاة دون 
: (Kwah,2004)االعتماد عمى العائد عمى االستثمار وذلك لؤلسباب التالية

 وىو أن المنتجون بحاجة إلى إنتاج منتجات متعددة بكميات قميمة لمحفاظ عمى بقاء :أسباب تقنية
 في السوق التي تتميز بسرعة (الدرجة الوظيفية لممنتج-الجودة-السعر)المنتج في مثمث البقاء
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التغير والتطور فبالتالي ال يمكن االعتماد عمى العائد من االستثمار لحساب ربحية كل منتج 
.  هلمنتجاتيم عمى حد
 وىو أن العائد عمى المبيعات أفضل من حيث أن الشركات دائما تعتمد عمى :أسباب إستراتيجية

االستراتيجيات طويمة األجل وبالتالي فإن المنتجون يركزون عمى ربحية محفظة المنتجات والدور 
  الذي يؤديو كل منتج فييا

:     وىناك اعتباران ىامان يجب مراعاتيما عند تحديد ىامش الربح المستيدف ىما
 .واقعية ىامش الربح المحدد -
 . كفايتو لمقابمة تكاليف دورة حياة المنتج-

  : ىامش الربحلتحديدوىناك طريقتان 
.  البدء بيامش الربح الفعمي لممنتج السابق ثم تعديمو تبعا  لمتغير في ظروف السوق:األولى
 فتعتمد عمى البدء بيامش الربح المستيدف لمجموعة المنتجات الجديدة التي تحقق خطط :الثانية

األرباح طويمة األجل لممنشأة , ثم زيادة وتخفيض ىامش الربح لممنتجات بصفة فردية وفقا لواقع 
بالمنتج مناطق تسويقيا وتطبق شركة سوني اليابانية ىذه الطريقة حيث تحسب التكمفة المستيدفة 

بصفة أولية في ضوء ىوامش الربح المستيدفة لمجموعة المنتجات ثم تقارن ىذه التكمفة الجديد 
أقل من التكمفة لممنتج الجديد مع التكمفة المقدرة لممنتج الجديد, فإذا كانت التكمفة المستيدفة 

يتم تخفيض ىامش الربح المستيدف لممنتج ولكن بشرط أمكانية زيادة لممنتج الجديد المقدرة 
(. , 2002تيامـــي) ىامش الربح المستيدف لمنتج أخر لمقابمة ىذه الخسارة

: حساب التكمفة المستيدفة: 2.9.1.3
بعد أن تم حساب كل من سعر البيع والربح الذي ترغب الشركة في تحقيقو من المنتج يمكن 

حساب التكمفة المستيدفة وىي التكمفة المسموح بيا ىنا ألنو لم يؤخذ في االعتبار مقدرات الشركة 
ومقدرات الموردين وذلك بطرح الربح المستيدف من سعر البيع المتوقع مع المحافظة عمى جودة 

. المنتج ووظائفو التي يرغب بيا العمبلء
: تحديد التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج: 2.9.2

ن اليدف من التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج ىو إنجاز تمك التكمفة من خبلل الضغط  إ
عمى ميندسي ومصممي المنتج في المؤسسة البتكار الطرق لخفض تكمفة تصنيع المنتج ومن 

أقصى تكمفة يمكن بيا )الجدير بالذكر أن التكمفة المستيدفة ىنا تختمف عن التكمفة المسموح بيا
تأخذ  والتي تم تحديدىا في مرحمة التكمفة المستيدفة عمى مستوى السوق ,والتي ال (إنتاج المنتج

باالعتبار مقدرات الشركة والموردين,أما في ىذه المرحمة يتم األخذ باالعتبار مقدرات الشركة 
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والموردين من خبلل إجراءات التكمفة المستيدفة وبالتالي تكون التكمفة المقدرة أكبر من التكمفة 
(. (Cooper and Slagmulder,2002البد من تخفيض الفجوة بين التكمفتينفالمستيدفة 

 متوافقة مع  الجديدلمنتجلفي ىذا المستوى يتم تقيم المنتج بحيث تكون التكمفة المستيدفة 
التصميم ويتم حساب التكاليف المقدرة لممنتج الجديد من خبلل المعمومات المتوفرة حول تكاليف 
المنتجات الحالية ويتم ذلك من خبلل البيانات المتوفرة في نظام التكاليف المعيارية وبالتالي فإذا 

كان المنتج جديد كميًا فإن تقدير التكمفة يكون تقريبيا وذلك من خبلل المقارنة بالمنتجات 
الموجودة , وبعد تقدير التكاليف وتحديد الفرق بينيا وبين التكمفة المستيدفة والذي يمثل ىذا 
الفرق القيمة التي يجب أن تخفض بيا تكمفة المنتج وفي ىذه المرحمة تؤخذ في االعتبار كل 

ن كل التكاليف تتأثر بتصميم إخدمة العمبلء حيث – التوزيع – التسويق – التكاليف التصنيع 
. (Hergeth,2002)المنتج 

: والشكل التالي يبين طريقة التكمفة المستيدفة
 (2 )شكل رقم

  طريقة التكمفة المستيدفة 

  

                                                = 

                             

 

                                      

 

                                      

 2008),عطوي):المصدر
ومن األدوات التي تستخدم المتصاص الفرق بين التكمفة المقدرة والتكمفة المستيدفة منو ما يعرف 

بيندسة القيمة وىناك تقنيات مساعدة ليا وىي التصميم من أجل التصنيع والتجميع 
For Manufacturing And Assembly Design(DFMA)  باإلضافة إلى مصفوفة الجودة

QFD)Quality Function Deployment)  وجداول التكمفةCost Tables. 

اٌزىٍفخ ِغّٛػ ثٙب الربح الوستهدف – سعر البيع الوستهدف 

 

 اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ
 

 رطج١ك ٕ٘ذعخ اٌم١ّخ 

 اٌزىٍفخ اٌّمذسح 
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 ىدف خفض التكمفة لموصول إلى التكمفة المستيدفة تحديد :2.9.2.1
Cooper and Slagmulder,2002)): 

من المعروف أنو في ظل األسواق ذات القدرة التنافسية العالية فإن العمبلء يتوقعون أن كل جيل 
من المنتجات لو قيمة أكبر من سابقيو من المنتجات ويمكن زيادة ىذه القيمة من خبلل تحسين 
جودة المنتج أو زيادة الدرجة الوظيفية الخاصة بو أو من خبلل خفض أسعار تمك المنتجات 

والقيام بأي إجراء من التحسينات يتطمب من الشركة تخفيض تكاليف المنتج حتى تتمكن الشركة 
من المحافظة عمى مستوى الربح المطموب ودرجة التخفيض المطموبة في التكاليف لموصول الى 

التكمفة المسموح بيا تسمى ىدف خفض التكاليف ويمكن التوصل إلييا من خبلل المعادلة 
. التكمفة المسموح بيا–  (المقدرة  ) التكمفة الجارية=  ىدف خفض التكمفة : التالية

والتكمفة الجارية ىنا ىي تكمفة المنتج الجديد إذا ما تم تصنيعو اآلن باستخدام العناصر الموجودة 
والمتوفرة ليذا المنتج وال يأخذ باالعتبار أي نشاط في تخفيض التكاليف عند حساب التكمفة 

الجارية لممنتج وحتى تكون التكمفة الجارية ذات مغزى ومعنى يجب أن تكون المكونات 
المستخدمة في تقديرىا مشابية جدا لتمك المكونات التي سوف تستخدم في نياية المطاف في 

. المنتج الجديد
أما بالنسبة لمتكمفة المسموح بيا فيي مشتقة من الظروف الخارجية بدون األخذ في االعتبار 

تصميم ومقدرات اإلنتاج الداخمي لمشركة لذلك يوجد مخاطرة من عدم تحقيق التكمفة المسموح بيا 
ففي ىذه الحالة لمحفاظ عمى االنضباط في التكاليف المستيدفة يجب عمى الشركة تحديد األجزاء 

: الغير قابمة لمتحقيق واألجزاء القابمة لمتحقيق من ىدف خفض التكمفة كما يمي
: (الممكن انجازه)ىدف خفض التكاليف القابل لمتحقيق:أوال

إن القيام بعممية تحميل قدرة مصممي المنتج وكذلك الموردين إلزالة وتخفيض التكاليف يخوض 
إلى تحقيق وانجاز ىدف خفض التكاليف وتسمى العممية التي يتم بيا إزالة وتخفيض التكاليف 

بيندسة القيمة وىي تعتمد اعتمادا كبيرًا عمى وجود عبلقة تفاعمية مع الموردين والغرض من ىذه 
العبلقة أنيا تسمح لمموردين بتزويد الشركة بتقديرات مبكرة وأولية عن أسعار بيع منتجاتيم بقدر 

اإلمكان وبالتالي من خبلل بدائل التصميم الممكنة لممنتج فإن ذلك سوف يمكن الشركة من 
.  تحقيق المستوى المطموب من األداء الوظيفي لممنتج وجودتو بتكمفة منخفضة

:  العبلقة السابقة3ويبين شكل رقم 
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 (3)شكل 

  تحديد ىدف خفض التكاليف المستيدفة 

 

 

 

 

 

 

(Cooper and Slagmulder,2002) : المصدر  

: (الذي ال يمكن انجازه)ىدف خفض التكاليف الغير قابل لمتحقيق:ثانيا
يسمى تحدي خفض التكمفة االستراتيجي وىو عبارة عن تحديد العجز في الربح الذي سوف   و

يحدث عندما يكون المصممين لممنتج غير قادرين عمى تحقيق التكمفة المسموح بيا وىذا يدل 
عمى أن ىناك عجز في مقدرات الشركة في مواجية الظروف التنافسية وعادًة في الشركات التي 
تؤسس نظام تكاليف مستيدفة جيد فإن تحدى خفض التكمفة االستراتيجي يكون صغيرا أو غير 
موجود أصبًل نتيجة تعرض فريق التصميم لضغوط قوية من أجل الحد من ىذا التحدي حتى 

. يصبح غير موجود
لذلك فإن الشركات التي تمتمك مقدرات كبيرة يكون انجاز وتحقيق تخفيض التكاليف قد يتجاوز 
ىدف خفض التكاليف مثل تمك الشركات ال تواجو تحدي خفض التكاليف االستراتيجي وبالتالي 
يمكن ليذه الشركات االستفادة من قدراتيا المتفوقة عن طريق تخفيض سعر بيع المنتج وبالتالي 
زيادة حصتيا في السوق من خبلل زيادة األداء الوظيفي لممنتج مع الحفاظ عمى سعر البيع أو 
عن طريق الحفاظ عمى كل من سعر البيع واألداء الوظيفي لممنتج عند مستوياتيا المستيدفة 
لتحقيق أرباح أعمى ولممحافظة عمى انضباط التكاليف المستيدفة فإن حجم تحدي خفض 

كما أن ىذا التحدي يعكس الحقيقة في مدى قدرة , التكاليف االستراتيجي يجب أن يدار بعناية
الشركة مقابل مقدرات منافسييا ولمتأكد من أن ىذا التحدي يفي بيذا الشرط يجب تحديد ىدف 
خفض التكاليف الذي يمكن انجازه فقط إذا كانت الشركة بأكمميا تبذل جيدا كبيرا لموصول إليو 

 ِمذساد اٌششوخ اٌذاخ١ٍخ

 

إٔزبط                          رٕظ١ُ 

 رىٍفخ ِغزٙذفخ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّزظ  رىٍفخ ؽب١ٌخ ِمذسح  ٘ذف خفغ اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ

 ِمذساد اٌّٛسد٠ٓ 
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حيث أن االستمرار في إعداد ىدف خفض التكاليف بصورة مرتفعة جدا يمكن أن ينيك القوى 
العاممة وبالتالي فإن االنضباط بالتكاليف المستيدفة لن يتم السيطرة عمييا ومن ناحية عكسية إذا 
تم إعداد ىدف خفض التكاليف منخفض بصورة مستمرة فإن الشركة سوف تفقد الصورة التنافسية 

. وذلك ألن منتجاتيا الجديدة سوف تكون ليا تكاليف مستيدفة مرتفعة جدا
: ومن خبلل الشكل التالي يمكن أن نستنتج المعادالت التالية

. ىدف خفض التكاليف الممكن– التكمفة الجارية = التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج 
  .االتكمفة المسموح بو–  التكمفة المستيدفة =  التحدي االستراتيجي لخفض التكمفة 

   
 (4)شكل    

  التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج

 
  

 

 (Cooper and Slagmulder,2002)                   :                        المصدر

 

 اٌزىٍفخ اٌّغّٛػ ثٙب

 اٌزؾذٞ اإلعزشار١غٟ ٌخفغ اٌزىٍفخ

 اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّزظ

 ٘ذف خفغ اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ

 اٌزىٍفخ اٌغبس٠خ

25



 26 

 التمييز بين التكمفة المستيدفة والتكمفة المسموح بيا حيث يتم اعتبار التكمفة وبالتالي يجب
الربح المرغوب فيو وىذا جيد لمتبسيط إلى الناس حتى – سعر البيع المستيدف = المستيدفة 

 .يتثنى ليم فيم ماىية التكمفة المستيدفة بقيادة سعر البيع المستيدف 
ومن ناحية أخرى ممكن أن يكون ذلك صحيحًا في حالة فقط أن يكون  التحدي االستراتيجي 
 .لخفض التكاليف يساوي صفر فإن التكمفة المستيدفة في ىذه الحالة تساوي التكمفة المسموح بيا

: التكمفة المستيدفة عمى مستوى مكونات عناصر المنتج: 2.9.3
تعتبره ىذه المرحمة الثالثة من مراحل تطبيق التكمفة المستيدفة وتكون عمى مستوى عناصر 

المنتج ويتم تطبيق ىذه المرحمة في حاالت عديدة بالتوازي مع المرحمة الثانية المتمثمة بالتكمفة 
المستيدفة عمى مستوى المنتج  حيث يتم تطبيق نفس الخطوات السابقة من خبلل تجزئة 

 العناصر المكونة لممنتج إلى عناصر رئيسة وعناصر فرعية ووظائف رئيسية ووظائف فرعية
.(Hergeth,2002) 

 حيث يتم حساب التكمفة المستيدفة لكل عنصر من عناصر مكونات المنتج وتحديد الفرق بين 
التكمفة المستيدفة لكل عنصر والتكمفة المقدرة من نفس العنصر  ويتم تحديد ىدف خفض 

(.   2008,عطوي)التكاليف وامتصاصو من خبلل تطبيق ىندسة القيمة
واليدف من ىذه المرحمة ىو إحداث ضغط عمى موردي الشركة لتخفيض تكاليف عناصر 

مكونات المنتج وبالتالي تمكين الشركة من وضع السعر التي ترغب في دفعو مقابل عناصر 
مكونات المنتج الذي ينتجو الموردون بحيث يجب أن تكون ىذه األسعار واقعية  وتسمح 

(.  (Cooper and Slagmulder,2002لمموردين بتحقيق عوائد مبلئمة ليم
:  العوامل المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة وتطبيقيا: 2.10

 ةيوجد خمسة عوامل رئيسية تؤثر عمى تحديد التكمفة المستيدفة إثنان من تمك العوامل متعمق
 بالتكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج أما العامل األخير فيو ةبظروف السوق واثنان متعمق

 متعمق بالتكمفة المستيدفة عمى مستوى عناصر مكونات المنتج
cooper and Slagmulder,1997) .)

:  العوامل المؤثرة في التكمفة المستيدفة عمى مستوى السوق: 2.10.1
عامبلن يحددان مقدار الصعوبة التي يمكن أن تواجييا الشركة حتى تضمن نجاح ويتمثبلن في 

وىما كثافة المنافسة وطبيعة العميل ومن خبلليما يمكن تحديد المنتج عند طرحو في األسواق 
 كما  ومقدار المعمومات المجمعة حول المستيمكين والمنافسين من خبلل تحميل السوقطبيعة

 .5يتبين في شكل رقم 
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 ( 5)شكل 

 العوامل المؤثرة في التكمفة المستيدفة عمى مستوى السوق

 

 

 

 

 

 

 

 ( (Cooper and Slagmulder,1997:المصدر
: وفيما يمي تحميل لتمك العوامل

: كثافة وشدة المنافسة: 2.10.1.1
إن كثافة وشدة المنافسة ىي أحد أىم العوامل في تحديد قدرة المنافسين  اآلخرين عمى مستوى 

ففي حالة ارتفاع شدة المنافسة قد تضطر المشروعات المتنافسة إلى شراء منتجات . الصناعة 
والقيام بتحميميا واالستفادة  . (Tear Down) وىو ما يعرف بيندسة التفكيك. ىا كمنافسييا وتفكي

منيا في ابتكار واختراع وتصميم  المنتج مما يحمل الشركة تكاليف إضافية كبيرة لذلك تعتبر 
التكاليف المستيدفة ضرورية ومفيدة في حالة المنافسة الشديدة أما في حالة المنافسة العادية فإن 

 (. 2002 ,راجخان )فوائد التكاليف المستيدفة تكون أقل
:  طبيعة العمالء: 2.10.1.2

تتأثر عممية تحديد التكمفة المستيدفة بخصائص العمبلء وىي التي تساعد في نجاح تطبيق  
:- التكمفة المستيدفة وتحقيق الفائدة المرجوة منيا وتتمثل ىذه الخصائص في اآلتي 

دراك العمالء  :أـ مدى وعي وا 
 إن خبرة العميل ودرايتو وحنكتو تبين أن العميل الجيد يستطيع اكتشاف الفرق والتمييز بين 
السعر والجودة و الدرجة الوظيفية لممنتجات المتنافسة ومن ثم يمكن اكتشاف الفرو قات و 

االختبلفات كما يمكنو االنتقال بحرية بين المنتجات والمصانع المختمفة لشراء المنتج الذي يشبع 

 طبيعــة العميــــل

 

درجة وعي 

 المستيمك

 
معدل التغير 
في متطمبات 

 العمل
 

مدى إدراك 
العميل 
وفيمو 

لممتطمبات 
 المستقبمية

    وضبفخ إٌّبفغخ 

 اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٛق
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ويرضى حاجاتو بشكل أفضل وكمما كان العميل أكثر وعيًا كمما كانت منطقة البقاء واالستمرار 
لمنتجات أكثر ضيقًا وكمما كانت منطقة البقاء ضيقة كمما كان المنتج من السيولة لو أن يفشل ل

وبالتالي تزداد الحاجة ىنا لتطبيق التكاليف المستيدفة حتى ال  (السوق)ويخرج من منطقة البقاء
 .يتم خروج المنتج من منطقة البقاء واالستمرار

: معدل التغير في متطمبات العمالء. ب
إن معدل التغير في متطمبات العمبلء المستقبمية يعتبر عامل يؤثر عمى تطبيق واستخدام التكمفة 
المستيدفة بسبب أنو يؤثر عمى التركيبة الييكمية لمثمث منطقة بقاء واستمرار المنتج حيث يجعميا 
متغيرة بصورة دائمة مع مرور الوقت وعندما يكون مثمث منطقة البقاء سريع التغير يصبح من 
الصعوبة لمشركة أن تتنبأ بموقع ىذه المنطقة عند طرح المنتج في السوق وبالتالي كمما زادت 

سرعة التغير في مثمث ومنطقة البقاء لممنتج كمما زادت الفائدة المرجوة من تطبيق التكمفة 
 .(Kwah,2004)المستيدفة

 (6)شكل رقم 
 مثمث منطقة البقاء لممنتج 

 

 

 

 
 

Cooper and Slagmulder,1997)   ) 
 

فمثبًل في صناعة السيارات نجد أن التغير السريع لمتطمبات العمبلء يجعل الشركات تبذل جيد 
كبير في التنبؤ بمتطمبات العمبلء مستقبميا أما عندما تكون متطمبات العمبلء ثابتة فإن ذلك 
يتطمب مجيودات أقل في عمميات التنبؤ بالمتطمبات المستقبمية مثال ذلك صناعة الجرافات 

وأدوات الحفر فيي تحتاج إلى مجيودات أقل في عمميات التنبؤ وبالتالي تكون الفائدة المرجوة من 
. تطبيق التكاليف المستيدفة أقل

: ج ـ مدى تفيم العمالء لمتطمباتيم المستقبمية
إن درجة معرفة العمبلء لمتطمباتيم المستقبمية تحدد حجم المجيود المبذول من قبل المشروعات 
والشركات العاممة في نظام التكاليف المستيدفة في تحديد طمبات العمبلء ورغباتيم المستقبمية 
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فكمما ارتفعت درجة العمبلء لمتطمباتيم المستقبمية كمما كانت الحاجة أكبر لنظام التكاليف 
 (. 2002 ,راجخان)المستيدفة والعكس صحيح

: لتكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتجاالعوامل المؤثرة في : 2.10.2
 وىما استراتيجيات المنتج ىناك عامبلن يؤثران في التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج

 :كما ىو موضح في الشكل التاليوخصائص المنتج 
 (7)شكل رقم 

  العوامل المؤثرة في  التكمفة المستيدفة عمى مستوى المنتج

 

 
 ( (Cooper and Slagmulder,1997:المصدر 
 :وفيما يمي تحميل لتمك العوامل

 : إستراتيجية المنتج: 2.10.2.1
تعتبر إستراتيجية المنتج التي تتبعيا الشركة المحدد األساسي لمقدار الجيد المبذول ألنيا تحدد 

عدد المنتجات عمى خط اإلنتاج سواء تمك التي تؤدي لمتمايز األفقي أو التمايز العمودية ويقصد 
بالتمايز األفقي ىي تمك المنتجات التي تباع بنفس السعر ولكن تختمف في الجودة والدرجة 

الوظيفية أما المنتجات التي تتمايز عموديًا فتتمثل في تمك التي تختمف من حيث الدرجة الوظيفية 
حيث كمما كانت أسعار البيع مرتفعة , التي يقدميا المنتج باإلضافة إلى اختبلف أسعار البيع 

كمما كانت الدرجة الوظيفية مرتفعة وربما الجودة أيضًا وباإلضافة لعدد المنتجات عمى خط 
باإلضافة إلى درجة التجديد  (تكرارية التصميم)اإلنتاج ىناك ما يعرف بعدد مرات إعادة التصميم

 (.2008 ,عطوي)في المنتج
: وفيما يمي توضيح ما تتضمنو إستراتيجية المنتج

 

إستراتيجيات المنتج 

عدد المنتجات 

في خط 

اإلنتاج 

 
تكرار 
 التصميم
 

درجة 
التجديد 
 واالبتكار

خصائص المنتج 

درجة تعقيد 

المنتج 

حجم 
االستثمارات 
 اإلستباقية

 

المدة المطموبة 
 لتطوير المنتج

 اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّزظ
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: عدد المنتجات عمى خط اإلنتاج. أ
يعتبر عدد المنتجات الموجودة عمى خط اإلنتاج عامبًل ميماً  ورئيسًا في تحديد الميزانية 

المخصصة لتطوير المنتجات فكمما ارتفع عدد المنتجات كمما ارتفعت الميزانية المخصصة 
لتطوير المنتجات وبالتالي إمكانية زيادة أرباحيا وبالتالي يتطمب ذلك زيادة المجيودات المبذولة 

(.   2007 ,العمرو )لتحقيق التكاليف المستيدفة وتحقيق الفائدة المرجوة منيا
 (أي تكرار طرح منتجات جديدة في السوق ):تكرارية تجدد التصميم. ب

اإلستراتيجيات المتعمقة بالمنتج يكون اليدف زيادة الدرجة الوظيفية لممنتج في أسرع إن من ضمن 
وقت ممكن حيث أن ىذا اليدف يمكن تحقيقو عن طريق إدخال سريع لمنتجات جديدة تشتمل 

عمى أحدث التقنيات ومن ثم توفير درجات وظيفية متزايدة لممنتج ويتم تخفيض عدد مرات تطوير 
المنتج وذلك من خبلل التمكن من تقديم منتج جديد في السوق  حيث من خبلل المنافسة الشديدة 
والتي تواجييا الشركة تصبح الشركة من خبلليا خبيرة في مجال التطوير ومن حيث طرح المنتج 

(. Kwah,2004)لمسوق بمعدالت أسرع
ن معظم الشركات تفضل إدخال منتجات جديدة عمى القيام بتطوير منتج سابق إذا كان إحيث  

غير مربح بصورة كافية أو إذا وجد فيو بعض المواصفات غير مرغوب فييا والسبب في ذلك 
ارتفاع تكاليف عمميات التطوير عن عممية إدخال منتجات جديدة باإلضافة إلى محدودية الوقت 
وعدم وجود زمن كافي لتصحيح األخطاء في ظل المنافسة الشديدة فإن حدث وتم إنتاج منتج 

 .غير مربح فإنو سيظل كذلك حتى يتم سحبو من األسواق
: درجة التجديد واالبتكار في جيل من المنتج. ج 

 أنيا مشابية  لمنتجات أوويقصد بيا ما إذا كانت المنتجات المطروحة في السوق جديدة تمامًا 
حجم الميزانية المخصصة )موجودة سابقا, إن درجة تجديد المنتج تعتمد عمى عنصرين ىما

نو كمما إحيث (لتطوير المنتج وحجم المعمومات المتاحة لدى الشركة عن تكمفة المنتجات السابقة
ارتفعت درجة التجديد واالبتكار في تطوير المنتج ارتفعت تكمفتو وكذلك ارتفعت الحاجة إلى 

, الحصول عمى معمومات جديدة ألن المعمومات القديمة لدى المشروع تصبح بدون جدوى
وىكذا يكون من الصعب , وبالتالي تكون الفائدة المرجوة من تطبيق التكاليف المستيدفة قميمة 

صعوبة وضع أسعار ): جذريًا لعدة أسبابةتطبيق التكاليف المستيدفة عمى المنتجات المتغير
ومثال ذلك عندما  (عدم المعرفة التامة برغبات العمبلء– عدم وجود تكمفة تاريخية - مستيدفة 

أدخمت شركة تويوتا سيارة الكزيس لم تجني فوائد كبيرة من تطبيق التكاليف المستيدفة ألنيا 
(.  2007,العمرو)كانت تشتمل عمى درجة عالية من التجديد
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والعكس إذا كانت درجة التجديد واالبتكار في المنتج منخفضة فإن الفوائد المرجوة من التكاليف 
المستيدفة تكون أكبر نتيجة لتوفر معمومات تاريخية عمى المنتجات السابقة والمشابية والتي 

 (. 2008 ,عطوي)يمكن االعتماد عمييا
: خصائص المنتج: 2.10.2.2

تشتمل خصائص المنتج والتي تعتبر ليا تأثير قويًا عمى طريقة تطبيق التكمفة المستيدفة والفوائد 
 :المرجوة منيا عمى ثبلث خصائص

ويقصد بدرجة تعقيد المنتج ىي عدد العناصر الداخمة في تصنيع ىذا : درجة تعقيد المنتج. أ
المنتج ومدى إمكانية  توافرىا أو تصنيعيا وعدد الخطوات البلزمة إلنتاجيا  والصعوبات التي 
يمكن أن تواجييا من خبلل التصنيع واإلنتاج كما أنيا تعكس التكنولوجيا البلزمة إلنتاجو فكمما 
. ارتفع درجة تعقيد  المنتج كمما زادات  الحاجة لمتكاليف المستيدفة وازدادت الفائدة المرجوة منيا 

(.   (Cooper and Slagmulder,1997والعكس صحيح
ويقصد بيا األموال المستيمكة في عممية البحث والتطوير : حجم االستثمارات اإلستباقية. ب

حيث أنو كمما زاد حجم تمك االستثمارات كمما قل , واالستعداد لئلنتاج وطرح المنتج في السوق 
لذلك فإن , عدد المنتجات التي ترغب بيا الشركة في طرحيا إلى السوق لتجنب المخاطر 

 ذات استثمارات استباقية عالية تكون ليا أصناف محدودة من منتجاتالشركات التي تنتج 
. المنتجات المصممة بدقة لتمبي احتياجات السوق

وفي ظل ىذه الظروف تكون الحاجة إلى التكمفة المستيدفة أكبر وبعكس الحال في الشركات 
التي تكون ليا استثمارات استباقية بسيطة ومحدودة  فيي تنتج منتجات صغيرة ومحدودة التكاليف 

ومن ثم يكون ليا  درجة المغامرة أكبر بإنزال , وبالتالي تنفق أموااًل محدودة في تطوير منتجاتيا 
وطرح العديد من المنتجات امآل في أن ينجح بعضيا  وىي ال تتضرر كثيرًا في حالة عدم نجاح 

بعض ىذه المنتجات وبالتالي تكون الفائدة المرجوة بدرجة أقل من الحاجة السابقة مثال 
(.  2002,راجخان)المشروبات الغازية

: المدة الالزمة لتطوير المنتج. ج
أي الفترة الممتدة من تصميم المنتج وحتى السماح بإنتاجو بصورة فعمية وىذه  المدة تختمف من 
منتج آلخر وبالتالي تختمف الفائدة المرجوة من تطبيق التكمفة المستيدفة فكمما زادت فترة تصميم 
المنتج ولكن في حدود معينة كمما أمكن أن نستفيد من تطبيق التكمفة المستيدفة بصورة اكبر 

بسبب المخاطر الناتجة من طول فترة التصميم والتي يحتمل  أن تتغير ظروف السوق خبلل تمك 
الفترة التي فرضت وجود ذلك التصميم وبالتالي زيادة احتمال فشمو وبالتالي تزداد الحاجة إلى 

 (.  (Cooper and Slagmulder,1997تطبيق التكمفة المستيدفة
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 :العوامل المؤثرة في التكمفة المستيدفة عمى مستوى عناصر المنتج: 2.10.3
يتمثل أحد أىم مخرجات أسموب التكمفة المستيدفة وىو اإلستراتيجية المتبعة مع الموردين حيث 

لعناصر المنتج في األسعار التي ترغب الشركة دفعيا مقابل عناصر المنتج والتي يتم الحصول 
عمييا من أطراف خارجية حيث تتأثر التكاليف المستيدفة لعناصر المنتج باإلستراتيجية التي 

 :تتبعيا الشركة مع موردييا والتي تتمثل في الخصائص التي يبينيا الشكل التالي
 (8)شكل رقم 

 العوامل المؤثرة في التكمفة المستيدفة عمى مستوى عناصر المنتج 

 

 

 

 

 

 

 
 ( (Cooper and Slagmulder,1997:المصدر 

: وفيما يمي تحميبل لتمك الخصائص
 : درجة التكامل األفقي. أ

ويقصد بالتكامل األفقي ىو انفصال المشروع الرئيسي عن المشروعات الموردة لو والتي تمده 
بالعناصر البلزمة إلنتاج المنتج أما التكامل الرأسي فيو اندماج المشروع الرئيسي مع المشروعات 

وتقتصر تمك . بحيث يكون المشروع المورد جزء ال يتجزأ من المشروع الرئيسي , الموردة لو 
الخاصية األفقية والرأسية بالمشروعات القائمة بالصناعات التجميعية  حيث تزاد الفائدة المرجوة 

من تطبيق التكمفة المستيدفة في الصناعات التجميعية  التي تمتاز بخاصية التكامل األفقي وذلك 
ألن نسبة كبيرة من العناصر الداخمة في إنتاج المنتج يتم الحصول عمييا من مصادر خارجية 
وبالتالي تكون عممية التوفير في التكاليف أكبر  من خبلل الضغط عمى الموردين لتخفيض 

(.   2002,راجخان)والعكس في حالة التكامل الرأسي, أسعارىم 

اإلستراتيجية المتبعة مع الموردين 

 درجة التكامل

األفقي 

النفوذ 
الممارس عمى 

 الموردين
 

طبيعة 
العبلقة مع 
 الموردين

 
 

 اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ػٍٝ ِغزٜٛ ػٕبطش إٌّزظ
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 :مدى سمطة ونفوذ المشروعات عمى الموردين.  ب
إذا كانت الشركة لدييا قوة نفوذ عالية تمكنيا من فرض سعر الشراء الخاص بالعناصر الداخمة  

يكون تطبيق التكاليف المستيدفة عمى مستوى عناصر اإلنتاج .في إنتاج المنتج من قبل موردييا 
يؤتي ثماره وتكون الفائدة المرجوة من تطبيقيا كبيرة والعكس في حالة ضعف النفوذ عمى  

 (. 2008 ,عطوي)الموردين
: طبيعة العالقة مع الموردين. ج

تختمف الفائدة المرجوة من تطبيق التكاليف المستيدفة بمدى اختبلف توعية وظيفة العبلقة التي 
تربط المشروعات  بموردييا فكمما كانت العبلقة تمتاز بالتعاون الوثيق بينيا كمما كانت الفائدة 

 (.   2007,العمرو )المرجوة من تطبيق التكاليف المستيدفة كبير والعكس صحيح
  :تحقيق التكمفة المستيدفة باستخدام أدوات تحجيم التكمفة: 2.11

بعد أن يتم معرفة رقم التكمفة المستيدفة والتكمفة المسموح بيا وكذلك الفجوة التكاليفية بين تكمفة 
وبين التكمفة المسموح بيا وكذلك التوصل  (المقدرة)تصميم المنتج المبدئية أي التكمفة الجارية أو

 . التكمفة المسموح بيا – التكمفة الجارية = إلى مقدار ىدف خفض التكاليف 
يمكن استخدام اآلن ما يعرف .  الذكرةوالتعرف عمى التحدي االستراتيجي لخفض التكمفة السابق

 :يف األدوات وتتمثلبأدوات تحجيم التكمفة وذلك بيدف الوصول إلى التكمفة المستيدفة 
:  Value Engineering))ىندسة القيمة: 2.11.1

 ليكتريكنشأت ىندسة القيمة من خبلل تأسيس ما يعرف بتحميل القيمة من خبلل  شركة جينيرال 
أثناء الحرب العالمية الثانية ونتيجة لمنقص في الموارد اإلنتاجية مما حفز الشركة عمى البحث 

 لورانس ميمز بوضع 1947عن بدائل ساىمت في تقميل التكمفة وتطوير المنتج حيث قام سـنة 
أسس ومفاىيم تحميل القيمة والتي طورت فيما بعد عمى أيدي الصناعات اليابانية وأصبحت 

  .تعرف بيندسة القيمة
, من خبلل التطور التدريجي الذي صاحب تحميل القيمة تبين أن ىنالك تدرجًا في المصطمحات

ففي البداية كان الحديث حول تحميل القيمة ثم أصبح الحديث عن ىندسة القيمة وتحميل القيمة ثم 
. (2005 ,قمر)أصبح الحديث اآلن عن ىندسة القيمة فقط

 من الباحثين ال اً  كثيرإنالبد من اإلشارة إلى التمييز بين ىندسة القيمة وتحميل القيمة حيث  ف
يدرك الفرق بين األسموبين بالرغم من أن قمب كل من األسموبين واحد وىو  ما يعرف بالتحميل 
الوظيفي لممنتج إال أنو يوجد اختبلف ال بد من ذكره حتى ال نقع في المبس الذي يقع بو بعض 

: ((Cooper and Slagmulder,2002 كما يميالباحثين
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إن تطبيق ىندسة القيمة يبدأ مع مرحمة المفيوم لممنتج ويستمر حتى خبلل مرحمة تصميم - 
بعد ذلك تستمر التطبيقات ولكن تحت ,المنتج حتى يصبح المنتج جاىز لدخول مرحمة التصنيع

. مسمى آخر ما يعرف بتحميل القيمة
أن الفرق بين ىندسة القيمة وتحميل القيمة ليس في المنيج أو اإلجراءات المستخدمة ولكن في - 

. النقطة التي يطبق فييا كل منيج خبلل دورة حياة المنتج
ىندسة القيمة تستخدم في مرحمة التصميم في تطوير المنتج وتستخدم جنبًا إلى جنب مع - 

. التكاليف المستيدفة
تحميل القيمة تستخدم في مرحمة التصنيع وشراء األجزاء ومكونات المنتج وتستخدم جنبًا إن - 
وليذه األسباب ممكن أن تكون التكمفة (Kaizen Cost) التحسين المستمر لمتكمفة جنب مع إلى

وتحميل القيمة متزامنة في النشاط مع التحسين , المستيدفة متزامنة في النشاط مع ىندسة القيمة 
   (Cooper and Slagmulder,1997).  في خفض التكاليفKaizen Costالمستمر

 تطبق عمى المنتجات VA (تحميل القيمةValue Analysis)كما أشار بعض الباحثين إلى أن 
.  تطبق عمى المنتجات الجديدة VE ( ىندسة القيمة Value Engineering)الموجودة أصبًل و 

: VE(Gerhardt,2006) بصورة أكبر من VAومن أسباب استخدام الشركات 
1 .VA سيمة  في التطبيق وفي أغمب األحيان تكون النتائج مرضية  .
    عمميات تطوير المنتج الجديد تكون معقدة وبالتالي يكون ىناك صعوبة في إضافة خطوات .2

 .VEجديدة لمعمميات اإلنتاجية والتي تطبق فييا 
  عن ىندسة القيمة  كافية  التسويق ليس لدييم معمومات ودرايةرجالأغمب المدراء والميندسين و.3

 . وكذلك زيادة الدخل لمشركة, قيمة العمبلء تيا عمى تعظيمومدى قدر
 بالنسبة لممنتجات VEال يوجد إصدارات ومنشورات متوفرة بصورة كافية لوصف منيج .4

 .الجديدة
بعد أن استعرضنا الفرق بين ىندسة القيمة وتحميل القيمة يمكن أن نستعرض اآلن كل من ىندسة 

:  القيمة وتقنياتيا باإلضافة إلى الناحية العممية المتعمقة بيندسة القيمة كما يمي
: مفيوم ىندسة القيمة: 2.11.1.1

ويقصد بيا ىي التقويم المنظم لكافة جوانب سمسة القيمة بيدف خفض التكاليف مع تحقيق 
(.   2002,تيامي ) احتياجات العمبلءاستيفاء

ىي عمل جماعي منظم ذو منيجية عممية يقوم بو فريق متخصص ييدف إلى تحميل وظائف 
ل تحقيق تمك الوظائف بأقل تكمفة ممكنة فالعنصر ومكوناتو وتكاليفو ثم طرح البدائل التي تك

(. 2005 ,قمر)إجمالية
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ومن المبلحظ  في التعريفات السابقة أن ىندسة القيمة تختمف عن أي طريقة في خفض التكاليف  
. أي ال يستبعد أي جزء من المنتج, حيث أنيا تتوجو نحو الوظائف وال تتوجو نحو العناصر

وتمثل جوىر ىندسة القيمة في العمل عمى خفض التكمفة المقدرة والجارية حتى يصبح معادلة 
لمتكمفة المسموح بيا والتي تعتبر عند إذن بمثابة التكمفة المستيدفة لممنتج وبالتالي فإن ىندسة 

(.  2002,تيامي )مرحمة التصميم وتطوير المنتجفي القيمة تعتبر من أدوات تحجيم التكمفة 
ىندسة القيمة عبارة عن مخطط يدرس عبر منظمة دولية ليندسة القيمة مقرىا أمريكا تمنح 

شيادات مينية بثبلث درجات أعبلىا أخصائي ىندسة قيمة معتمد يمتحن كل أربع سنوات وىناك 
درجتين أدنى منيا والحصول عمى الدرجة الثانية يجب أخذ دورة أربعين ساعة عمى األقل بورشة 

  .عمل ىندسة القيمة تنظميا النقابات والمنظمات الدولية ليندسة القيمة
http://www.value-eng.org/knowledge_bank/attachments/200611.pdf)) .

فيي في المقام , ومن الخطأ أن ينظر إلى ىندسة القيمة عمى أنيا مجرد برنامج لخفض التكمفة 
فالقوة الدافعة و المحفزة , األول موجو نحو وظائف المنتج وبشكل ثانوي نحو تخفيض التكمفة 

وراء استخدام ىندسة القيمة ىي ضمان أن المنتج يتم انجازه عمى أساس الدرجة الوظيفية التي 
يتطمبيا العمبلء وبتكمفة مقبولة وبالتالي فأن ىندسة القيمة عبارة عن برنامج لميندسي المنتج 

. وليس لممحاسب في الشركة
:  تقنيات ىندسة القيمة: 2.11.1.2

 :حيث أن تقنيات ىندسة القيمة يمكن أن تقسم إلى ثبلث عناصر رئيسية
:  أواًلـ التطبيق المباشر لمبادئ ىندسة القيمة عمى المنتج

مختمفة من مراحل الق ىندسة القيمة عمى المنتجات المقترحة في مراحل العمل ييمكن تطب
: التصميم وتنقسم إلى

 Zero - look VE: ىندسة القيمة من الدرجة الصفرية- 1
 وىي عبارة عن تطبيق مبادئ ىندسية القيمة في مرحمة مبكرة من مرحمة المفيوم المقترح لممنتج 

 واليدف منيا إدخال أشكال جديدة من الوظائف ,وىي مرحمة مبكرة من مرحمة تصميم المنتج 
  (.  (Cooper and Slagmulder,2002التي لم تكن موجودة مسبقاً 

 First - look VE : ىندسة القيمة من الدرجة األولى- 2
 وىي تعني التركيز عمى العناصر األساسية في المنتج التي تتم تأسيسيا في المرحمة الصفرية 
والعمل عمى تطويرىا واليدف منيا تحسين قدرات وتطوير وظائف عناصر المنتج الموجودة 

. أصبل 
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وىي تطبق أثناء مرحمة النصف األخير من مرحمة مفيوم المنتج وفي النصف األول من مرحمة 
تخطيط المنتج وفي أثناء ىذه المرحمة يتم تحديد جودة المنتج ودرجتو الوظيفية وسعر البيع 
وكذلك تحديد التكمفة المستيدفة لكل وظيفة رئيسة  وتستخدم ىذه المرحمة لزيادة قيمة المنتج 

(. Hilton,2005)بواسطة زيادة القدرة الوظيفية لممنتج بدون زيادة في تكمفتو
  Second - look VE:ىندسة القيمة من الدرجة الثانية - 3

واليدف . حيث يتم تطبيقيا عمى أجزاء فرعية مختارة والتي ال تتحقق فييا التكاليف المستيدفة 
من ىذه المرحمة ىو تحسين قيمة عناصر مكونات المنتج بدون إضافة عناصر جديدة وكذلك 
زيادة الدرجة الوظيفية لعناصر المنتج  إلى خفض تكمفة تمك العناصر وفي ىذه المرحمة تكون 
 العناصر الداخمية في المنتج محددة وبعد ذلك يتم تجمع نموذج المنتج الذي سوف يتم تصنيفو
http://www.value-eng.org/knowledge_bank/attachments/200611.pdf).) 

:  ىندسة التفكيك باستخدام ىندسة القيمة المقارن :ثانياً 
Tear down approaches using comparative VE:     

 وىي Tear downإن تطبيقات ىندسة القيمة المقارنة  تحتوي عمى ما يعر ف بيندسة التفكيك 
التي تيتم بتفكيك وتحميل المنتجات المنافسة فيما يتعمق بالمواد والعناصر المستخدمة في إنتاج 
ىذه المنتجات وكذلك تفكيك ومعرفة طريقة تصنيعيا وعمميا  واليدف من ذلك االستفادة من 

. خبرات المنافسين
 Miscellaneous VE: ىندسة القيمة المتفرقة : ثالثاً 

 :نو يوجد أربع تقنيات متفرقة لخفض التكاليفإحيث 
مجموعة من األسئمة ب تزود :The checklist methodطريقة قوائم المراجعة والفحص .  أ

. حول فرص خفض التكمفة لضمان أن جميع إمكانيات خفض التكاليف قد تم فحصيا واختبارىا
 وىي منيج مبسط ليندسة القيمة من الدرجة الثانية :Mini-VEىندسة القيمة الصغرى  .ب

وتعمل عمى تبسيط وتطبيق األىداف وغالبًا ما تطبق عمى أجزاء محدودة العناصر أو عمى 
 .عناصر صغيرة نسبيا ورخيصة وىي تطبق في مرحمة تطوير المنتج وتحضيره لمتصنيع

 وىي تبين بأن المراجعة : The VE reliability programاعتمادية ىندسة القيمة.  ج 
عمى المجيودات التي تبذل من قبل فريق ىندسة القيمة تطبق عمى كل مشكمة وما يناسبيا من 

 ىندسة القيمة المناسبة تطبق عمى كل مشكمة وىي  أن أي,طريقة أي أن كل حالة بما يخصيا
. تسمى برنامج جودة ىندسة القيمة

: One – day cost reduction - meetingجمسة خفض التكمفة .  د 
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 متضمنة طرق  ,وىي مصممة لتحسين فعالية وكفاءة خفض التكاليف بصورة كاممة وشاممة
 اليندسة واإلنتاج  والتكاليف و  قسمحيث أن المشاركون من, ىندسة القيمة وطرق ىندسة التفكيك

 المبيعات من أجل التوصل إلى أفكار جديدة لخفض التكاليف
(Cooper and Slagmulder,2002)  .

: ىندسة القيمة من الناحية العممية: 2.11.1.3
 إن الفكرة الرئيسية ليندسة القيمة ىي تعزيز قيمة المنتج من خبلل تحميل الوظائف الخاصة بو 
وكذلك تحميل تكاليفو ومكوناتو األساسية وحيث يعتبر التحميل الوظيفي قمب ىندسة القيمة ويتم 

: ذلك بإتباع  الخطوات التالية 
 الذي يجب أن تشمميا عممية التخفيض وتمك التي تحتاج : أ ـ تحديد وتعريف مكونات المنتج

.  إلى المزيد من الدعم من خبلل المعادلة الخاصة بمؤشر القيمة
(. 2002 ,راجخان)التكمفة/ الوظائف = القيمة : المعادلة الخاصة بحساب مؤشر العممية 

  .أو أقل من واحد صحيحفمن حيث المبدأ يجب دراسة المنتج الذي قيمتو أكبر 
 لتكاليفواحد صحيح فيذا يعنى أن التكاليف الحقيقية مطابقة = أما إذا كانت مؤشر القيمة 

.  لوظائف المطموبة من المنتج ويعتبر ىذا المنتج مثاليا
التكمفة الوظيفية منخفضة تمك أما إذا كانت مؤشر القيمة أكبر من واحد فإن ذلك يوحي بأن 

لممنتج أو أن ىناك فائض في الدرجة الوظيفية أي أن وظائف المنتج أكبر مما ىو مطموب وىي 
. تمثل وظائف جيدة وتحتاج إلى مزيد من الدعم

أما إذا كانت القيمة أقل من واحد صحيح فإن ذلك يوحي بأن تكاليف المنتج تعتبر عالية أو أن 
 العمبلء  وغير محفزة وينتج عنيا تكاليف  احتياجاتالدرجة الوظيفية لممنتج غير كافية لتمبية 

=  أما إذا كان القيمة  يتطمب ذلك خضوع ىذا المنتج ليندسة القيمة لتخفيض تمك التكمفةزائدة
. (weili,2010)صفر فإن ذلك يوحي بأن العنصر في المنتج يمكن أن يحذف أو يدمج

 وىو اليدف منيا تركيز الجيود الفكرية لوضع أفضل :تحفيز التفكر اإلبداعي والبناء- ب
األفكار الممكنة لخفض التكمفة الخاصة بوظائف ومكونات المنتج التي ليا مؤشر قيمة منخفض 

 يتم من خبلل فحص كل البدائل والحمول المتاحة لتخفيض التكاليف ومن ثم :التحميل-  ج
. ترتيب كل البدائل من حيث األفضمية

 بعد االنتياء من استعراض البدائل المتعمقة بتخفيض  التكمفة :صياغة األفكار وتطبيقيا- د
 (.  2002 ,راجخان )يتعين اختيار أفضل البدائل ووضعيا في صورة خطة أو منيج قابل لمتطبيق
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: Quality Function deployment(QFD)مصفوفة الجودة : 2.11.2
 من أىم األدوات التي تساعد في تطبيق التكمفة المستيدفة QFDتعد مصفوفة نشر الجودة 

بجانب ىندسة القيمة فيي تقوم بترجمة صوت العمبلء واحتياجاتيم وىي توصف بالشمولية 
.  متطمبات العمبلء واالنسجام معيملمعرفةويمكن اعتبارىا المغة المرئية والسمعية 

وىي تستخدم خبلل عممية تصميم المنتج لممساعدة في الربط بين تحميل التكاليف لوظائف المنتج 
 Function cost analysis وبين التحميل الوظيفي لمجودة  Function quality analysis 

التي تيتم بالتعرف عمى احتياجات العمبلء في شكل وخصائص ومتطمبات يرغب بيا العمبلء 
(.  2010,التمي)

بأنيا مفيوم شامل يوفر الوسائل لترجمة متطمبات  ((Jariri and zegordi,2008وقد عرفيا
العمبلء إلى خاصية تقنية مناسبة لكل مرحمة من مراحل تطوير المنتج من حيث إدارة التكمفة في 

دارة الجودةQFDأي أن الوظيفة الرئيسية ل.مرحمة التصميم  وتحميل , ىو تطوير المنتج وا 
. احتياجات العمبلء

عمى تركيز الىدف إرضاء العمبلء ومن ثم ب التصميم ةوقد عرفيا أكو بأنيا وسيمة لتطوير وجود
 ىدف تصميمي ونقاط رئيسية لضمان جودة المنتج خبلل مرحمة إنتاجو  أنيامتطمبات العمبلء أي

((harty,2001   .
:         وىي تقوم عمى 

 .فيم احتياجات العميل- 
 .التفكير بالجودة ودراسة عمم النفس و المعرفة- 
 .تعظيم الجودة اإليجابية التي تضمنت قيمتو- 
 . بيدف إرضاء العمبلء لمجودةنظام شامل- 
.  إستراتيجية البقاء واالستمرار- 

وذلك بيدف اكتشاف 1960 ولقد أسسيا كل من شجيرو ميزونو والدكتور يوجي أكو وذلك سنة 
الحمول المتعمقة بمشاكل الصناعات اليابانية خبلل استخدام الموغاريتمات من أجل تصميم 

لكي تعتبر واجية التصنيع الحديث فيي تعمل عمى الربط والمنتجات بصورة سميمة من أول مرة 
بين احتياجات العمبلء والمستخدم النيائي لممنتج مع كل من التصميم والتطوير واليندسة 

 (.  2007,آل فيحان)والتصنيع ووظائف المنتج
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 :التصميم من أجل التصنع والتجمع  :2.11.3
Design For Manufacturing And Assembly (DFMA)        

يساعد عمى كما تطبيق مع ىندسة القيمة عمى المنتج الجديد المبادئو تمتاز بالفعالية في حالة إن 
تخفيض وقت التجميع ودمج الوظائف وذلك لتحقيق منتجات ذات قيمة ويمكن تطبيقو من خبلل 

بيانات التي يمكن توافرىا التقنية يدوية بالنظر من خبلل البيانات والرسوم المتوفرة باإلضافة إلى 
 منتجاتن اختيار عممية التصنيع المثمى تعتبر عامل ىام لتحقيق وا   Software جباستخدام برام

ذات قيمة عالية لمعمبلء  
.(http://www.value-eng.org/knowledge_bank/attachments/200611.pdf) 

 عندما يتم استخدامو في مرحمة مفيوم المنتج DFMAأفضل النتائج التي يمكن أن يحققيا إن 
حيث يعمل الفريق المتعدد التخصصات عمى تقميل عدد العناصر في العممية اإلنتاجية باإلضافة 

 المتوفرة في عيةإلى تقميل خطوات التصنيع والتشغيل أي يتم تصميم المنتج وفقًا لممقدرات التصني
 .الشركة

 :DFMAالمبادئ التي يقوم عمييا 
 .تقميل العناصر واألنواع المستخدمة في التجميع والتصنيع - 
 .من حيث العدد أو النوع  (Fasteners )تقميل ما يعرف بـ- 
  (المواد ـ التشطيب ـ األجزاء ـ العمميات ـ األدوات)توحيد - 
  (فتح ـ إغبلق )تجنت العناصر الصعبة والمعقدة مثل - 
 .استخدام وحدات تجميع ثانوية- 
 .استخدام عناصر متعددة الوظائف- 
 .تجنب إعادة التوجيو- 
 .استخدام الخصائص المحددة ذاتياً - 
 .تجنب المعدات واألدوات الخاصة المتعمقة بعممية االختبارات- 
جراءات التشغيتخف-   .(lai,2009) يلض خطوات وا 

:  Cost Tablesجداول التكمفة : 2.11.4
أن الشركات اليابانية طورت واستخدمت ما يعرف بجداول التكمفة حيث أن جداول التكاليف ىي 

 عبارة عن قواعد بيانات مفصمة عن المعمومات المتعمقة بالتكاليف وقد قام 
(Yasuhiro,monden)  بعرض الطرق اليابانية باستخدام جداول التكاليف  :

. تقدير التكاليف لممنتج المخطط- 
. تقدير تكاليف التكنولوجيا الحديثة المطبقة عمى المنتج- 
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  .الربحية المتوقعة في مرحمة التصنيع- 
. تحديد سعر البيع المستيدف لممواد التي يتم شراءىا - 
  .فحص السوق التنافسية لئلجراءات التي يتم شراءىا- 
  .عرض وتطبيق مفاىيم ىندسية القيمة- 
إجراء المفاوضات المتكفمة لحفظ أسعار المواد     - 

http://www.value-eng.org/knowledge_bank/attachments/200611.pdf)). 
إن التحميل الوظيفي الذي قام بو فريق ىندسة القيمة يقود إلى عدة اقتراحات في شكل  بدائل 

: لخفض التكاليف المستيدفة و تتمثل في 
  .التحسين في تصميم المنتج - 
 . التغير في مواصفات المواد الخام- 
. التعديل في طرق التصنيع- 
. إضافة وظائف جديدة لممنتج- 

وفي ىذا المرحمة يبرز دور المحاسب اإلداري في تحديد األثر التكاليفي الناتج عن تطبيق كل 
من ىذه البدائل ومن ثم عرض األثر التكاليفي الناتج في صورة جداول يطمق عمييا جداول 

التكاليف وتعتبر ىذه الجداول وما تتضمنو من تكاليف ىامة لنجاح التحميل الوظيفي الذي يعتبر  
من % 88قمب  ىندسة القيمة والذي يقوم بو فريق ىندسة القيمة وقد أظيرت الدراسات أن 

(.   2002 ,تيامي )الشركات اليابانية التي تطبق التكاليف المستيدفة تستخدم جداول التكاليف
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الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات
: مقدمة: 3.1

يتناول ىذا الفصل وصفًا لمنيج الدراسة, واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا, وكذلك أداة الدراسة 
المستخدمة وطرق إعدادىا, وصدقيا وثباتيا, كما يتضمن ىذا الفصل وصفا لئلجراءات التي قام 
بيا الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقيا, وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث 

. عمييا في تحميل الدراسة
: منيجية الدراسة: 3.2

يمكن اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا, ليصل في النياية إلى نتائج 
تتعمق بالموضوع محل الدراسة, وىو األسموب المنظم المستخدم لحل مشكمة الدراسة, إضافة إلى 

.   أنو العمم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العممية
وحيث أنو تم التعرف مسبقًا عمى جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة من خبلل اإلطبلع عمى 
الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة, ويتم السعي لموصول إلى دراسة مدى تطبيق التكمفة 

المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة, وىذا يتوافق مع المنيج 
الوصفي التحميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع الدراسة لتفسيرىا 

والوقوف عمى دالالتيا, وحيث أن المنيج الوصفي التحميمي يتم من خبلل الرجوع لموثائق 
المختمفة كالكتب والصحف والمجبلت وغيرىا من المواد التي يثبت صدقيا بيدف تحميميا 

لموصول إلى أىداف الدراسة, وبالتالي تم االعتماد عمى ىذا المنيج لموصول إلى المعرفة الدقيقة 
والتفصيمية حول مشكمة الدراسة, ولتحقيق تصور أفضل وأدق لمظاىرة موضع الدراسة, تم 

 في اختياره لعينة الدراسة, وتم استخدام االستبانة في القصدية العمديةاستخدام أسموب العينة 
 .جمع البيانات األولية

 :طرق جمع البيانات: 3.3
: اعتمد الباحث عمى نوعين من البيانات

: البيانات األولية-1
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر 

ومن ثم تفريغيا وتحميميا باستخدام برنامج , وتجميع المعمومات البلزمة في موضوع البحث
SPSS),(Statistical Package for Social Science اإلحصائي واستخدام االختبارات

. اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

42



 43 

 :البيانات الثانوية-2
من خبلل مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة, 

 العاممة والتي  تتعمق بدراسة مدى تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية
, وأية مراجع قد يرى الباحث أنيا تسيم في إثراء الدراسة بشكل عممي, وينوي في قطاع غزة

الباحث من خبلل المجوء لممصادر الثانوية في الدراسة, التعرف عمى األسس و الطرق العممية 
السميمة في كتابة الدراسات,وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث 

. في مجال الدراسة
: مجتمع وعينة الدراسة: 3.4

يتكون مجتمع الدراسة من المدراء العاممين في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع 
وتم ,  شركة, وتم توزيع عينة الدراسة عمى مجتمع الدراسة55غزة وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة 

استبانو, وبعد تفحص االستبانات لم يستبعد أي منيما نظرا لتحقق الشروط المطموبة  45 استرداد
  .لئلجابة
: أداة الدراسة: 3.5

: وقد تم إعداد االستبانة عمى النحو التالي
. إعداد استبانة أولية من اجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات- 1
 .عرض االستبانة عمى المشرف من اجل اختبار مدى مبلئمتيا لجمع البيانات- 2
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف- 3
تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح واإلرشاد - 4

 .وتعديل وحذف ما يمزم
 .جراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لبلستبانة وتعديل حسب ما يناسبا- 5
توزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة , ولقد تم تقسيم - 6

:  االستبانو إلى ستة أقسام كما يمي
 . فقرات5الشخص الذي يقوم بتعبئة االستبانة ويتكون منعن يتكون من معمومات :القسم األول
 . فقرات8 , ويتكون من معمومات متعمقة بالشركةيتكون من :القسم الثاني
مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية يتناول :القسم الثالث

 . فقرات10ويتكون من العاممة في قطاع غزة 
مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي أسئمة تتعمق ب:القسم الرابع

 .  فقرات10 ويتكون من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
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المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة أسئمة تتعمق  ب:القسم الخامس
 . فقرة11 ويتكون من في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

بمدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في أسئمة تتعمق :القسم السادس
 . فقرة14ويتكون من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة 

تعني  " 5"  الدرجة  تكونحيثمن مقياس ليكرت الخماسي بوقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة 
 (.2)تعني غير موافق بشدة كما ىو موضح بجدول رقم " 1"موافق بشدة والدرجة 

( 2)جدول رقم
 مقياس اإلجابات

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1الفترة 

موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف 

 5 4 3 2 1الدرجة 

 
: صدق وثبات االستبانة: 3.6

كما يقصد  (1995 العساف,)صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو 
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية, ووضوح " بالصدق 

 "فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية, بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا
                                                                             : وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يمي.(2001 ,عبيدات وآخرون)

: تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين: صدق فقرات االستبانة: 3.6.1
 :الصدق الظاىري لألداة- 1

 عضو( 11)تم عرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من 
من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة  بجامعة األزىر والجامعة اإلسبلمية متخصصين 

 ويوضح الممحق الثاني أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين ,في المحاسبة واإلدارة واإلحصاء
 العبارات لقياس ما مبلئمةوقد تم الطمب من المحكمين إبداء آرائيم في مدى . بتحكيم أداة الدراسة

وضعت ألجمو, ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي 
ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة .إليو

أو إضافة عبارات جديدة ألداة  إلى اقتراح ما يرونو ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفيا
الخصائص الشخصية والوظيفية )الدراسة, وكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق بالبيانات األولية 

 وتركزت توجييات ,, إلى جانب مقياس ليكارت المستخدم في االستبانة( الباحثينالمطموبة من
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المحكمين عمى انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة, كما أن 
ضافة بعض  بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات من بعض المحاور وا 

. العبارات إلى محاور أخرى
واستنادا إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون فقد تم إجراء التعديبلت التي اتفق 

.  ين, حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيامعمييا معظم المحك
: صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة- 2

 25تم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبيان عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا 
: مفردة, وذلك بحساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمجزء التابعة لو كما يمي

 مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في :القسم الثالثالصدق الداخمي لفقرات - 
. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

مدى اإلدراك )القسم الثالث يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (3)جدول رقم 
والمعدل الكمي  (والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

,حيث إن القيمة (0.05)لفقراتو, والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05االحتمالية لكل فقرة اقل من 

. صادقة لما وضعت لقياسوالقسم الثالث ,  وبذلك تعتبر فقرات 0.396
( 3)جدول رقم 

مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في : القسم الثالث الصدق الداخمي لفقرات 
 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
معامل 

االرتباط  
القيمة 

االحتمالية 
 0.001 0.601  .يتم تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل البدء بعممية اإلنتاج 1
 0.000 0.691  .تركز الشركة عمى العمبلء وكسب رضاىم 2
 0.000 0.946. تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناًء عمى دراسات السوق قبل البدء بالعممية اإلنتاجية 3
 0.000 0.794  .تعمل الشركة عمى تحديد ىامش الربح لممنتج قبل اإلنتاج 4
 0.010 0.505. يوجد تعاون بين الشركة والموردين 5
 0.000 0.678  .ىناك اىتمام بتكاليف المنتج في مرحمة التصميم والتخطيط 6
 0.000 0.720. يقوم عمل الشركة عمى تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا 7
 0.000 0.676. اإلنتاجتسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحمة مبكرة من  8
 0.000 0.679  .تولي الشركة اىتمام بخصائص ومواصفات المنتج 9

 0.007 0.525تقوم الشركة بدراسة وتحميل المنتجات المنافسة ومقارنتيا بمنتجاتيا   10
 0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة : القسم الرابع الصدق الداخمي لفقرات 
. قي الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

مدى توفر البيئة : القسم الرابع يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   (4)جدول رقم 
 والمعدل المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

,حيث (0.05)الكمي لفقراتو ,  والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 الجدولية والتي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 

. صادقة لما وضعت لقياسوالقسم الرابع ,  وبذلك تعتبر فقرات 0.396تساوي 
( 4)جدول رقم 

مدى توفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكمفة : القسم الرابع الصدق الداخمي لفقرات 
 المستيدفة قي الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
معامل 
االرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

تمعب بيئة األعمال الصناعية المنظمة لمشركات العاممة في قطاع غزة دورًا  1
ميما في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة  

0.624 0.001 

 0.000 0.669تعتبر المنافسة الشديدة  من العوامل األساسية لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة   2

3 
تعتبر الصناعات التجميعية أنسب بيئة تطبق فييا مدخل التكمفة المستيدفة 

وىي ما تمتاز بيا بيئة الصناعات لمشركات العاممة في قطاع غزة 
0.606 0.001 

 0.000 0.941تمتاز البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة بتعدد المنتجات   4

5 
تمتاز البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة باالبتكار والتجديد وىذا 

يعتبر مناسب لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة  
0.686 0.000 

من سمات البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة اىتمام العمبلء  6
بخصائص ومواصفات المنتج  

0.605 0.001 

7 
من العوامل التي تستدعي تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ىو أن  متطمبات 

العمبلء في البيئة الصناعية الفمسطينية تمتاز بسرعة التغير   
0.368 0.084 

8 
اىتمام الصناعات في الشركات العاممة بقطاع غزة بجودة المنتج يعتبر عامل 

أساسي في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة  
0.588 0.002 

9 
من العوامل التي تتطمب تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ىي أن العمبلء في 

البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة عمى دراية بمتطمباتيم 
المستقبمية  

0.480 0.018 

10 
التطور التقني والتكنولوجي وانتشار ظاىرة األتمتة في الشركة يسيل تطبيق 

التكمفة المستيدفة 
0.624 0.001 

 0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة : القسم الخامس الصدق الداخمي لفقرات 
. المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

المعوقات )القسم الخامسيبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (5)جدول رقم 
والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع 

والمعدل الكمي لفقراتو ,  والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  ( غزة
 r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05,حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من (0.05)

. صادقة لما وضعت لقياسوالقسم الخامس ,  وبذلك تعتبر فقرات 0.396الجدولية والتي تساوي 

( 5)جدول رقم 
المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة : القسم الخامسالصدق الداخمي لفقرات 

 المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
معامل 
االرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

عدم وجود دراية كافية لدى إدارة الشركة حول كيفية تطبيق مدخل  1
. التكمفة المستيدفة

0.724 0.000 

 0.006 0.531. عدم توفر األبحاث والمنشورات المتعمقة بمدخل التكمفة المستيدفة 2
 0.000 0.731. عدم التعاون بين الشركات وموردييا 3

4 
عدم وجود المنافسة الشديدة بين منتجات الشركات الصناعية العاممة 

. في قطاع غزة
0.658 0.000 

5 
إن تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة يتطمب تكاليف مرتفعة تفوق 

. الفائدة المتوقعة منيا
0.765 0.000 

الظروف السياسية واالقتصادية المتعمقة بسياسة االحتبلل والحصار  6
غبلق المعابر . وا 

0.617 0.001 

7 
الخوف من تبني أساليب تكاليف حديثة مختمفة عن األسموب الحالي 

. المستخدم في الشركة
0.555 0.004 

 0.000 0.863. عدم توافر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة 8
 0.000 0.717. عدم جود معيد مواصفات خاص بالصناعات الفمسطينية 9
 0.000 0.841. عدم توفر المعمومات الواضحة والمفصمة المتعمقة بتكاليف المنتجات 10
 0.000 0.659. عدم توفر المؤىبلت العممية والعممية 11
 0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف : القسم السادسالصدق الداخمي لفقرات 
. المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
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مدى توفر نظام )القسم السادسيبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   (6)جدول رقم 
 (محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

حيث  (0.05)معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة والذي يبين والمعدل الكمي لفقراتو,
 الجدولية والتي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 

. صادقة لما وضعت لقياسوالقسم السادس , وبذلك تعتبر فقرات 0.396تساوي 
( 6)جدول رقم 

مدى توفر نظام محاسبي مالئم لتطبيق التكاليف : القسم السادسالصدق الداخمي لفقرات 
 المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
معامل 

االرتباط  
القيمة 

االحتمالية 

1 
تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى تحقيق نظام 

التكاليف المستيدفة   
0.682 0.000 

2 
النظام المحاسبي في الشركة مبلئم لحجم عمميات الشركة وطبيعة 

نشاطيا والشكل القانوني ليا  
0.785 0.000 

3 
النظام المحاسبي يوفر مجموعة مستنديو متكاممة تعمل عمى المساىمة 

في تطبيق نظام التكاليف المستيدفة    
0.429 0.032 

4 
يوجد دليل حسابات يتضمن كافة أنشطة الشركة البلزمة لتطبيق مدخل 

.  التكاليف المستيدفة 
0.423 0.035 

 0.000 0.662يتوفر لدى الشركة نظام رقابة فعال عمى كافة عممياتيا اإلدارية والمالية    5

يوجد فريق محاسبي مؤىل وقادر عمى إدارة النظام المحاسبي في الشركة  6
بكفاءة  

0.804 0.000 

 0.022 0.455يتم إعداد التقارير المالية ألغراض محددة وعامة في نياية كل فترة مالية   7

8 
يتم إعداد تقارير متعمقة بالمعمومات غير المالية المرتبطة بأنشطة 
. الشركة ومعامبلتيا البلزمة لغرض تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة 

0.690 0.000 

9 
يوجد نظام إداري وىيكمي وتنظيمي يعكس خطوط السمطة والمسئولية في 

الشركة  
0.858 0.000 

 0.000 0.757يوجد خطط فنية ومالية تتسم بالمرونة والبساطة في متابعة األداء   10
 0.000 0.648يوجد ترابط وثيق بين األىداف الرئيسية واألىداف الفرعية في الشركة    11

يوجد أساس سميم لمرقابة والضبط الداخمي يؤدي إلى متابعة أداء جميع  12
العاممين ومراجعة أعماليم   

0.867 0.000 

13 
تتوفر لدى الشركة المؤىبلت العممية والخبرات المينية البلزمة لتطبيق 

التكاليف المستيدفة  
0.734 0.000 

 0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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: صدق االتساق البنائي ألقسام الدراسة: 3.6.2
يبين معامبلت االرتباط بين معدل كل قسم من أقسام الدراسة  مع المعدل الكمي  (7)جدول رقم 

, حيث 0.05لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 الجدولية والتي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 

. 0.396تساوي 
( 7)جدول رقم 

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة 
القسم 

العنوان 
معامل 
االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الثالث 
 .العاممة في قطاع غزة

0.811 0.000 

مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الرابع 
 .الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

0.656 0.000 

المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الخامس 
 .الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

0.436 0.029 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في السادس 
. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

0.726 0.000 

 0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
: Reliabilityثبات فقرات االستبانة : 3.7

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى 
 (.1995العساف, )األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتين ىما طريقة التجزئة 
. النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
بين معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح 

 معامبلت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لمتصحيح 
(Spearman-Brown Coefficient )حسب المعادلة  التالية : 

1=   معامل الثبات 

2

س

س

يبين أن ىناك معامل  (8)حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم 
 .ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة
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( 8)جدول رقم 

 (طريقة التجزئة النصفية )معامل الثبات 

القسم 
عنوان المحور  

 

التجزئة النصفية 
عدد 
الفقرات 

معامل 
االرتباط 

معامل االرتباط 
المصحح 

القيمة 
 االحتمالية

مدى اإلدراك والوعي بمدخل الثالث 
التكمفة المستيدفة في الشركات 
 .الصناعية العاممة في قطاع غزة

10 0.758 0.862 0.000 

مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق الرابع 
مدخل التكمفة المستيدفة قي 

الشركات الصناعية العاممة في 
. قطاع غزة

10 0.796 0.887 0.000 

المعوقات والصعوبات التي تواجو الخامس 
تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في 

الشركات الصناعية العاممة في 
. قطاع غزة

11 0.729 0.843 0.000 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم السادس 
لتطبيق التكاليف المستيدفة في 
الشركات الصناعية العاممة في 

. قطاع غزة

14 0.765 0.867 0.000 

 0.000 0.879 0.784 45. جميع المحاور 
 0.396تساوي " 23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  - 2
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين 

أن معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل  (9)جدول رقم 
. طمأنينة
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( 9)جدول رقم 
 (طريقة والفا كرونباخ )معامل الثبات 

المحور 
عنوان المحور 

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الثالث 
 .العاممة في قطاع غزة

10 0.884 

مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الشركات الرابع 
 .الصناعية العاممة في قطاع غزة

10 0.906 

المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الخامس 
 .الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

11 0.874 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في السادس 
. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

14 0.889 

 0.894 45. جميع الفقرات 

: المعالجات اإلحصائية: 3.8
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا, فقد تم استخدام العديد من األساليب 

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية
Social Science ( SPSS) وفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في  

: تحميل البيانات
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي, حسب مقياس ليكرت الخماسي  -1    غير1)تم ترميز وا 

, ولتحديد طول فترة مقياس ( موافق بشدة5 موافق , 4 محايد , 3 غير موافق , 2موافق بشدة , 
-5 )المستخدم في محاور الدراسة, تم حساب المدى (الحدود الدنيا والعميا )ليكرت الخماسي 

, ثم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصول عمى طول الفقرة أي (4=1
وىي الواحد ), بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس   (0.08=4/5)

يوضح أطوال الفترات  (10)وذلك لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا  وجدول رقم  (الصحيح
 :كما يمي

( 10)جدول رقم
 أطوال الفترات

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1الفترة 

بشدة  موافقموافق محايد موافق  غيربشدة  غير موافقالتصنيف 

 5 4 3 2 1الوزن 
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تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة - 2
 .وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

 وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن Meanالمتوسط الحسابي- 3
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية, مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب 

 (.1996 كشك, )أعمى متوسط حسابي 
  لمتعرف عمى مدى انحراف (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري - 4

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسية 
عن متوسطيا الحسابي, ويبلحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد 

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية, فكمما اقتربت قيمتو 
إذا كان االنحراف المعياري  )من الصفر كمما تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس 

 .(واحد صحيحا فأعمى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتيا
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة- 5
 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات - 6
. معادلة سبيرمان براون لمثبات- 7
 سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف- 8
 (1- Sample K-S.)  
 لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار - 9

 " .3"والمتوسط الحيادي 
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  : مقدمة:4.1 
حتى يتم تحقيق أىداف ىذه الدراسة والتي تدور حول مدى تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات 
الصناعية العاممة في قطاع غزة تم اختيار عينة من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة 

ىا العاممين بتمك الشركات و ذلك لمحصول منيم ئمن مختمف القطاعات اإلنتاجية متمثمة بمدرا
الدراسة ومن ثم قبول أو رفض عمى المعمومات البلزمة ليذه الدراسة وبالتالي محاولة إثبات مدي 

التوصل إلى النتيجة األساسية حول إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في 
. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

-1)سمرنوف  - اختبار كولمجروف) عمى اختبار التوزيع الطبيعي  ىذا الفصلويشتمل
Sample K-S)الذي يبين مدى كون البيانات موزعة طبيعيا   .

 One Sample T ) لمعينة الواحدةT اختبارإلى تحميل فقرات االستبانة باستخدامباإلضافة 
test) والتعرف عمى األوزان النسبية واالنحرافات المعيارية لمتأكد من مدى صحة الفرضية 

. باإلضافة إلى تحميل محاور االستبانة مجتمعة
(: (Sample K-S-1)سمرنوف- اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي: 4.2
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ما إذا كانتسمرنوف  لمعرفة - عرض اختبار كولمجروفي

وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون 
ن القيمة االحتمالية لكل إنتائج االختبار حيث  (11)ويوضح الجدول رقم . توزيع البيانات طبيعيا

وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  (sig.05.0)  0.05كبر من أمحور 
 .ةيلويجب استخدام االختبارات المعم

( 11)جدول رقم 
( Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي

المحور 
عنوان المحور 

عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الثالث 
 الصناعية العاممة في قطاع غزة

10 0.914 0.374 

مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الرابع 
 0.492 0.833 10 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة الخامس 
 المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

11 0.891 0.405 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في السادس 
 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

14 0.713 0.689 

 0.217 1.053 45جميع الفقرات  
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 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية: 4.3
 :الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يميفيما يمي و

 .معمومات متعمقة بالشخص الذي قام بتعبئة االستبانة : أوال
 :المسمى الوظيفي .1

 ( 12)جدول رقم 
  المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي 
 28.9 13 مدير عام
 22.2 10 مدير إنتاج
 24.4 11 مدير مالي
 17.8 8 مدير تسويق
 6.7 3أخرى 
 100.0 45المجموع 

 

( اإلنتاج– المالي – العام )يتبين لنا أن النسبة الكبرى من المدراء  (12)ومن خبلل جدول رقم 
, وىم أكثر األشخاص دراية بمفيوم مدخل التكمفة المستيدفة% 75.5الخاضعين لمعينة يمثل 

حيث إن ىذا المدخل يكون قرار تطبيقو صادر من اإلدارة العميا لمشركة وبالتالي فإن ىؤالء 
 . يساىمون بشكل مباشر في انجاز وتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قدالمدراء

 
:  المؤىل العممي. 2

 ( 13)جدول رقم 
 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة المئوية التكرار  المؤىل العممي
 13.3 6 دبموم

 57.8 26 بكالوريوس
 13.3 6 ماجستير
 15.6 7 أخرى
 100.0 45المجموع 
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من األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة ىم من % 71.1أن ما نسبتو (13)يبين جدول رقم 
حممة البكالوريوس والماجستير وىذا يعني أنيم يتمتعون بأىمية أكاديمية جيدة و القدرة عمى تفيم 

 .أسئمة االستبانة المتعمقة بمفيوم مدخل التكمفة المستيدفة
: التخصص العممي. 3

 ( 14)جدول رقم 
 التخصص العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة المئوية التكرار  التخصص العممي
 40.0 18 محاسبة
 35.6 16 إدارة
 0.0 0 اقتصاد
 24.4 11 أخرى

 100.0 45المجموع 
من األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة ىم من % 75.6أن ما نسبتو  (14)يبين جدول رقم 
وىم أكثر األشخاص قدرة في التعامل مع التكاليف والقرارات  (محاسبة و إدارة)حممة تخصص 

 القدرة التي يتمتع بيا األفراد المجيبين عمى ىاإلدارية عمى مستوى الشركة وىذا مؤشر عمى مد
االستبانة في فيم أسئمة االستبانة وفيم موضوع الدراسة بصورة جيدة والمتعمق بمدى تطبيق 

 . التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
: عدد سنوات الخبرة. 4

 ( 15)جدول رقم 
 عدد سنوات الخبرة العممية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

النسبة المئوية التكرار  عدد سنوات الخبرة العممية
 15.6 7  سنوات3أقل من 

 22.2 10 7 سنوات إلى أقل من 3من 
 15.6 7 11 سنوات إلى أقل من 7من 

 46.6 21 سنة فأكثر11من 
 100.0 45المجموع 

من األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة ال تقل % 62.3أن ما نسبتو  (15)ويبين جدول رقم 
خبرتيم عن سبع سنوات في مجال عمميم وىذا إشارة إلى الخبرة العالية التي يتمتعون بيا في 

 .مجال عمميم  مما يعزز الثقة بالنتائج المتحصل عمييا
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 : اإلدارة التي ينتمي إلييا. 5
 ( 16)جدول رقم 

  اإلدارة التي ينتمي إليياتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
النسبة المئوية التكرار اإلدارة التي ينتمي إلييا 

 11.1 5تكاليف 
 24.4 11 إنتاج
 37.8 17 تسويق
 4.4 2 مشتريات
 6.7 3ىندسة 
 15.6 7أخرى 
 100.0 45المجموع 

من األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة ينتمون % 73.3أن ما نسبتو  (16)يبين جدول رقم 
وىذا إشارة إلى قدرتيم عمى التعامل مع  (تسويق– إنتاج – تكاليف )إلى اإلدارات المتعمقة ب

. مفيوم مدخل التكمفة المستيدفة و تفيم مبادئو ومدى القدرة عمى تطبيقو
من اإلدارة العميا أو اإلدارة المالية أو اإلدارة ىم  (أخرى)كما يوحي لنا الجدول بأن بند 

 . المحاسبية, وىم من األفراد المؤىمين لتفيم ما يعني مدخل التكمفة المستيدفة
 .معمومات متعمقة بالشركة: ثانياً 

: رأس مال الشركة .1

 ( 17)جدول رقم 
 رأس مال الشركة

النسبة المئوية التكرار رأس مال الشركة 

 11.1 5 $100,000أقل من 
 40.0 18 $500,000إلى أقل من 100,000من 

 22.2 10 $ إلى مميون 500,000من  
 26.7 12 $أكثر من مميون 
 100.0 45المجموع 

 
من الشركات الخاضعة لمعينة محل البحث تتمتع % 48.9أن ما نسبتو  (17)يبين جدول رقم 

برأس مال ال يقل عن نصف مميون دوالر وىذا يدل عمى تمتعيا بقدرات مالية ال بأس بيا 
 . تساعدىا في تبني وتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
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: استقاللية اإلنتاج. 2
 ( 18)جدول رقم 

 استقاللية اإلنتاج
النسبة المئوية التكرار  استقبللية اإلنتاج

 82.2 37 %100إنتاج وطني 
 17.8 8 إنتاج  بامتياز من شركة أخرى

 100.0 45المجموع 
من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تتمتع % 82.2أن ما نسبتو  (18)يبين جدول رقم 
الحرية التي قد تتمتع بيا الشركات الصناعية العاممة درجة وىذا إشارة إلى % 100بإنتاج وطني 

 .  في قطاع غزة في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
:  الشكل القانوني لمشركة – 3

( 19)جدول رقم 
 الشكل القانوني لمشركة

النسبة المئوية التكرار  الشكل القانوني لمشركة
 17.8 8 منشأة فردية

 71.1 32 شركة مساىمة محدودة
 11.1 5 شركة تضامنية
 100.0 45المجموع 

من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة ىي % 71.1أن ما نسبتو  (19)يبين جدول رقم 
شركات مساىمة محدودة وىذا يبين الحاجة التي يتطمبيا الشكل القانوني لمشركات من حيث 

السعي إلى تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة والعمل عمى خفض التكاليف وبالتالي زيادة األرباح 
 .تمبية لما ييدف لو المساىمون في تمك الشركات

: عدد المنتجات التي تنتجيا الشركة- 4
( 20)جدول رقم 

 عدد المنتجات التي تنتجيا الشركة
النسبة المئوية التكرار  عدد المنتجات التي تنتجيا الشركة

 28.9 13 منتج 1-5
 17.8 8  منتجات 6-10

 24.4 11 منتج 11-20
 28.9 13 منتج  فأكثر 21

 100.0 45المجموع 
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من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تنتج % 53.3أن ما نسبتو  (20)يبين جدول رقم 
 صنف و ىذا يدل عمى مدى تفيم تمك الشركات ألىمية وجود أنواع متعددة من 11أكثر من 

المنتجات وىذا يساعد عمى تعويض الخسارة او انخفاض األرباح الناتجة عن توقف الطمب عمى 
منتج معين كما أن تعدد المنتجات يساعد الشركة في البقاء في دائرة المنافسة في السوق وىذا 

 . تطبيق مدخل التكمفة المستيدفةهمطمب رئيسي يستدعي
: عمر الشركة في مجال الصناعة-5

 ( 21)جدول رقم 
 عمر الشركة في مجال الصناعة

النسبة المئوية التكرار  عمر الشركة في مجال الصناعة
 2.2 1  سنوات5أقل من

 28.9 13  سنوات10 إلى أقل من 5من 
 26.7 12  سنة20 إلى أقل من 10من 

 42.2 19  سنة20أكثر من 
 100.0 45المجموع 

من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة % 68.9أن ما نسبتو  (21)يبين جدول رقم 
المجيبين عمى أسئمة االستبانة ال يقل عدد سنوات الخبرة لدييم في مجال الصناعة التي تمارسيا 

عن عشر سنوات وىذا إشارة إلى مدى خبرة تمك الشركات في مجال المنافسة والتكاليف مما 
 . يساعد عمى تبني وتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة

:  درجة استقالل اإلدارة عن الممكية-6
( 22)جدول رقم 

 درجة استقالل اإلدارة عن الممكية
النسبة المئوية التكرار  درجة استقبلل اإلدارة عن الممكية

 24.4 11 استقبلل تام
 13.3 6 استقبلل بدرجة كبيرة

 15.6 7 استقبلل بدرجة متوسطة
 2.2 1 استقبلل بدرجة ضعيفة

 44.4 20ال يوجد استقبللية 
 100.0 45المجموع 

 
من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة % 53.3أن ما نسبتو  (22)يبين جدول رقم 

المجيبين عمى أسئمة االستبانة تتمتع باستقبللية نوعا ما وىذا يعزز إمكانية إصدار قرار إداري 
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من قبل اإلدارة العميا بتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة حيث إن تطبيق ىذا المدخل ىو قرار 
.    إداري بالدرجة األولى

:   طبيعة المنافسة التي تواجييا الشركة-7
( 23)جدول رقم 

 طبيعة المنافسة التي تواجييا الشركة
النسبة المئوية التكرار  طبيعة المنافسة التي تواجييا الشركة

 42.2 19 شديدة جداً 
 40.0 18 شديدة
 11.1 5 متوسطة
 4.4 2 ضعيفة
 2.2 1ال يوجد 
 100.0 45المجموع 

من الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة والتي % 82.2أن ما نسبتو  (23)يبين جدول رقم 
قامت باإلجابة عمى أسئمة االستبانة تواجو منافسة شديدة في مجال منتجاتيا وىذا يعتبر من أىم 
العوامل المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة و بالتالي العمل عمى تطبيقيا مما يعزز النتائج التي 

 .يمكن التوصل إلييا
: االستبانةتحميل فقرات : 4.4

لتحميل فقرات االستبانة, وتكون  (One Sample T test) لمعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 
كبر من أ المحسوبة tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمة  

كبر أ والوزن النسبي 0.05أو القيمة االحتمالية اقل من )2.02 الجدولية  والتي تساوي tقيمة 
, وتكون الفقرة سمبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمة  ( %60من 

t المحسوبة أصغر من قيمة t0.05قل من أأو القيمة االحتمالية )2.02- الجدولية والتي تساوي 
, وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة ليا ( %60قل من أوالوزن النسبي 

. 0.05كبر من أ
ال يوجد إدراك تام ووعي كافي بمدخل التكاليف المستيدفة كمدخل : الفرضية األولى: 4.4.1

 .0.05يمكن تطبيقو في الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى معنوية 
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( 24)جدول رقم 
مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات )تحميل فقرات القسم الثالث 

( الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
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ط ال
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1 
يتم تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل البدء 

. بعممية اإلنتاج
4.20 1.057 84.00 7.613 0.000 

 0.000 15.065 91.11 0.693 4.56. تركز الشركة عمى العمبلء وكسب رضاىم 2

3 
تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناًء عمى دراسات 

. السوق قبل البدء بالعممية اإلنتاجية
4.04 1.242 80.89 5.640 0.000 

4 
تعمل الشركة عمى تحديد ىامش الربح لممنتج 

. قبل اإلنتاج
3.71 1.254 74.22 3.803 0.000 

 0.000 12.891 83.11 0.601 4.16. يوجد تعاون بين الشركة والموردين 5

6 
ىناك اىتمام بتكاليف المنتج في مرحمة التصميم 

. والتخطيط
4.16 0.976 83.11 7.943 0.000 

7 
يقوم عمل الشركة عمى تشكيل فريق عمل 
. متخصص لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا

3.71 0.991 74.22 4.812 0.000 

8 
تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في 

. مرحمة مبكرة من اإلنتاج
3.80 1.120 76.00 4.791 0.000 

9 
تولي الشركة اىتمام بخصائص ومواصفات 

. المنتج
4.56 0.659 91.11 15.833 0.000 

تقوم الشركة بدراسة وتحميل المنتجات المنافسة  10
ا .ومقارنتيا بمنتجاتو

4.24 0.981 84.89 8.513 0.000 

 0.000 11.477 82.27 0.651 4.11. جميع الفقرات 
 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

والذي يبين آراء أفراد عينة  (24) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات )الدراسة في فقرات القسم الثالث 
(. الصناعية العاممة في قطاع غزة

وأعمى متوسط % 91.11 وزن نسبي وىو أعمى قد حصمت عمى 2نبلحظ أن الفقرة رقم * 
  وىذا يدل عمى وجود انسجام 0.693 وعمى أقل انحراف معياري حيث بمغ 4.56حسابي 
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 تمثل أىم مبدأ من التي األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة وإجاباتواضح وقمة تباين بين 
مبادئ مفيوم التكمفة المستيدفة وىي التركيز عمى العمبلء وكسب رضاىم وىذا يدل عمى أن 

. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تولي أىمية كبيرة لمعمبلء وكسب رضاىم 
 المتعمقة باىتمام الشركات الصناعية العاممة بقطاع غزة بخصائص 9كما أن الفقرة رقم * 

 وتعتبر ىذه 2ومواصفات المنتج قد حصمت عمى نفس النسبة التي حصمت عمييا الفقرة رقم 
.  والمؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفةميمةالفقرة من العوامل ال

 وانحراف معياري 4.24ومتوسط حسابي % 84.89 بوزن نسبي 10يمي ذلك الفقرة رقم * 
وىذه .  والمتعمقة بكثافة وشدة المنافسة بين الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة0.981

الفقرة تعتبر من أىم العوامل الخاصة المتعمقة بظروف السوق والتي تعتبر من العوامل الرئيسية 
مما يدل عمى أن الشركات الصناعية العاممة في القطاع , التي تؤثر في تحديد التكمفة المستيدفة 

تولي أىمية كبيرة ألىم العوامل التي تؤثر في تحديد التكمفة المستيدفة المتعمقة في السوق وىي 
. شدة وتركيز المنافسة عمى منتجاتيا

 وقد اإلنتاج وىي تحديد سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوق قبل 3أما الفقرة رقم * 
مما يدل  1.242 وانحراف معياري 4.04ومتوسط حسابي % 80.89حصمت عمى وزن نسبي 

عمى أن ىناك تشتت في إجابات المجيبين عن المتوسط الحسابي أو أن المجيبين لم يعطوا ىذا 
الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تأخذ في المتغير األىمية الكافية وبالرغم من ذلك فإن 

االعتبار بعنصر ميم من عناصر معادلة التكمفة المستيدفة وىو قيادة سعر البيع والذي يعتبر 
. من أوائل مبادئ التكمفة المستيدفة 

% 83.11 المتعمقة بالتعاون بين الموردين والشركات بوزن نسبي 5يمي ذلك الفقرة رقم * 
 داللة عمى تقارب اآلراء حول تأثير ىذا 0.601 وانحراف معياري 4.16ومتوسط حسابي 

عتبر عامل ميم جدا من العوامل ي والمتغير وىذا يعني أن ىذا المتغير ذو أىمية لممجيبين
. المتعمقة في تحديد التكمفة المستيدفة

  والمتعمقة باالىتمام  بتكاليف المنتج في مرحمة التصميم 6وكذلك الحال بالنسبة لمفقرة رقم  * 
 بنفس الوزن النسبي والمتوسط الحسابي مع اختبلف االنحراف 5والتخطيط وتشترك مع الفقرة رقم 

في تحديد وتطبيق مفيوم الميمة وىي كذلك تعتبر من العوامل  , 0.976المعياري والذي مقداره 
. التكمفة المستيدفة

 3.71ومتوسط حسابي % 74.22 والتي حصمت عمى وزن نسبي مقداره 4أما الفقرات رقم * 
% 74.22 التي حصمت عمى وزن نسبي مقداره 7والفقرة رقم , 1.254وانحراف معياري 
 التي حصمت عمى وزن نسبي 8والفقرة رقم  , 0.991 وانحراف معياري 3.71ومتوسط حسابي 

 وزانتمثل أقل األوتمك الفقرات  1.120 وانحراف معياري 3.8ومتوسط حسابي % 76مقداره 
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باإلضافة إلى ارتفاع االنحراف المعياري مما يدل عمى وجود تشتت واضح في إجابات المجيبين 
أو أن ىذا المتغير لم يأخذ األىمية الكافية من قبل المجيبين وكما أن انخفاض المتوسط الحسابي 
يبين أن شدة تأثير ىذا المتغير عمى المجيبين منخفض أو متوسط وىذا إشارة إلى أن موافقة أفراد 

وىذا يعزي إلى أن المجيبين عمى االستبانة أقل نسبة كانوا من التابعين العينية عمى الفقرة متوسط 
 التسويق حيث إلدارة التكاليف وأن أكثر المجيبين عمى االستبانة كانوا من المدراء التابعين إلدارة

 كانت فالتكاليوأما المدراء التابعين إلدارة , إنتاج % 24.4و , تسويق % 37.8كانت نسبتيم 
ومن المبلحظ أن جميع الفقرات المتعمقة بالسوق أعطت أعمى نسبة من الفقرات % 11.1نسبتيم 

. المتعمقة بالتكاليف نظرا لتفوق الخبرة التسويقية لممجيبين عمى االستبانة عمى الخبرة التكاليفية
والفقرة رقم % 83.11 والتي حصمت عمى وزن نسبي 6كما أن من المبلحظ عمى الفقرة رقم * 
دراكيدل عمى أن المجيبين عمى االستبانة عمى وعي % 76 والتي حصمت عمى 8  بمفيوم وا 

التكمفة المستيدفة خاصة فيما يتعمق في كممة مبكرة من اإلنتاج أي بمعنى دخمت مرحمة اإلنتاج 
. فعبل

أما مفيوم التكاليف المستيدفة فيو مفيوم يطبق قبل الشروع بأي خطوة فعمية في عممية اإلنتاج 
.  أي في مرحمة التخطيط والتصميم 

 1.057وانحرافيا المعياري  % 84.00 التي وزنيا النسبي 1كما نبلحظ عمى الفقرة رقم *
 االنحراف المعياري أكثر من واحد صحيح مما يدل عمى عدم إن حيث 4.20والمتوسط الحسابي 

 األفراد المجيبين عمى أسئمة االستبانة و بأن الشركات إجاباتوجود انسجام وكثرة التباين بين 
 حد كبير بإتباع المنيج التقميدي في التكاليف وىذا إلىالصناعية العاممة في قطاع غزة تقوم 

المنيج ال يمكن لمشركات في ظمو من القيام بالمنافسة الشديدة والحصول عمى نسبة أكبر في 
. السوق و زيادة الربحية

مدى اإلدراك والوعي )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات القسم الثالث 
, والوزن 4.11تساوي  (بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" كبر من الوزن النسبي المحايدأوىي % 82.27النسبي يساوي
 و والقيمة االحتمالية تساوي 2.02 الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوىي  11.477
 مما يدل عمى وجود إدراك تام ووعي كافي بمدخل التكاليف 0.05قل من أ وىي 0.000

. 0.05المستيدفة كمدخل يمكن تطبيقو في الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى معنوية 
 ىذه الفرضية بأنو تم رفض الفرضية الصفرية و قبول اختباروأخيرًا يمكن القول من خبلل 

أي يوجد إدراك ووعي بمدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة البديمة الفرضية 
. في قطاع غزة
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ال تتوفر بيئة األعمال المناسبة لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في : الفرضيت الثانيت : 4.4.2
 .0.05الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى داللة إحصائية 

( 25)جدول رقم 
مدى توفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي )القسم الرابعتحميل الفقرات 

( الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
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تمعب بيئة األعمال الصناعية المنظمة لمشركات العاممة في قطاع  1
. غزة دورًا ميما في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة

3.51 1.055 70.23 3.180 0.003 

2 
تعتبر المنافسة الشديدة  من العوامل األساسية لتطبيق مدخل 

. التكمفة المستيدفة
4.23 0.642 84.55 12.679 0.000 

3 
تعتبر الصناعات التجميعية أنسب بيئة تطبق فييا مدخل التكمفة 

المستيدفة وىي ما تمتاز بيا بيئة الصناعات لمشركات العاممة في 
. قطاع غزة

3.67 0.928 73.33 4.654 0.000 

4 
تمتاز البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة بتعدد 

. المنتجات
3.60 0.939 71.90 4.110 0.000 

5 
تمتاز البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة باالبتكار 

. والتجديد وىذا يعتبر مناسب لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
3.12 1.131 62.38 0.682 0.499 

6 
من سمات البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة 

. اىتمام العمبلء بخصائص ومواصفات المنتج
3.55 0.820 70.91 4.413 0.000 

7 
من العوامل التي تستدعي تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ىو أن  

متطمبات العمبلء في البيئة الصناعية الفمسطينية تمتاز بسرعة 
. التغير

3.81 0.917 76.19 5.721 0.000 

8 
اىتمام الصناعات في الشركات العاممة بقطاع غزة بجودة المنتج 

. يعتبر عامل أساسي في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
3.67 0.892 73.49 4.956 0.000 

9 
من العوامل التي تتطمب تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ىي أن 
العمبلء في البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة عمى 

. دراية بمتطمباتيم المستقبمية
3.35 0.842 66.98 2.717 0.010 

10 
التطور التقني والتكنولوجي وانتشار ظاىرة األتمتة في الشركة 

. يسيل تطبيق التكمفة المستيدفة
3.79 0.925 75.71 5.506 0.000 

 0.000 8.506 72.58 0.491 3.63جميع الفقرات  
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 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
والذي يبين آراء أفراد عينة  (25) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي )القسم الرابع الدراسة في فقرات 

(. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
 المتعمقة بالمنافسة الشديدة والتي حصمت عمى وزن نسبي 2من المبلحظ عمى الفقرة رقم * 

ىذا داللة عمى انخفاض  و0.642 وانحراف معياري 4.23ومتوسط حسابي % 84.55مقداره 
التشتت في إجابات المجيبين وأن أرائيم متقاربة حول تأثير ىذا المتغير مما يدل عمى أن ىذا 
المتغير ذو أىمية لممجيبين أما المتوسط الحسابي فيشير عمى أن شدة تأثير ىذا المتغير عمى 

 المجيبين يؤكدىي تعتبر من أعمى األوزان النسبة في جميع الفقرات مما المجيبين كان متوسط و
 العوامل أىمعمى أىمية المنافسة الشديدة في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة وىي تعتبر من 

. المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة
 وىي متطمبات العمبلء في البيئة الصناعية الفمسطينية تمتاز بسرعة 7يمي ذلك الفقرة رقم * 

 وىي تعتبر من 0.917 وانحراف معياري3.81ومتوسط حسابي % 79.19التغير بوزن نسبي 
. العوامل الميمة والمؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة

% 75.71 المتعمقة بالتطور التقني وظاىرة األتمتة بوزن نسبي 10يمي ذلك الفقرة رقم * 
 حيث تعتبر ىذه الفقرة وقد حصمت عمى نسبة 0.925 وانحراف معياري 3.79ومتوسط حسابي 
 أن التطور التقني وظاىرة األتمتة من مزايا بيئة التصنيع الحديثة والتي إلىجيدة مما يشير 

. تساعد في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
 المتعمقة في بيئة األعمال الصناعية المنظمة لمشركات العاممة في 1ويمي ذلك الفقرة رقم * 

داللة عمى  1.055 وانحراف معياري 3.51ومتوسط حسابي % 70.23قطاع غزة بوزن نسبي 
أن ىناك تشتت واضح في إجابات المجيبين عن المتوسط الحسابي وأن المجيبين لم يعطوا ىذا 
المتغير األىمية الكافية وكما أن المتوسط الحسابي يشير عمى أن شدة تأثير ىذا المتغير عمى 

شركات الصناعية العاممة في قطاع غزة للن بيئة األعمال المجيبين متوسط وبالرغم من ذلك فإ
تعتبر بيئة خصبة ومبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة من خبلل حماية المنتج واعتماد 
الماركات التجارية باإلضافة إلى وجود قانون تنظيم المنشئات الصناعية الذي يحكم عمل 

المنشئات الصناعية فيما يتعمق بعدم التموث البيئي وتنفيذ الشروط المتعمقة بالصرف الصحي 
باإلضافة إلى توفير مصادر الطاقة و قوانين المنافسة وقوانين الصناعة والممكية واإليجار 

. باإلضافة إلى تسييل حركة البضائع
 حيث ىي أن العمبلء في البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع 9يمي ذلك الفقرة رقم * 

داللة عمى  3.35ومتوسط حسابي % 66.98غزة عمى دراية بمتطمباتيم المستقبمية بوزن نسبي 
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 وىذا يدل عمى أن 0.842وانحراف معياري , أن درجة تأثير ىذا المتغير عمى المجيبين متوسطة
بالرغم من أىميتيا في تحديد التكمفة المستيدفة باإلضافة إلى أنيا من العوامل ىذه الفقرة محايدة 

 دخل الفرد المنخفض في قطاع غزة والظروف إلى ى أن ىذه النسبة المتوسطة تعزإالالمؤثرة بيا 
. االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية بصورة عامة التي يعاني منيا العميل في قطاع غزة

  تمتاز البيئة الصناعية لمشركات العاممة في قطاع غزة باالبتكار والتجديد 5أما الفقرة رقم * 
يدل عمى أن شدة تأثير  3.12ومتوسط حسابي وىي تمثل نسبة محايدة % 62.38بوزن نسبي 

نحراف ىذا المتغير محايد أو أن المجيبين غير موافقين عمى ماجاء في تمك الفقرة وأما اال
إشارة إلى تشتت وعدم تقارب اآلراء واإلجابات حول المتوسط الحسابي  1.131  فيومعياريال

يشير إلى أن البيئة الصناعية في قطاع غزة تفتقر وأن المجيبين لم يعطوا ىذا المتغير أىمية مما 
 ضيق المساحة التجارية والصناعية في قطاع غزة باإلضافة إلىإلى االبتكار والتجديد وىذا يعزي 

إلى القيود المفروضة عمى حرية التجارة والتنقبلت من خبلل المعابر والقيود التي يفرضيا 
.  االحتبلل عمى قطاع غزة

مدى توفر البيئة المبلئمة  )القسم الرابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
 , 3.63تساوي  (لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

 tوقيمة % " 60" وىي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد  % 72.58و الوزن النسبي  يساوي 
 و والقيمة 2.02 الجدولية والتي تساوي t وىي اكبر من قيمة 8.506المحسوبة المطمقة تساوي 

 مما يدل عمى توفر بيئة األعمال المناسبة 0.05قل من أ وىي 0.000االحتمالية تساوي 
لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى داللة إحصائية 

0.05 .
أي تتوفر بيئة البديمة وأخيرًا يمكن القول بأنو تم رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية 

األعمال المناسبة لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع 
 . غزة 

توجد معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق مدخل التكاليف  : الفرضية الثالثة: 4.4.3
 .0.05المستيدفة في الشركات  الصناعية الفمسطينية عند مستوى معنوية 
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( 26)جدول رقم 
المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة : القسم الخامس تحميل فقرات 

 المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

الفقرة مسمسل 
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1 
عدم وجود دراية كافية لدى إدارة الشركة حول 

  .كيفية تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
3.31 1.258 66.22 1.659 0.104 

2 
عدم توفر األبحاث والمنشورات المتعمقة بمدخل 

. التكمفة المستيدفة
3.70 0.954 74.09 4.897 0.000 

 0.033 2.196 67.56 1.154 3.38  .عدم التعاون بين الشركات وموردييا 3

4 
عدم وجود المنافسة الشديدة بين منتجات 
. الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

3.00 1.225 60.00 0.000 1.000 

5 
إن تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة يتطمب 
   .تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منيا

3.29 1.254 65.78 1.545 0.130 

الظروف السياسية واالقتصادية المتعمقة بسياسة  6
غبلق المعابر   .االحتبلل والحصار وا 

4.36 0.908 87.11 10.010 0.000 

7 
الخوف من تبني أساليب تكاليف حديثة مختمفة 

   .عن األسموب الحالي المستخدم في الشركة
3.42 1.177 68.44 2.406 0.020 

8 
عدم توافر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة 

  .المستيدفة
3.67 1.108 73.33 4.037 0.000 

9 
عدم جود معيد مواصفات خاص بالصناعات 

 0.000 5.181 76.00 1.036 3.80  .الفمسطينية

10 
عدم توفر المعمومات الواضحة والمفصمة 

. المتعمقة بتكاليف المنتجات
3.47 1.254 69.33 2.496 0.016 

 0.109 1.636 66.22 1.276 3.31. عدم توفر المؤىبلت العممية والعممية 11
 0.000 4.459 70.29 0.774 3.51 جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
والذي يبين آراء أفراد عينة  (26) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة )القسم الخامسالدراسة في فقرات 

(.  المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
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غبلق وىي المتعمقة بسياسة االحتبلل والحصار 6من المبلحظ أن الفقرة رقم *   المعابر وا 
داللة عمى أن شدة تأثير ىذا  4.36بمتوسط حسابي % 87.11حصمت عمى وزن نسبي 

المتغير عمى المجيبين بصورة مرتفعة وىذا يدل عمى موافقتيم عمى ماجاء بتمك الفقرة بصورة 
داللة عمى تقارب آراء المجيبين حول ىذا المتغير باإلضافة  0.908وانحراف معياري مرتفعة 

وىي أعمى نسبة في الفقرات مما يدل عمى مدى المعاناة التي يعانييا الشعب إلى أىميتو 
الفمسطيني خاصة فيما يتعمق بالمجال الصناعي وىي تعتبر من أشد المعوقات في تطبيق مدخل 

. التكمفة المستيدفة
 المتعمقة بعدم جود معيد مواصفات خاص بالصناعات الفمسطينية بوزن 9يمييا الفقرة رقم * 

 وىي تعتبر عائق ميم في تطبيق 1.036 وانحراف معياري3.80ومتوسط حسابي%  76نسبي
. التكاليف المستيدفة في نظر المجيبين عمى االستبانة

 المتعمقة بعدم توفر األبحاث والمنشورات المتعمقة بمدخل التكمفة المستيدفة  2يمييا الفقرة رقم * 
 وىي تعتبر عائق ىام 0.954 وانحراف معياري 3.70ومتوسط حسابي% 74.09بوزن نسبي 

. أيضا في نظر المجيبين عمى االستبانة
 المتعمقة بعدم توفر المؤىبلت العممية والعممية وقد حصمت عمى وزن 11أما بالنسبة لمفقرة رقم * 

داللة عمى أن تأثير ىذا  3.31ومتوسط حسابي  وىو قريب عمى المحايد %66.22نسبي
المتغير عمى المجيبين محايد إشارة إلى ضعف تأثير ىذا المتغير عمى المجيبين أو أن المجيبين 

داللة عمى أن ىناك تشتت  1.276وانحراف معياري غير موافقين عمى ماجاء في تمك الفقرة 
ىي تعتبر عائق كبير وعدم تقارب في آراء المجيبين حول المتوسط الحسابي وبالرغم من ذلك ف

. بدرجة متوسطة من وجية نظر المجيبين عمى االستبانة
 المتعمقة بأن تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة يتطمب تكاليف مرتفعة 5أما بالنسبة لمفقرة رقم * 

 3.29ومتوسط حسابي %65.78تفوق الفائدة المتوقعة منيا  وقد حصمت عمى وزن نسبي 
 وىي تعتبر عائق بدرجة متوسطة من وجية نظر المجيبين عمى 1.254وانحراف معياري 

. االستبانة
 المتعمقة بعدم وجود المنافسة الشديدة بين منتجات الشركات الصناعية 4أما بالنسبة لمفقرة رقم * 

 وانحراف معياري 3ومتوسط حسابي % 60العاممة في قطاع غزة وقد حصمت عمى وزن نسبي 
.  وىي تعتبر عائق بدرجة محايدة من وجية نظر المجيبين عمى االستبانة1.225

 والتي تمثل أعمى األوزان النسبية تعتبر من 2 و9 و6ومن المبلحظ مما سبق أن الفقرات * 
العوائق الخارجة عن إرادة إدارة الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة وبالتالي تعتبر ىذه 

العوائق من الصعب التحكم فييا ولذلك حصمت عمى أعمى النسب من وجية نظر المجيبين عمى 
. االستبانة
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 التي حصمت عمى أقل األوزان النسبية تعتبر عناصر خاضعة 4 و 5 و 11أما الفقرات * 
إلرادة إدارة الشركة وبالتالي يمكن التحكم فييا وبالتالي فيي تعتبر عوائق أقل أىمية من العوائق 

 .السابقة من وجية نظر المجيبين عمى االستبانة
المعوقات والصعوبات : القسم الخامسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 

 تساوي التي تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
وقيمة % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايد أوىي  % 70.29, والوزن النسبي  يساوي 3.51

tوىي اكبر من قيمة 4.459 المحسوبة المطمقة تساوي t و والقيمة 2.02 الجدولية والتي تساوي 
 مما يدل عمى وجود معوقات وصعوبات تحول 0.05قل  من أ وىي 0.000االحتمالية تساوي 

دون تطبيق مدخل التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستوى 
. 0.05معنوية 

 الفرضية التي تقول أنو توجد معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق مدخل قبول تم بالتاليو
. التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

ال يتوفر النظام المحاسبي المبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في : الفرضية الرابعة : 4.4.4
 .0.05الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى معنوية 
( 27)جدول رقم 

مدى توفر نظام محاسبي مالئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في ) فقرات القسم السادس تحميل
(  العاممة في قطاع غزة الفمسطينيةالشركات الصناعية
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1 
تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية 

   .تؤدي إلى تحقيق نظام التكاليف المستيدفة
3.67 0.879 73.33 5.087 0.000 

2 
النظام المحاسبي في الشركة مبلئم لحجم 

عمميات الشركة وطبيعة نشاطيا والشكل القانوني 
  .ليا

4.13 0.588 82.67 12.935 0.000 

3 
النظام المحاسبي يوفر مجموعة مستندية متكاممة 
تعمل عمى المساىمة في تطبيق نظام التكاليف 

    .المستيدفة
4.16 0.638 83.11 12.150 0.000 

يوجد دليل حسابات يتضمن كافة أنشطة الشركة  4
.  البلزمة لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة 

4.04 0.767 80.89 9.130 0.000 
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الفقرة مسمسل 
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5 
يتوفر لدى الشركة نظام رقابة فعال عمى كافة 

   .عممياتيا اإلدارية والمالية
4.07 0.837 81.33 8.552 0.000 

يوجد فريق محاسبي مؤىل وقادر عمى إدارة  6
  .النظام المحاسبي في الشركة بكفاءة

4.13 0.726 82.67 10.470 0.000 

7 
يتم إعداد التقارير المالية ألغراض محددة وعامة 

  .في نياية كل فترة مالية
4.22 0.704 84.44 11.654 0.000 

8 
يتم إعداد تقارير متعمقة بالمعمومات غير المالية 

المرتبطة بأنشطة الشركة ومعامبلتيا البلزمة 
. لغرض تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة 

3.59 0.897 71.82 4.367 0.000 

9 
يوجد نظام إداري وىيكمي وتنظيمي يعكس 

  .خطوط السمطة والمسئولية في الشركة
3.62 0.886 72.44 4.708 0.000 

10 
يوجد خطط فنية ومالية تتسم بالمرونة والبساطة 

  .في متابعة األداء
3.98 0.866 79.56 7.576 0.000 

11 
يوجد ترابط وثيق بين األىداف الرئيسية 

   .واألىداف الفرعية في الشركة
3.93 0.780 78.67 8.022 0.000 

12 
يوجد أساس سميم لمرقابة والضبط الداخمي يؤدي 

إلى متابعة أداء جميع العاممين ومراجعة 
   .أعماليم

3.98 0.866 79.56 7.576 0.000 

13 
تتوفر لدى الشركة المؤىبلت العممية والخبرات 

  .المينية البلزمة لتطبيق التكاليف المستيدفة
3.98 0.965 79.56 6.797 0.000 

 0.000 12.136 79.24 0.532 3.96جميع الفقرات  
 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

عينة  والذي يبين آراء أفراد (27) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في )الدراسة في فقرات القسم السادس 

(.  الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
 وىي المتعمقة بإعداد التقارير المالية ألغراض محددة وعامة في 7من المبلحظ أن الفقرة رقم * 

داللة عمى شدة  4.22ومتوسط حسابي وىو مرتفع % 84.44نياية كل فترة مالية بوزن نسبي 
تأثير ىذا المتغير عمى المجيبين بصورة مرتفعة باإلضافة إلى موافقتيم عمى ماجاء في تمك الفقرة 
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داللة عمى تقارب آراء المجيبين حول المتوسط الحسابي  0.704وانحراف معياري بصورة مرتفعة 
ويدل ذلك عمى أن الشركات الصناعية العاممة في كما أن ىذا المتغير ذو أىمية كبيرة لممجيبين 

قطاع غزة تولي أىمية كبيرة إلعداد التقارير المالية وذلك بيدف اطبلع اإلدارة والمساىمين عمى 
. نتائج تمك الشركات

 وىي المتعمقة بالنظام المحاسبي يوفر مجموعة مستندية متكاممة تعمل عمى 3أما الفقرة رقم * 
 4.16ومتوسط حسابي % 83.11المساىمة في تطبيق نظام التكاليف المستيدفة بوزن نسبي 

 وخصوصا أن نسبة المحاسبين تمثل أعمى التخصصات التي ينتمي 0.638وانحراف معياري 
. إلييا المجيبين عمى االستبانة مما يدل عمى اىتماميم بالنظام المحاسبي المتكامل

 وىي المتعمقة بالنظام المحاسبي في الشركة مبلئم لحجم عمميات الشركة 2و يمييا الفقرة رقم * 
 وانحراف 4.13ومتوسط حسابي % 82.67وطبيعة نشاطيا والشكل القانوني ليا بوزن نسبي 

 وىذا إشارة عمى أن المحاسبين القائمين عمى الشركات الصناعية العاممة في 0.588معياري 
.  في قطاع غزة وحجم عمميات وأنشطة الشركةالمتبعقطاع غزة توافق بين النظام المحاسبي 

 أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى باستخدام المتعمقة بأن تقوم الشركة 1أما بالنسبة لمفقرة * 
 وانحراف معياري 3.67ومتوسط حسابي % 73.33تحقيق نظام التكاليف المستيدفة بوزن نسبي 

 ويعود ذلك إلى عدم اىتمام إدارة الشركات بتطبيق وتحقيق مدخل التكمفة المستيدفة 0.879
بصورة كاممة ويعزي ذلك أيضا إلى أن أغمب المدراء المستيدفين يتبعون إدارات التسويق بنسبة 

.    تفوق نسبة المدراء الذين يتبعون إدارات التكاليف
 المتعمقة بأن يوجد نظام إداري وىيكمي وتنظيمي يعكس خطوط السمطة 9يمييا الفقرة * 

داللة عمى أن شدة تأثير  3.62ومتوسط حسابي % 72.44والمسئولية في الشركة بوزن نسبي 
ىذا المتغير عمى المجيبين متوسط أي أن المجيبين موافقون عمى ماجاء في ىذه الفقرة بصورة 

داللة عمى تقارب آراء المجيبين حول المتوسط الحسابي  0.886وانحراف معياري متوسطة 
 إلى عدم استقبللية يمكن تفسير ذلكوباإلضافة إلى أن المجيبين قد أعطوا ىذه الفقرة أىمية كبيرة 

 20تتمتع باستقبللية  إدارة الشركات عن الممكية بصورة كاممة حيث بمغ مجموع الشركات التي ال
% .   44.4 شركة أي بنسبة 45شركة من أصل 

 المتعمقة بأن يتم إعداد تقارير متعمقة بالمعمومات غير المالية المرتبطة بأنشطة 8يمييا الفقرة * 
% 71.82الشركة ومعامبلتيا البلزمة لغرض تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة بوزن نسبي 

داللة عمى أن شدة تأثير ىذا المتغير عمى المجيبين متوسط أو أن  3.59ومتوسط حسابي 
داللة عمى تقارب  0.897وانحراف معياري المجيبين غير موافقين عمى ماجاء في تمك الفقرة 

 ذلك ىويعزأراء المجيبين حول المتوسط باإلضافة إلى أىمية ىذا المتغير أو ىذه الفقرة لممجيبين 
مالية حيث بمغت ال اىتمام المدراء الماليين بالتقارير المالية أكثر من اىتماميم بالتقارير غير إلى
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توجو ال إلى عدمأكبر نسبة من المجيبين عمى االستبانة من المدراء الماليون والعموميون مما يدل 
. إلى تطبيق التكاليف المستيدفةالعممي السميم من قبل الشركات 

مدى توفر نظام محاسبي )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات القسم السادس
, 3.96تساوي   (مبلئم لتطبيق التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

 tوقيمة % " 60" كبر من الوزن النسبي المحايد أوىي % 79.24والوزن النسبي يساوي 
 والقيمة 2.02 الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أ وىي 12.136المحسوبة تساوي 
 مما يدل عمى توفر النظام المحاسبي المبلئم 0.05قل من أ وىي 0.000االحتمالية تساوي 

. 0.05لتطبيق التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية عند مستوى معنوية 
أخيرًا يمكن القول أنو تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة أي يوجد نظام محاسبي 

 . لتطبيق التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة إلى حد مامبلئم
: مجتمعةالدراسة تحميل محاور : 4.4.5

( 28)جدول رقم 
مدى إمكانية تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية مدى إمكانية تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية )الدراسةتحميل محاور 

 ( العاممة في قطاع غزةالفمسطينيةالفمسطينية
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مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكمفة المستيدفة الثالث 
 0.000 11.477 82.27 0.651 4.11 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

مدى توفر البيئة المبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة الرابع 
المستيدفة قي الشركات الصناعية العاممة في 

 قطاع غزة
3.63 0.491 72.58 8.506 0.000 

المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيق مدخل الخامس 
التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية 

 العاممة في قطاع غزة
3.51 0.774 70.29 4.459 0.000 

مدى توفر نظام محاسبي مبلئم لتطبيق السادس 
التكاليف المستيدفة في الشركات الصناعية 

 العاممة في قطاع غزة
3.96 0.532 79.24 12.136 0.000 

 0.000 16.172 76.21 0.336 3.81جميع المحاور  
 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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والذي يبين آراء أفراد عينة  (28) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
الدراسة في محاور الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور و يتبين أن المتوسط 

وىي اكبر من   % 76.21 , و الوزن النسبي يساوي3.81الحسابي لجميع المحاور يساوي
 t وىي اكبر من قيمة 16.172 المحسوبة تساويtوقيمة % " 60" الوزن النسبي المحايد 
 مما يدل 0.05وىي اقل من0.000 , و القيمة االحتمالية تساوي 2.0الجدولية والتي تساوي

عمى إمكانية تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة 
. بصورة جيدة

 يتضح لنا أن ىناك إمكانية لتطبيق التكمفة 28يرى الباحث أن من خبلل جدول رقم * 
المستيدفة بصورة جيدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة حيث أن ىناك العديد من 
المبادئ الخاصة بمفيوم التكمفة المستيدفة مطبقة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة 
بطريقة مقصودة أو غير مقصودة إال أن ىذا التطبيق ال يتم ضمن معادلة التكمفة المستيدفة 

. ىامش الربح المستيدف– سعر البيع = التكمفة المستيدفة : المشيورة وىي
الخاصة بيامش الربح في الفرضية األولى لم يعطييا % 74.22 بوزن 4ن الفقرة رقم إحيث * 

المجيبون عمى االستبانة أىمية كبيرة جدا عمى الرغم من أنيا عنصر أساسي في تحديد وتحقيق 
معادلة التكمفة المستيدفة , وقد يعزي ذلك أن إمكانية ىذا التطبيق ناتج عن سنوات الخبرة 
الطويمة لمشركات محل اإلجابة في مجال الصناعة باإلضافة إلى أن اغمب المجيبين عمى 

االستبانة ىم مدراء عموميون وكذلك ماليون وىم من أكثر الفئات التي يجب أن يكونوا عمى دراية 
بمدخل التكمفة المستيدفة حيث أن قرار تطبيق ىذا المدخل ىو قرار ناتج عن اإلدارة العميا في 
الشركة وذلك بالرغم من وجود المعوقات التي تمعب دور في إعاقة تطبيق ىذا المدخل بصورة 

 .جيدة ومتكاممة من الناحية العممية والعممية
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 :النتائج: 5.1
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان مدى تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة 

في قطاع غزة باإلضافة إلى التعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق مدخل التكمفة 
المستيدفة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة وذلك من خبلل القيام بالتحميل 

 اإلحصائي لعينة الدراسة وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة
 .كما يمي

دراك بمفيوم مدخل التكاليف المستيدفة حيث -  تبين من خبلل الدراسة الميدانية أن ىناك وعي وا 
يتم تطبيق أغمب المبادئ التي يقوم عمييا ىذا المدخل خاصة فيما يتعمق بمبدأ التركيز عمى 

العمبلء وكسب رضاىم باإلضافة إلى االىتمام بخصائص ومواصفات المنتج التي تمبي 
. احتياجات العمبلء والتي تعتبر من أىم العوامل المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة

 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تولي أىمية كبيرة لممنافسة في األسواق وذلك من إن- 
. خبلل قياميا بتحميل و دراسة المنتجات المنافسة ومقارنتيا بمنتجاتيا

ىناك تعاون وثيق بين الموردين والشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة لتحديد تكمفة المنتج -
. في مرحمة التصميم والتخطيط باإلضافة إلى تحديد سعر البيع بناء عمى دراسة أسعار السوق 

بالرغم من تطبيق مبادئ مدخل التكمفة المستيدفة إال أن الشركات الصناعية العاممة في قطاع - 
غزة ال تقوم بالتطبيق العممي السميم لمدخل التكمفة المستيدفة والتي تقوم عمى أساس معادلة 

. ىامش سعر الربح المرغوب فيو– سعر البيع المستيدف =  التكمفة المستيدفة المشيورة 
. وىذا يرجع إلى عدم المعرفة العممية الكافية بأساس مدخل التكمفة المستيدفة

تعتمد الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عمى الخبرة الطويمة في مجال تحديد التكاليف -
. الصناعية أكثر من اعتمادىم عمى النواحي العممية

إن البيئة الصناعية الفمسطينية مبلئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة حيث أن المنافسة - 
 وبارزًا في تحقيق ىذا ميماً الشديدة التي تمتاز بيا بيئة الصناعات الفمسطينية تمعب دورا 

. المدخل
إن متطمبات العمبلء في البيئة الصناعية الفمسطينية تمتاز بالتغير السريع وىذا من العوامل - 

. المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة
اتجاه البيئة الصناعية في قطاع غزة نحو األتمتة وىذا يعتبر من مبلمح بيئة التصنيع الحديثة - 

 .والتي تستدعي تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
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ىناك معوقات وصعوبات تواجو تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية - 
: العاممة في قطاع غزة من أبرزىا

غبلقالظروف السياسية واالقتصادية المتعمقة بسياسة االحتبلل  – 1   . المعابروا 
عدم وجود معيد مواصفات خاص بالصناعات الفمسطينية يحدد مستوى الجودة المتعمق  – 2

. بالمنتجات الفمسطينية
عدم توفر األبحاث و المنشورات المتعمقة بمدخل التكمفة المستيدفة مما يعيق عممية الفيم - 3

. العممي واإلدراك السميم بمراحل تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
ومن المبلحظ عمى تمك المعوقات أن جميعيا معوقات خارجة عن إرادة إدارة الشركات الصناعية 

باإلضافة إلى وجود بعض المعوقات والتي تعتبر ضمن سيطرة وتحكم , العاممة في قطاع غزة 
. إدارة الشركات العاممة في قطاع غزة وبالتالي يمكن التغمب عمييا وتجاوزىا

 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة نظام محاسبي مبلئم لتطبيق مدخل يتوفر في- 
: التكمفة المستيدفة خاصة في مجال

إعداد التقارير المالية ألغراض محددة وعامة في نياية كل فترة مالية مما يدل عمى أن  – 1
عداد التقارير المالية التي  الشركات محل العينة تستخدم نظام محاسبي سميم ييدف إلى تقديم وا 

تساعد عمى إبراز نتائج عمميات الشركة والتي تساعد في تقدم تمك الشركات والعمل عمى 
. استقرارىا وىذا يساعد عمى تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة بصورة صحيحة

 متكاممة في  الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة يساعد عمى مستنديوتوفر مجموعة  – 2
. عممية تبني وتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة عمى أكمل وجو

إن الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تقوم عمى تصميم نظاميا المحاسبي وفقا لحجم - 3
عممياتيا وطبيعة نشاطيا مما يوضح ويبين ليذه الشركات مدى الحاجة من عدميا إلى تطبيق 

 .مدخل التكمفة المستيدفة
من حيث إتباع العديد من المبادئ واألسس  (2002)وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة راجخان
وال يتم استخدام معادلة التكاليف المستيدفة التي , التي يقوم عمييا مدخل التكاليف المستيدفة

وىناك إمكانية لتطبيق مدخل التكاليف المستيدفة ولكن يحتاج ,تعتبر األساس األول ليذا المدخل 
ذلك لبعض الوقت حتى يتم فيم المدخل بصورة صحيحة وحتى يتم التدريب عمى تطبيق ىذا 

. المدخل بصورة كاممة
من انو يوجد مجموعة من المعوقات التي (2008)وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة المطارنة

. تحول وتعيق تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة
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: التوصيات: 5.2
: يوصي الباحث بما يمي, بناء عمى النتائج السابقة والتي تم التوصل إلييا 

يجب التطبيق العممي والعممي لمعادلة التكمفة المستيدفة المتمثمة في  - 1
. (ىامش الربح المطموب– سعر البيع المتوقع = التكمفة المستيدفة )

سعر بيع المنتج في السوق بناء عمى القيام ) واالىتمام بعنصري المعادلة في المقام األول 
بأبحاث ودراسة السوق ومن ثم تحديد السعر الذي يكون العميل عمى استعداد لدفعو مقابل ذلك 

 الشركة إدارةالمنتج باإلضافة إلى تحديد ىامش الربح المطموب والذي يتم تحديده وفقا لما تقرره 
حتى يتم تحقيق المعادلة بصورة سميمة وتحقيق المزايا .ضمن الخطط الربحية طويمة األجل 

المرجوة من تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة المتمثل بخفض التكاليف و زيادة األرباح ومساعدة 
الشركة عمى االستمرارية عمى المنافسة في ظل التغيرات االقتصادية والصناعية والتكنولوجية 

. المعاصرة
يجب العمل عمى تخفيض و تحديد التكاليف في مرحمة التخطيط والتصميم قبل البدء بأي - 2

. عممية إنتاجية من خبلل استخدام أدوات تحجيم التكاليف مثل ىندسة القيمة
يجب إعداد فريق متعدد الخصائص و الميام ميمتو العمل عمى تحقيق التكمفة المستيدفة  – 3

. مكون من تخصصات مختمفة داخل الشركة
العمل عمى تنظيم بيئة األعمال الصناعية الفمسطينية بصورة أكبر من صورتيا الحالية حتى -4

. تكون مبلئمة وسميمة لتطبيق التكمفة المستيدفة
البد من معرفة ما يعيق التعرف عمى متطمبات العمبلء المستقبمية والعمل عمى تفادييا لما - 5

. ليذا المطمب من أثر كبير في تحديد التكمفة المستيدفة
 األسباب التي تعيق روح االبتكار والتجديد في الشركات الصناعية العاممة العمل عمى إزالة – 6

في قطاع غزة والعمل عمى بث روح االبتكار والتجديد في المنتجات من خبلل توفير البيئة 
. المناسبة لذلك وتسييل الحصول عمى الوسائل البلزمة التي تساعد في تحقيق ىذا المطمب

العمل عمى إزالة المعوقات والتغمب عمييا التي تحول دون  تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة - 7
. سواء كانت خارجية أم داخمية

العمل عمى  استخدام كافة الوسائل والسبل المحاسبية واإلدارية التي تساعد وتسيل في - 8
. عممية انجاز وتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة

العمل عمى وجود نظام إداري وىيكمي سميم في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة - 9
يعكس حدود السمطة والمسؤولية ولما ليذا المطمب من أىمية وحافز و تأثير مباشر في تحقيق 

. مدخل التكمفة المستيدفة
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االىتمام بالتقارير غير المالية المتعمقة بالمعمومات التي تساىم في بمورة األفكار السميمة - 10
 .والطرق المدروسة والتجارب السابقة التي تساعد في انجاز ىذا المدخل

: الدراسات المقترحة: 5.3
: يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول المواضيع التالية

دراسات متعمقة بمدخل التكمفة المستيدفة لما ليذا المدخل من مزايا و فوائد تساعد الشركات -1
الصناعية العاممة في قطاع غزة عمى البقاء واالستمرار في دائرة المنافسة سواء عمى المستوى 

. المحمي أو الخارجي
إجراء دراسات تتعمق بتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة عمى أحد المنتجات في الشركات -2

. الصناعية العاممة في قطاع غزة
إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية المتعمقة بكيفية استخدام التكمفة المستيدفة في خفض - 3

. التكاليف و تسعير المنتجات
إجراء دراسات حول العوامل المساعدة في تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة مثل ىندسة - 4

. القيمة
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: قائمة المراجع 
:  أواًل  ـ  المراجع العربية 

 دار البركة لمنشر : عمان , محاسبة التكاليف الصناعية (2001)عاطف, األخرس
.  والتوزيع

 تقييم جودة الخدمة التعميمية باستخدام أداة نشر  (2007 )يإيثار عبد الياد, آل فيحان
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 استخدام مصفوفة الجودة والوظائف  (2010)رباب عدنان , خالد غازي و شياب, التمي
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 كمية االقتصاد جامعة حمب: حمب , نظرية التكاليف (2005)حسن, حياني. 
 دور التكاليف المستيدفة في تخفيض التكاليف  2002))ميساء محمود محمد, راجخان

رسالة -  دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية في مدينة جدة , وتطوير المنتجات
 . جامعة الممك بن عبد العزيز– قسم المحاسبة – كمية االقتصاد واإلدارة - ماجستير 

 التسعير باستخدام منيج (2007)أنعام محسن حسن ,و زويمف,  نضال محمد,  رضا 
مجمة التكمفة المستيدفة ـ دراسة ميدانية عمى قطاع صناعة األدوية البيطرية األردنية ـ 

 155-200ص, 1 العدد 21, ـ مجمد واإلدارةجامعة الممك عبد العزيز لالقتصاد 
 طنطا–كمية التجارة. التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية(2006)ى لطف ,الرفاعي . 
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  القاىرة جامعة التجارة المستيدفة, كمية التكمفة (2009)محمد  ,عبد الحفيظ 
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. العبيكان
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 كمية التجارة , المفاىيم الحديثة في محاسبة التكاليف (2009)عمى محمود , فيمي –

 .الطبعة األولى, جامعة القاىرة
 إطار مقترح لمتكامل بين أسموب التكمفة المستيدفة والتحميل  (2007)شوقي , فوده

 مجمة ,االستراتيجي لمتكمفة بيدف تخفيض تكاليف األنشطة من خبلل مفيوم سمسمة القيمة
 ص , مارس,44 المجمد , العدد األول- جامعة اإلسكندرية-كمية التجارة لمبحوث العممية

209- 235. 
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 ,لمتكمفة العممي التطبيق ومتطمبات النظري التأصيل (2000)يوسف محمود  الكاشف 

المنصورة  جامعة – التجارة كمية الربحية, كمدخل إلدارة المستيدفة
.(www.kau.edu.sa/mkashef/re/target.doc)  
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 ,التكمفة إدارة مدخل ( بدون ) الفتاح عبد محمود رزق, ,الرحمن عبد صالح محمود 

 النظام متغيرات ظل في السعودية المساىمة لمشركات التنافسية لدعم القدرة اإلستراتيجية
. (www.old.kfu.edu.sa/main/res/3023.pdf)الجديد العالمي

 ,محاسبة التكاليف ألغراض قياس تكمفة اإلنتاج (1997)الحي عبد الحي عبد مرعي ,
 .مكتبة اإلشعاع لمطباعة والنشر: اإلسكندرية 
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الشركات الفلسطونوة العاملة يف قطاع غزة 

اليت مت إجراء الدراسة علوها 
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 مكان العمل  االسم اٌشلُ 

 غزة  شركة بدر الدين الرديسي لصناعة الفمين والببلستيك  1

 غزة  شركة مسميات القدس  2

 غزة  شركة بسيسو وعممي لؤلثاث  3

 غزة  مصنع السبلم أللعاب األطفال  4

 شمال غزة  شركة مطاحن اليدي 5

 شمال غزة  شركة نويجع لمباطون الجاىز  6

 غزة  مصنع اسكيمو األمير  7

 غزة  شركة فمسطين لمواد البناء 8

 غزة  شركة الصناعات اإلنشائية لمببلط 9

 غزة  شركة مكة كوال لتعبئة المشروبات الغازية  10

 غزة  شركة فمسطين لمصناعات الغذائية  11

 غزة  شركة مرتجي لتعبئة المياه الغازية  12

 غزة  شركة الحداد لصناعة األدوات الكيربائية والكوابل  13

 غزة  شركة الرياشي لصناعة البطاريات  14

 غزة  مصنع سخانات أبو جبل  15

 غزة  شركة بشير السكسك لصناعة مواد السباكة  16

 غزة  شركة كاظم إلنتاج البوظة والجيبلتي  17

 دير البمح  مصنع العودة لمبسكويت  18

 دير البمح  شركة الزوايدة لصناعة الببلستيك  19

 غزة  مطحنة غزة الكبرى  20

 شمال غزة  ىاي توب دعالسة لصناعة األدوية الكيربائية  21

 شمال غزة  سوان لممستحضرات التجميل 22

 غزة شركة الصناعات اإلنشائية لمببلط واالنترلوك 23

 غزة  شركة سعدي الحايك وأوالده  24

 غزة  شركة شكور لصناعة الطحينة  25

 دير البمح   (ببلستيك+ كرتون)شركة المجد لمصناعة والتجارة 26

 الوسطي  شركة شومر لصناعة لممواد الغذائية  27

 غزة شركة مشتيى لصناعة األثاث  28

 غزة شركة مصنع الحبشي لمببلط 29

 الوسطى شركة الساحل لمنتجات األلبان 30

 غزة شركة الصفدي لمصناعة والتجارة 31
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 غزة شركة مشتيى لصناعة األدوات الببلستيكية 32

 غزة م .خ.الشركة اليندسية لصناعة الباطون ومواد البناء و 33

 غزة شركة األمل لصناعة اإلسفمت 34

 دير البمح شركة مصنع اسكيمو العريس  35

 غزة شركة الين فودز لتعميب المواد الغذائية 36

 غزة  شركة الخطاب لمصناعات المعدنية 37

 غزة  شركة مكة لمصناعة األدوية ومستحضرات التجميل 38

 شمال غزة  شركة مصنع الندي لؤللبان  39

 دير البمح شركة المطاحن الفمسطينية 40

 غزة  جبر الخزندار لصناعات الكيربائية  41

 غزة  شركة ومصنع اسكيمو العروسة  42

 غزة  الشركة العربية لصناعة األخشاب  43

 غزة  شركة العامر لصناعة البراغي  44

 غزة  شركة أبو أيمن حسنات لمصناعات المعدنية  45

 غزة  حبوش لصناعة األحذية  46

 شمال غزة  شركة أبو عيدة لمباطون الجاىز  47

 شمال غزة  مصنع عابد لمرخام  48

 شمال غزة  (خضري+ سقا )مصنع اإلسفنج  49

 شمال غزة  مصنع الشرق األوسط لؤلدوية  50

 شمال غزة  الشركة العربية لمببلستيك  51

 غزة شركة مجموعة اليازجي لتعبئة المشروبات الغازية الخفيفة 52

 غزة شركة مطاحن السبلم  53

 شمال غزة شركة باطون الشمال  54

 غزة شركة البدر لتعميب المواد الغذائية والزيوت النباتية  55
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امللحق الثاني 

قائمة بأمساء أعضاء جلنة حتكوم االستبانة 
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: قائمة بأمساء أعضاء جلنة حتكوم االستبانة 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 مكان العمل االسم الرقم

 وزارة التربية و التعميم العالي أكرم حماد . د 1

 الجامعة االسبلمية حمدي شحدة زعرب. د 2

 الجامعة االسبلمية عبلء الدين الرفاتي . د 3

 جامعة القدس المفتوحة صبري ماىر مشتيى. د 4

 الجامعة االسبلمية  عمي عبداهلل شاىين . د 5

 الجامعة االسبلمية ماىر موسى درغام . د 6

 جامعة فمسطين يوسف جربوع . د 7

 الجامعة االسبلمية نافذ بركات . د 8

 الجامعة االسبلمية عصام البحيصي. د 9
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امللحق الثالث 

االستبانة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

.الرجاء هن سيادتكن التكرم بقراءة التعريف التالي الوتعلق بالتكلفت الوستهدفت   

رؼزجش اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ ِذخً ِٓ ِذاخً إداسح اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠ضخ ٚاٌزٞ ٠زٛافك ِغ ث١ئخ اٌزظ١ٕغ "

ؽ١ش ٠ّزبص ٘زا اٌّذخً ثبٌش١ٌّٛخ ِٓ ؽ١ش رٕبٌٚٗ ٌٍؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ثظٛسح شبٍِخ ِٓ ثذا٠خ . اٌؾذ٠ضخ 

رظ١ُّ إٌّزظ ٚؽزٝ االٔزٙبء ِٓ إٔزبعٗ ثبإلػبفخ ال٘زّبِٗ ثأداء اٌّششٚع ِٓ ؽ١ش اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

ثمبئٗ ٚاعزّشاس٠زٗ ِٓ خالي خفغ رىب١ٌف إٌّزظ ؽزٝ ٠ّىٕٗ ِٓ إٌّبفغخ فٟ اٌغٛق ثبإلػبفخ إٌٟ 

.ص٠بدح اٌشثؾ١خ اٌخبطخ ثبٌششوخ ػٍٝ اٌّذٜ ؽ٠ًٛ األعً   

٠ٚشوض ػًّ اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛاطفبد ٚاٌخظبئض اٌزٟ ٠غت أْ رزٛافش فٟ 

 إٌٝ أْ ١ِضح ٘زا اٌّذخً ٘ٛ اٌم١بَ ثؾغبة رىٍفخ إٌّزظ لجً اٌجذء حإٌّزظ ِٓ لجً اٌؼّالء ثبإلػبف

ثبٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ثٕبًء ػٍٝ اٌغؼش اٌزٞ عٛف ٠جبع ثٗ فٟ اٌغٛق ٠ٚؾذدٖ اٌغٛق ِٚٓ صُ ال رزؾًّ 

.اٌششوخ رىب١ٌف صبثزخ ٠ظؼت رخف١ؼٙب ٚاٌزؾىُ ف١ٙب   

ٚال ٠غٛص ثأٞ ؽبي  (اٌّغزٙذفخ  )ٚثؼذ رٌه ٠زُ اٌؼًّ ػٍٝ إٔزبط إٌّزظ ؽزٝ اٌزىٍفخ اٌّؾغٛثخ ٌٗ 

ٚثبٌزبٌٟ رؾ١ًٍ ػٕبطش  إٌّزظ ِٓ لجً فش٠ك ِزخظض ٚاٌؼًّ ػٍٝ رخف١غ رىٍفخ . رغبٚص٘ب 

. اٌٛظ١ف١خ طاٌؼٕبطش  دْٚ اٌّغبط ثغٛدح إٌّذ  

 

 (×) عالمة عيرجى من سيادتكم التفضل والتكرم باإلجابة عمى قائمة األسئمة التالية من خالل وض

. أمام االجابة التي تراىا مناسبة لكل من العبارات التالية   
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.معمومات متعمقة بالشخص الذي يقوم بتعبئة االستبانة :  القسم األول   

   ............ أخرى ⃞مدٌر تسوٌق    ⃞مدٌر مالً    ⃞مدٌر إنتاج    ⃞ ممدٌر عا   : المسمى الوظيفي. 1

: ............. أخرى     ⃞ ماجستٌر  ⃞بكالورٌوس     ⃞دبلوم :    المؤهل العلمً . 2  

: ............... أخرى   ⃞       اقتصاد ⃞إدارة      ⃞ محاسبة: التخصص العلمً . 3  

  ⃞ 7 سنوات إلى أقل من 3  من  ⃞ سنوات 3أقل من :   عدد سنوات الخبرة العملٌة .4

⃞سنة فأكثر   11   من 11⃞ سنوات إلى أقل من 7من   

: ........ أخرى ⃞هندسة    ⃞مشترٌات    ⃞تسوٌق    ⃞إنتاج     ⃞تكالٌف :   اإلدارة التً ٌنتمً إلٌها. 5  

.معلومات متعلقة بالشركة : القسم الثاني  

  ............................................(إختٌاري): إسم الشركة 

رأس مال الشركة .   1 

  ⃞$      أكثر من ملٌون ⃞$  إلى ملٌون 500,000من   ⃞$  500,000إلى أقل من 100,000من     ⃞$ 100,000أقل من 

: ............................................................نوع الصناعة التً تنتمً إلٌها الشركة . 2  

: إعزمال١ٌخ اإلٔزبط .  3

⃞إنتاج  بامتٌاز من شركة أخرى               ⃞ % 100إٔزبط ٚؽٕٟ   

:  الشكل القانونً للشركة – 4  

  ⃞شركة تضامنٌة      ⃞مساهمة محدودة  شركة    ⃞ منشأة فردٌة 

:عدد المنتجات التً تنتجها الشركة - 5  

⃞فأكثر  21                   ⃞ 20- 11            ⃞ 10 - 6              ⃞ 5- 1  

:عمر الشركة فً مجال الصناعة . 6  

⃞ سنة 20من  أكثر ⃞ سنة 20 إلى أقل من 10من    ⃞ سنوات 10 أقل من ى إل5من    ⃞ سنوات5أقل من  

.درجة استقالل اإلدارة عن الملكٌة . 7  

⃞ال ٌوجد إستقاللٌة  ⃞ضعٌفة  إستقالل بدرجة ⃞متوسطة  إستقالل بدرجة ⃞إستقالل بدرجة كبٌرة  ⃞إستقالل تام   

: طبٌعة المنافسة التً تواجهها الشركة . 8  

⃞ال ٌوجد                 ⃞ضعٌفة              ⃞متوسطة          ⃞شدٌدة         ⃞شدٌدة جداً   
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.مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة : القسم الثالث   

م 
الفقرة 

موافق 
بشدة 

محايد موافق 
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة 

 
1 .

                         ٠زُ رؾذ٠ذ اٌزىٍفخ اإلعّب١ٌخ ٌٍّٕزظ لجً اٌجذء ثؼ١ٍّخ االٔزبط  

 
2 .

     رشوض اٌششوخ ػٍٝ اٌؼّالء ٚوغت سػبُ٘  

3 .
رؾذد اٌششوخ عؼش ث١غ إٌّزظ ثٕبًء ػٍٝ دساعبد اٌغٛق لجً اٌجذء 

ثبٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 
     

     رؼًّ اٌششوخ ػٍٝ رؾذ٠ذ ٘بِش اٌشثؼ ٌٍّٕزظ لجً اإلٔزبط  . 4

     ٠ٛعذ رؼبْٚ ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌّٛسد٠ٓ . 5

6 .
 

     ٕ٘بن ا٘زّبَ ثزىب١ٌف إٌّزظ فٟ ِشؽٍخ اٌزظ١ُّ ٚاٌزخط١ؾ  

 
7 .

٠مَٛ ػًّ اٌششوخ ػٍٝ رشى١ً فش٠ك ػًّ ِزخظض ٌذساعخ 

رىب١ٌف اإلٔزبط ِغجمب 
     

8 .
رغؼٝ اٌششوخ إٌٝ خفغ رىب١ٌف إٌّزظ فٟ ِشؽٍخ ِجىشح ِٓ 

االٔزبط 
     

     رٌٟٛ اٌششوخ ا٘زّبَ ثخظبئض ِٚٛاطفبد إٌّزظ  . 9

10 
رمَٛ اٌششوخ ثذساعخ ٚرؾ١ًٍ إٌّزغبد إٌّبفغخ ِٚمبسٔزٙب 

ثّٕزغبرٙب  
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مدى توفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة قي الشركات الصناعية العاممة في : القسم الرابع 

  : قطاع غزة 

م 
الفقرة 

موافق 
بشدة 

محايد موافق 
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة 

 
1 .

رٍؼت ث١ئخ األػّبي اٌظٕبػ١خ إٌّظّخ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ 

لطبع غضح دٚساً ِّٙب فٟ رطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ  
     

 
2 .

رؼزجش إٌّبفغخ اٌشذ٠ذح  ِٓ اٌؼٛاًِ األعبع١خ ٌزطج١ك ِذخً 

اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ  
     

3 .
رؼزجش اٌظٕبػبد اٌزغ١ّؼ١خ أٔغت ث١ئخ رطجك ف١ٙب ِذخً اٌزىٍفخ 

اٌّغزٙذفخ ٟٚ٘ ِب رّزبص ثٙب ث١ئخ اٌظٕبػبد ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ 

فٟ لطبع غضح 
     

4 .
رّزبص اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح ثزؼذد 

إٌّزغبد  
     

5 .
رّزبص اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح 

ثبالثزىبس ٚاٌزغذ٠ذ ٚ٘زا ٠ؼزجش ِٕبعت ٌزطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ 

اٌّغزٙذفخ  
     

6 .
 

ِٓ عّبد اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح 

ا٘زّبَ اٌؼّالء ثخظبئض ِٚٛاطفبد إٌّزظ  
     

 
7 .

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغزذػٟ رطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ٘ٛ 

أْ  ِزطٍجبد اٌؼّالء فٟ اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ رّزبص 

ثغشػخ اٌزغ١ش   
     

8 -
ا٘زّبَ اٌظٕبػبد فٟ اٌششوبد اٌؼبٍِخ ثمطبع غضح ثغٛدح 

إٌّزظ ٠ؼزجش ػبًِ أعبعٟ فٟ رطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ  
     

9 -
ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رزطٍت رطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ٟ٘ 

أْ اٌؼّالء فٟ اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع 

غضح ػٍٝ دسا٠خ ثّزطٍجبرُٙ اٌّغزمج١ٍخ  
     

10 
اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ٚأزشبس ظب٘شح األرّزخ فٟ 

اٌششوخ ٠غًٙ رطج١ك اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ 
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:المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة : القسم الخامس   

م 
الفقرة 

موافق 
بشدة 

محايد موافق 
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة 

 
1 .

ػذَ ٚعٛد دسا٠خ وبف١خ ٌذٜ إداسح اٌششوخ ؽٛي و١ف١خ رطج١ك 

ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ  
     

 
2 .

ػذَ رٛفش األثؾبس ٚإٌّشٛساد اٌّزؼٍمخ ثّذخً اٌزىٍفخ 

اٌّغزٙذفخ 
     

     ػذَ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌششوبد ِٚٛسد٠ٙب  . 3

4 .
ػذَ ٚعٛد إٌّبفغخ اٌشذ٠ذح ث١ٓ ِٕزغبد اٌششوبد اٌظٕبػ١خ 

اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح 
     

5 .
 

إْ رطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ ٠زطٍت رىب١ٌف ِشرفؼخ 

رفٛق اٌفبئذح اٌّزٛلؼخ ِٕٙب   
     

 
6 .

اٌظشٚف اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ اٌّزؼٍمخ ثغ١بعخ االؽزالي 

ٚاٌؾظبس ٚإغالق اٌّؼبثش  
     

7 .
اٌخٛف ِٓ رجٕٟ أعب١ٌت رىب١ٌف ؽذ٠ضخ ِخزٍفخ ػٓ األعٍٛة 

اٌؾبٌٟ اٌّغزخذَ فٟ اٌششوخ   
     

     ػذَ رٛافش اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٌزطج١ك ِذخً اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ  . 8

     ػذَ عٛد ِؼٙذ ِٛاطفبد خبص ثبٌظٕبػبد اٌفٍغط١ٕ١خ   9

10 
ػذَ رٛفش اٌّؼٍِٛبد اٌٛاػؾخ ٚاٌّفظٍخ اٌّزؼٍمخ ثزىب١ٌف 

. إٌّزغبد
     

11 
     ػذَ رٛفش اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ  

 

 
 

:-مدى توفر نظام محاسبي مالئم لتطبيق التكاليف المستهدفة في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة : القسم السادس    
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م 
الفقرة 

موافق 
بشدة 

محايد موافق 
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة 

 
1 .

رمَٛ اٌششوخ ثئعخذاَ أعب١ٌت ٚؽشق ِؾبعج١خ رؤدٞ إٌٝ 

رؾم١ك ٔظبَ اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ   
     

2 .
إٌظبَ اٌّؾبعجٟ فٟ اٌششوخ ِالئُ ٌؾغُ ػ١ٍّبد اٌششوخ 

ٚؽج١ؼخ ٔشبؽٙب ٚاٌشىً اٌمبٟٔٛٔ ٌٙب  
     

3 .
 

إٌظبَ اٌّؾبعجٟ ٠ٛفش ِغّٛػخ ِغزٕذ٠خ ِزىبٍِخ رؼًّ ػٍٝ 

اٌّغبّ٘خ فٟ رطج١ك ٔظبَ اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ    
     

4 
٠ٛعذ د١ًٌ ؽغبثبد ٠زؼّٓ وبفخ أٔشطخ اٌششوخ اٌالصِخ 

.  ٌزطج١ك ِذخً اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ 
     

6 
٠زٛفش ٌذٜ اٌششوخ ٔظبَ سلبثخ فؼبي ػٍٝ وبفخ ػ١ٍّبرٙب 

اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ   
     

7   
٠ٛعذ فش٠ك ِؾبعجٟ ِؤً٘ ٚلبدس ػٍٝ إداسح إٌظبَ اٌّؾبعجٟ 

فٟ اٌششوخ ثىفبءح  
     

 8 
٠زُ إػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ألغشاع ِؾذدح ٚػبِخ فٟ ٔٙب٠خ وً 

فزشح ِب١ٌخ  
     

9 

٠زُ إػذاد رمبس٠ش ِزؼٍمخ ثبٌّؼٍِٛبد غ١ش اٌّب١ٌخ اٌّشرجطخ 

ثأٔشطخ اٌششوخ ِٚؼبِالرٙب اٌالصِخ ٌغشع رطج١ك ِذخً 

. اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ 
     

10 
٠ٛعذ ٔظبَ إداسٞ ١٘ٚىٍٟ ٚرٕظ١ّٟ ٠ؼىظ خطٛؽ اٌغٍطخ 

 فٟ اٌششوخ  حٚاٌّغئٌٟٛ
     

11 
٠ٛعذ خطؾ ف١ٕخ ِٚب١ٌخ رزغُ ثبٌّشٚٔخ ٚاٌجغبؽخ فٟ ِزبثؼخ 

األداء  
     

12 
٠ٛعذ رشاثؾ ٚص١ك ث١ٓ األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٚاأل٘ذاف اٌفشػ١خ 

فٟ اٌششوخ   
     

13 
٠ٛعذ أعبط ع١ٍُ ٌٍشلبثخ ٚاٌؼجؾ اٌذاخٍٟ ٠ؤدٞ إٌٝ ِزبثؼخ 

أداء ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ِٚشاعؼخ أػّبٌُٙ   
     

14 
رزٛفش ٌذٜ اٌششوخ اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخجشاد ا١ٌّٕٙخ 

اٌالصِخ ٌزطج١ك اٌزىب١ٌف اٌّغزٙذفخ  
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