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 أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسية
 ركات الصناعية في محافظة حضرموت(على الش ة)دراسة استكشافي

 

 بن كليبعبداهلل سامل  د.                                                                         
 أستاذ مساعد، قسم احملاسبة

 اإلدارية وادلالية، جامعة الريانكلية العلوم 

  :ملخصال
الشركات ربقيق ادليزة التنافسية يف و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  العالقة بُت ربديد  تهدف الدراسة تس

ودة، وربقيق اإلبداع، ولللك ذلك من خالل زبفيض التكلفة، وربسُت اجل، و الصناعية يف زلافظة حضرموت
من  زيعها ومجع بياناهتابتصميم استبانة تضمنت زلوري التكلفة ادلستهدفة وادليزة التنافسية وتو  قام الباحث

، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت( مفردة ميثلون مدراء عموم ونواهبم ومدراء ماليُت وزلاسبُت يف 67)
وتوصلت الدراسة إىل عدد من ، ية حديثة الختبار فرضيات الدراسةأدوات إحصائية علم واستخدم الباحث
،  وب التكلفة ادلستهدفة بدرجة عاليةتطبق أسل الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتن أ االستنتاجات أعلها

يوجد أثر ذو داللة معنوية لتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية بدرجة عالية كما 
وأىم التوصيات اليت قدمتها الدراسة ، باألبعاد اليت مت دراستها يف ىله الدراسة وىي: الكلفة واجلودة واإلبداع

 الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتمستوى تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ضرورة االىتمام برفع 
  .على كافة اجلوانب احملاسبية واإلدارية فيها بأسلوب علمي وخطوات واضحة وزلددة

 :المقـدمــة
هتتم منشآت األعمال بالقضايا ادلتعلقة بالتكاليف اليت تتحملها يف سبيل شلارسة أنشطتها ادلختلفة، 

كون زلاسبة التكاليف ىي احملدد الرئيس   ىاوتطوير  لتحسُت أنظمة التكاليف ادلطبقة لديها اولللك تسعى دائمً 
تساعد يف ربديد األسعار ادلناسبة لبيع السلعة أو تقدًن  ث م ومن  لتكلفة السلعة ادلنتجة أو اخلدمة ادلقدمة،

وربقيق الكفاءة من خالل  ،زلاسبة التكاليف يف الرقابة على عناصر التكاليف عدتسا ااخلدمة، وأيضً 
االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج، كما تساعد يف ازباذ القرارات من خالل التقارير اليت تقدمها لإلدارة العليا 

إىل أّن زلاسبة  باإلضافة ،القراراتودلختلف ادلستويات اإلدارية ادلتضمنة معلومات مالئمة لًتشيد عملية ازباذ 
كفاءة األداء يف ادلراكز   وتقييم ،التخطيطيةوإعداد ادلوازنات  ،التكاليف توفر البيانات الالزمة للتخطيط

 سام اليت تستخدم عناصر التكاليف.واألق
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ّّنا واجهت الكثَت من االنتقادات إوبالرغم من كل األىداف اليت تسعى النظم التقليدية إىل ربقيقها ف
وكللك  هاوتوزيع عتمادىا على التقدير الشخصي يف مسألة ربميل عناصر التكاليف الصناعية غَت ادلباشرةال

أنو يتم ربديد سعر البيع بعد االنتهاء من  دبعٌت ،البيعيف مسألة اعتمادىا على مبدأ التكلفة تقود إىل سعر 
لللك وألوجو قصور أخرى ظهرت يف الفكر  ارً تصنيع ادلنتج وربميلو بكل التكاليف ادلباشرة وغَت ادلباشرة، ونظ

 ،احملاسيب مداخل وأنظمة زلاسبية جديدة إلدارة التكلفة يف زلاولة لتاليف أوجو القصور يف األنظمة التقليدية
  :منها عدة الريادة يف التكلفة ظهرت أساليب اسًتاتيجيةولتجسيد 

اإلدارة بالتكلفة  ،ادلستهدفة ةالتكلف ،باألنشطة اإلدارة ،إدارة اجلودة الشاملة،التكلفة على أساس النشاط
 تدعم االذباه ضلو احلاجة لإلدارةمن األساليب اليت جاءت ل اوغَتى ادلنتجتكلفة دورة حياة  ،ادلستهدفة

 .للتكاليف االسًتاتيجية
يف اجملال التكنولوجي واالقتصادي إىل اشتداد ادلنافسة بُت  اوقد أّدت ادلتغَتات البيئية ادلتسارعة وخصوصً 

وتساعدىا على  ،منشآت األعمال، األمر اللي دفعها إىل تبٍت أساليب حديثة تتالءم مع طبيعة تلك ادلتغَتات
ويأيت أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ىلا اإلطار ليعرب عن أسلوب حديث من أساليب  .ربقيق ادليزة التنافسية

إظّلا يتعداىا ليشمل عملية التنسيق والتنظيم و اسبة اإلدارية ال يقتصر نشاطو على إدارة التكاليف فحسب احمل
، فهو يساعد منشآت األعمال على ربقيق الكفاءة من خالل زبفيض هاوأقسام جلميع إدارت ادلنشأة

 .التنافسية ومن ث ميكن ادلنشآت من ربقيق ادليزة ،التكاليف
يف ىلا  الشركات ىناك حاجة ملحة إلدارة يلأعلية كبَتة لالقتصاد الوطٍت، وبالتا صناعيالوميثل القطاع 

الشركات يقدم معلومات متكاملة دقيقة ومالئمة لبيئة ادلنافسة اليت تواجهها  ،القطاع لنظام تكاليفي حديث
، ولللك جاءت ىله الدراسة لتسلط الضوء على أثر تطبيق أسلوب التكلفة الصناعية يف زلافظة حضرموت

 .الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف 
 :مشكلة الدراسة

 ىناك اعًتاف متزايد يف أوساط الباحثُت يف رلال احملاسبة اإلدارية بأن أدوات احملاسبة اإلدارية التقليدية مل
تعد قادرة على  رلاراة التطورات ادلتسارعة يف بيئة اإلنتاج ادلعاصرة، واليت تتجلى أبرز صورىا يف اشتداد ادلنافسة 
زللًيا ودولًيا والتطورات التكنولوجية السريعة وتنوع احتياجات ادلستهلك وتغَت األذواق، باإلضافة إىل قصر دورة 

 حياة ادلنتج.
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فع الشركات )منظمات األعمال( ضلو البحث عن أدوات ووسائل جديدة لقد ساعلت ىله العوامل يف د
 إلدارة الكلفة والعمل على زبفيضها، ومن أبرز ىله األدوات نظام التكلفة ادلستهدفة.

إن التحدي األساسي اللي تواجهو الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت ىو كيفية ادلواءمة بُت 
منتجاهتا مع أسعار ادلنتجات ادلستوردة من اخلارج ادلنخفضة وىدف  ىدف زبفيض التكلفة لتتوافق أسعار

 احلفاظ على مستويات جودة عالية دلنتجاهتا. 
وعليو فقد صممت ىله الدراسة الستكشاف مدى تطبيق الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت ألبعاد 

 .ة شلثلًة يف الكلفة واجلودة واإلبداعأسلوب التكلفة ادلستهدفة وتأثَت ذلك على أبعاد ادليزة التنافسية للشرك
 :وميكن ربديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتسلوب التكلفة ادلستهدفة يف أتطبيق  تتوافر مقوماتىل  (1
شركات الصناعية يف الربقيق ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (2

 ؟ زلافظة حضرموت
 التساؤالت الفرعية اآلتية: السؤال الثاين ويتفرع من

خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (1
 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت

اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (2
 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت

الشركات اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يف تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ىل يسهم  (3
 ؟ الصناعية يف زلافظة حضرموت

  :أىمية  الدراسة

  آلتية:ميكن تلخيص أعلية الدراسة يف النقاط ا
 ،حجم األرباح اليت ربققها ادلنشآتتنبع أعلية الدراسة من أعلية موضوع التكاليف ومالو من أثر يف  (1

  ومن ث زيادة قدراهتا على التنافس.
إىل نظام تكاليفي حديث يقدم معلومات متكاملة دقيقة ومالئمة  الشركات الصناعيةحاجة إدارة  (2

لى ع الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتللتطورات ادلتسارعة وبيئة ادلنافسة ادلتزايدة اليت تواجهها 
 .الصعيد احمللي واإلقليمي على ادلستوى الدويل
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العلمي إلجراء دراسات علمية مساعلة  يف رلال البحث  ىله الدراسة من وجهة نظر الباحث د  تع (3
اليت هتتم  باألساليب احلديثة للمحاسبة  ،األخرى يرية سلتلفة يف ادلنشآتمستقبلية يف رلاالت تطو 

واستخدام التقنيات احلديثة والًتكيز على  ،بالتنافسيةظل بيئة أعمال تتصف يف  ،االسًتاتيجيةاإلدارية 
 يف ادلستقبل البعيد. االسًتاتيجيةالتطورات 

 :أىداف الدراسة
 :اآلتي تحقيق  تهدف ىذه الدراسة تس

الشركات الصناعية يف زلافظة يف التكلفة ادلستهدفة  نظام تطبيقمدى توافر مقومات  التعرف على (1
 .حضرموت

فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف خفض الكلفة بوصفها أحد  (2
 .الشركات الصناعية دبحافظة حضرموتأبعاد ادليزة التنافسية يف 

فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد  (3
 .أبعاد ادليزة التنافسية يف الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت

صفو أحد فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف ربقيق اإلبداع بو  (4
 .أبعاد ادليزة التنافسية يف الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت

 :فرضيات الدراسة
 :لتحقيق الًتابط بُت مشكلة الدراسة وأىدافها تقوم الدراسة على الفرضيات الرئيسة والفرعية اآلتية

الصناعية يف الشركات يف ق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يتطبتتوافر مقومات ال  :األولالفرض الرئيس  -
  .زلافظة حضرموت

 وربقيقتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  بُت  داللة معنوية ذات عالقةوجد تال  :الفرض الرئيس الثاني -
 :ويتفرع من ىلا الفرض الفروض الفرعية اآلتية (اإلبداع التكلفة، اجلودة،ادليزة التنافسية )

  زبفيض التكلفة بوصفها و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 أحد أبعاد ادليزة التنافسية.

  ربقيق اجلودة بوصفها أحد و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 أبعاد ادليزة التنافسية.
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  أحد  ربقيق اإلبداع بوصفوو تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 .أبعاد ادليزة التنافسية

       :أنموذج الدراسة
 ( يوضح أظلوذج الدراسـة1شكل رقم )

                                           
 ادلتغَت التابع               ادلتغَت ادلستقل                                                               

                                                 
 
 

  

سلوب التكلفة أ
 ادلستهدفة

 ادليزة التنافسية

خفض 
 التكلفة

 
 اجلودة
 

 اإلبداع

 .إعداد الباحث :ادلصدر
 :منهج "أسلوب" الدراسة

اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي كونو يتناسب مع طبيعة الدراسة اليت هتدف إىل معرفة 
 .الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتيف أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية 

 :واعتمدت الدراسة على مصدرين جلمع البيانات وادلعلومات وعلا
يتمثل يف األدبيات اليت اىتمت دبوضوع أسلوب التكلفة ادلستهدفة وأثره يف ربقيق ادليزة التنافسية من   :األول
 وحبوث، ودراسات علمية، ورسائل علمية. كتب،
يتمثل يف البيانات اليت مت مجعها ميدانًيا عن طريق استبانة من واقع عينة الدراسة، وربليلها باستخدام  :الثاني

 .(SPSS)ائية العلمية احلديثة باالستناد إىل الربنامج اإلحصائي األساليب اإلحص
وتعد االستبانة األداة الرئيسة جلمع البيانات األولية يف ىله الدراسة، وقد مت إعدادىا بعد االطالع على 

زبفيض التكاليف باستخدام أسلوب ( بعنوان "2117دراسة احلمَتي )علها أ ،بعض الدراسات السابقة
( 2116) كوديد دراسةو  ،"كو إلنتاج زيت احملركات يف دياىلدراسة تطبيقية يف شركة بي –ادلستهدفة التكلفة 
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 الشركات من عينة على ميدانية دراســة - التكلفة ريادة اسًتاتيجية يف ودورىا ادلستهدفة التكلفة" بعنوان
 :واشتملت األداة على جزئُت علا ." اخلرطوم بوالية الصناعية

لق باحلصول على البيانات الدميوغرافية بأفراد عينة الدراسة واليت تضمنت )التخصص العلمي، : يتعاألول -
 .ادلؤىل العلمي، سنوات اخلربة، ادلركز الوظيفي(

احلصول على البيانات ادلتعلقة دبحاور الدراسة  إىل : تضمن الفقرات اليت هتدف من خالذلا الدراسةالثاني -
 :وكانت على النحو اآليت

 .( فقرة من فقرات االستبانة11حددت ذلا ) :التكلفة ادلستهدفة أسلوب (1
 .( فقرة من فقرات االستبانة18أبعاد ادليزة التنافسية: تضمنت ثالثة أبعاد وحددت ذلا ) (2

 : وصدقها ثبات أداة الدراســةاختبار  -
 اس حىت يكون صاحلً يُعد الثبات من ادلفاىيم اجلوىرية اليت غلب توفرىا يف ادلقيا :ثبات أداة الدراسة (1

ويقصد بثبات ادلقياس االتساق الداخلي بُت عباراتو، حىت يتم احلصول على النتائج  لالستخدام،
متتالية، إىل جانب التأكد من موضوعية  عدة مرات ستخدم ادلقياس لقياس متغَت ماذاهتا إذا ا

فقراتو على  نجابة عطلب من شخص ما اإل النتائج نفسها إذاادلقياس، أي أنو يتم احلصول على 
 اآليت: على النحو  الدراسة يف ادلستخدمة ادلقاييس ثبات من التحقق مت وقد ،فًتات متباعدة

  (Alph Cronbach)كرونباخ اختبار الثبات دبعامل ألفا -
اللي يقيس نسبة تباين اإلجابات ومدى الثبات  ألفا كرونباخ، معامل مت اختبار الثبات وذلك باستخدام

شلا يساعد على مقدرهتا  ،رلموعة واحدة البعضالستبيان، حبيث تكون مع بعضها الداخلي ألسئلة اوالًتابط 
وعادة تًتاوح قيمة معامل ألفا كرونباخ ما بُت )صفر  ،يف إعطاء نتائج متوافقة لردود ادلستجيبُت ذباه االستبيان

س، وقد مت إغلاد الثبات حملاور وكلما اقًتبت من الواحد كلما عكس قوة التماسك الداخلي للمقيا ،(1 –
 الدراسة، كما ىو موضح يف اجلدول اآليت:

 ( اختبار الثبات حملاور الدراسة )اختبار ألفا كرونباخ(1) رقم جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 1.854 11 التكلفة ادلستهدفة          
 1.856 7 التكلفة 

 1.871 6 اجلودة
 1.759 5 اإلبداع

 1.946 29 مجايلاإل

 SPSSادلصدر: إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
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 الثبات بداللة التجزئة النصفية: -
 -سبَتمان معامل مت استخدام معامالت الثبات بالتجزئة النصفية دلتغَتات الدراسة، وذلك باستخدام

 إليها التوصل مت اليت النتائج أىم وكانت ككل، ولألداةة حد على زلور لكل بالنسبة النصفية للتجزئة براون
 :اآليت اجلدول يف موضحة

 ( الثبات بالتجزئة النصفية دلتغَتات الدراسة2) رقمجدول 

 عدد الفقرات احملور
براون  –معامل سبَتمان 

 للتجزئة النصفية

 1.873 11 التكلفة ادلستهدفة

 1.839 7 التكلفة

 1.813 6 اجلودة

 1.738 5 اإلبداع

 1.913 29 مجايلاإل

 SPSSادلصدر: إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
ويقصد بو التأكد من دقة فقرات القياس، وتناسقها، وتوافقها،  :الدراسة صدق أداة اختبار (2

بإجراء  تغَتات ادلراد قياسها، لللك قام الباحثومالءمتها للبيئة البحثية، وقدرهتا على قياس ادل
  االختبار اآليت: 

 علىا بعرضه ادلبدئيةا صورهت يفة لالستبان الظاىري الصدق من التأكد مت اختبار الصدق الظاىري: -
 أداة عبارات من عبارة كل صياغة وضوح مدىحول  الرأي بداءإل ادلتخصصُت احملكمُت من عدد

 تنتمي اللي للمحور العبارة مناسبة ومدى، ألجلو وضعت ما لقياس العبارة مةءمال ومدى، الدراسة
 العبارات صياغة على تعديالت أية بإدخال النصح إسداء احملكمُت من انالباحث طلب كما إليو،

 وغَت مكررة عبارة أي حلف أو ،مشواًل  االستبانة لتزداد جديدة عبارات أية إضافة أو ،اوضوحً  لتزداد
 يف التعديالت ىله وجاءت، احملكمُت من %(81عليها ) تفقا اليت التعديالت وأجريت، ضرورية
 .اوضوحً  لتزداد العبارات بعض صياغة
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 لكل الداخلي االتساق صدق باستخدام اإحصائيً  األداة صدق قياس مت :الداخلي االتساق صدق -
 .عبارة لكل (R) االرتباط معامالت يبُت يتاآل واجلدول للمجال، الكلية بالدرجة وارتباطها فقرة

 للمجال الكلية بالدرجة عبارة كل ارتباط دبعامل الداخلي االتساق صدق( 3) رقم جدول

 العبارة رقم
التكلفة 
 ادلستهدفة

 اإلبداع اجلودة التكلفة

1 .623**1 0.780** 0.819** 0.733** 
2 .624**1 0.628** 0.801** 0.767** 
3 .456**1 0.698** 0.818** 0.707** 
4 .448**1 0.790** 0.782** 0.685** 
5 .565**1 0.693** 0.665** 0.689** 
6 .651**1 0.801** 0.786** - 
7 .765**1 0.749** - - 
8 .611**1 - - - 
9 .787**1 - - - 
10 .736**1 - - - 
11 .747**1 - - - 

 SPSSباالعتماد على برنامج  ادلصدر: إعداد الباحث
 .(0.01) معنوية مستوى عند دال ارتباط معامل **

 :مجتمع الدراسة
ونواهبم وادلدراء ادلاليُت  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت مدراء عموم يتكون رلتمع الدراسة من 

م جد تقارير إحصائية دقيقة عن عددىحيث ال تو ؛ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتواحملاسبُت يف 
 وذلك بسبب وجود النزاعات ادلسلحة واحلرب الدائرة يف البالد.

 :عينة الدراسة -
الشركات الصناعية يف ونواهبم وادلدراء ادلاليُت واحملاسبُت يف بعض  مت أخل عينة عشوائية من مدراء العموم

 .( شخًصا 77وبلغ عددىم )  زلافظة حضرموت
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 على أفراد عينة الدراسة ونسبة اإلعادةالموزعة انات باالست يوضح( 4جدول رقم )
عدد االستبيانات 

 الموزعة
 عدد االستبيانات

 المسترجعة
 إجمالي االستبيانات الصالحة عدد االستبيانات التالفة

77 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
77 99% 3 4% 67 87% 

 م 9799إعداد الباحث باالعتماد على نتائج االستبيانات لعام  :المصدر

 :حدود الدراسة
؛ كوّنا  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاقتصر نطاق الدراسة ادليدانية على  :الحدود المكانية -

 .كافية إلجراء ىله الدارسة
، وىي م2119ديسمرب  –يوليو تتمثل يف ادلدة الزمنية للدراسة ادليدانية ادلمتدة ما بُت الحدود الزمانية:  -

وربليلها  ،اناتوتفريغ البي ،واستعادهتا منهم ،ادلدة اليت مت فيها توزيع االستبانة على أفراد العينة ادلبحوثة
 .واستخالص النتائج ،اإحصائيً  ربلياًل 

 -:سابقةالدراسات ال
 -:األجنبية أعلهاالسابقة يف ىلا اجملال العربية و ك العديد من الدراسات ىنا
  الدراسات العربيةأواًل ::- 
 –( بعنوان " تخفيض التكاليف باستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة 9797دراسة الحميري ) (1

 تطبيقية في شركة بيكو إلنتاج زيت المحركات في ديالى "دراسة 
حديثة يف إدارة  اسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل عرض كيفية استخدام التكلفة ادلستهدفة بوصفها 

، وكيف ميكن أن تعتمدىا الشركة عينة الدراسة هبدف خفض الكلف واالرتقاء باجلودة، مع وخفضها التكلفة
أعلها:  عدة ودة ادلطلوبة وتعزيز مكانتها يف السوق احمللية، وتوصلت الدراسة إىل نتائجاحلفاظ على مستوى اجل

ّن ادلقارنة بُت التكلفة الفعلية والتكلفة ادلستهدفة ضرورية لتحديد الفجوة التكاليفية اليت يتم معاجلتها أ
نافسُت والربح ادلستهدف باستخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة، غلب ربديد سعر البيع ادلستهدف وأسعار ادل

لتحديد التكلفة ادلستهدفة، التكلفة ادلستهدفة أسلوب يؤدي إىل معاجلة الفجوة التكاليفية ويؤدي إىل زبفيض 
 .التكاليف مع احملافظة على اجلودة
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ضرورة تبٍت الشركات الصناعية ألساليب احملاسبة اإلدارية بشكل عام وأسلوب  :أوصت الدراسة دبا يأيت
ة ادلستهدفة بشكل خاص، على إدارة الشركات يف العراق إعطاء اىتمام أكرب بقسم احملاسبة وخاصة التكلف

اإلدارية والتكاليف دلا ذلا من دور يف ربقيق ادليزة التنافسية، ضرورة توجيو ادلزيد من األحباث ضلو االستفادة من 
بشكل تطبيقي دلا ذلا من دور يف ربقيق تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة واستخدامو يف الشركات الصناعية 

 .ميزة تنافسية
 - ريادة التكلفة استراتيجية( بعنوان" التكلفة المستهدفة ودورىا في 9796دراسة كوديد ) (2

 دراســة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية بوالية الخرطوم "
ريادة التكلفة، وبيان أثر زبفيض  واسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل توضيح مفهومي التكلفة ادلستهدفة 

ريادة  اسًتاتيجيةالتكاليف باستخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة باإلضافة إىل دور التكلفة ادلستهدفة يف صلاح 
التكلفة ادلستهدفة على اخلفض الشامل لتكاليف  تعمل :منهاعدة التكلفة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج 

 واسًتاتيجيةالتكلفة، باإلضافة إىل كون التكلفة ادلستهدفة  اسًتاتيجيةمات تساىم يف صلاح اإلنتاج، وتوفر معلو 
 .ريادة التكلفة تعتمد على التقنية التكنولوجية احلديثة

فعالة  اسًتاتيجيةوقد أوصت الدراسة الشركات باآليت: نشر الوعي داخل الشركات للعمل على اختيار 
وتعزيز العمل بأنظمة التكاليف احلديثة للبقاء يف دنيا  ،التغَتات احلديثة لدعم نظام التكاليف للتكيف مع

 .األعمال، واالىتمام بالربامج التدريبية ادلتطورة يف رلال التكاليف دلواكبة التغَتات التقنية ادلتسارعة
( بعنوان "دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج 9795دراسة بن سعيد ) (3

 بســكرة " - ENICABالة مؤسســة صناعة الكوابل دراسة ح
ىدفت ىله الدراسة إىل إبراز العالقة بُت التكاليف ادلستهدفة وربديد السعر، والتعريف باألساليب 
ادلختلفة حلساب التكاليف والتوصل إىل رلموعة من ادلقًتحات اليت ميكن أن تفعل دور التكاليف يف ربديد 

إّن من أىم الصعوبات اليت تواجو ادلؤسسة زلل الدراسة  :أعلهاعدة سة إىل نتائج وتوصلت الدرا .سعر ادلنتج
ىو عدم توفر أنظمة ادلعلومات التطبيقية الالزمة، وإّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة احلصة 

 .السوقية للمؤسسة وربقيق ىامش ربح يف ادلدى الطويل
تقدًن أعلية علمية ألسلوب التكلفة ادلستهدفة خاصة يف مناىج  :وقدمت الدراسة التوصيات اآلتية

الدراسة اجلامعية شلا غلعل خرغلي قسم احملاسبة على إدلام ودراية كافية بأعليتو، عقد دورات تدريبية وبرامج 
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نوعية حول أسلوب التكلفة ادلستهدفة حبيث ميكن للمؤسسات االستفادة من ىله الدورات وزلاولة تطبيق 
 .سلوب، توفَت الربامج واألنظمة الالزمة وادلدعمة لتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفةاأل

( بعنوان "استخدام تقنيتي الكلفة المستهدفة وىندسة 9793والمعموري ) فأبو رغيدراسة  (4
القيمة كإطار متكامل في تخفيض تكاليف المنتجات )دراسة تطبيقية في الشركة العامة 

 سط(وا –للصناعات النسيجية 
شلثلة بالكلفة ادلستهدفة  االسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل تعزيز اإلطار النظري لتقنيات إدارة الكلفة 

وىندسة القيمة، والتعرف على إمكانية التطبيق لتلك التقنيات يف زبفيض تكاليف ادلنتجات عن طريق تطبيقو 
 رسم سياسة الشركة من خالل تصميم ومن ث بيان أثر ىله التقنيات يف ،يف إحدى الشركات الصناعية

إّن نظم التكاليف التقليدية يف بيئة  :منها عدة ادلنتجات بأقل كلفة وأعلى جودة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج
التصنيع احلديثة مل تعد قادرة على تلبية حاجة الوحدات االقتصادية إىل ادلعلومات ادلفيدة يف رلال زبفيض 

قيمة من أىم األدوات اليت تستخدم يف ربقيق التكلفة ادلستهدفة من خالل تعديل التكاليف، تعّد ىندسة ال
تصميم ادلنتجات اللي يؤدي إىل زبفيض التكاليف دون ادلساس باجلودة، عدم وجود سياسة واضحة للتسعَت 

ب ادلنتجات الّّنا تعتمد ادلدخل التقليدي يف التسعَت يف حُت أّن غإإذ  ؛يف الشركة العامة للصناعات النسيجية
 .تزيد تكلفتها الفعلية عن أسعار السوق

قات اليت ربول دون تطبيق تقنية التكلفة ادلستهدفة وىندسة و بالعمل على إزالة ادلع الدراسةوقد أوصت 
وعمل الفريق الواحد، زج العاملُت يف دورات تدريبية  وروحهما القيمة من خالل نشر ثقافة التطور واإلبداع

وىندسة القيمة يف زبفيض تكلفة  ،للتعرف على منافع تقنية التكلفة ادلستهدفة ارجووخ داخل العراق
ادلنتجات، باإلضافة إىل إدخال احلاسوب يف عملية التصميم واالستفادة من شبكة اإلنًتنت يف التعرف على 

 .التصاميم ادلختلفة للمنتج
الكلفة المستهدفة في ( بعنوان "استعمال تقنية 9799دراسة سليمان وعبداهلل وحليحل ) (5

 تخفيض التكاليف بالتطبيق في شركة األمل الصناعية "
ىدفت ىله الدراسة إىل ربديد نواحي القصور اليت تعاين منها األنظمة التقليدية للتكاليف يف بيئة 

ة األعمال احلديثة، وتسليط الضوء على تقنية التكلفة ادلستهدفة يف زبفيض التكاليف وأعليتها كأداة إلدار 
التكلفة، وبيان أثر استخدام تقنية التكلفة ادلستهدفة يف زبفيض التكاليف باالعتماد على التحليل ادلفكك 

إّن اتباع النظم التقليدية  :منها عدة وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،وىندسة القيمة لتحقيق التخفيض ادلستهدف
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من قبل ادلنشآت الصناعية احمللية دبدى أعلية يف ربديد سعر البيع يؤدي إىل زبفيض األرباح، وجود عدم فهم 
تطبيق تقنية التكلفة ادلستهدفة وأثرىا يف التكاليف واألرباح يف ادلنشأة، إّن اعتماد التسعَت على أساس الكلفة 
+ ىامش الربح ادلعمول بو يف الشركة يؤدي إىل أسعار مرتفعة وغَت تنافسية، ويؤدي تطبيق تقنية التكلفة 

إىل إمكانية طرح منتجات ذات مواصفات ضمن رغبات  اويؤدي أيضً  ، زبفيض التكاليفادلستهدفة إىل
 .وإمكانية التصدي للمنافسة احمللية واألجنبية بشكل واضح ومنظم ،ادلستهلكُت وحدودىم ادلادية

غلب زبفيض التكاليف قبل حدوثها أثناء مرحلة التصميم لصعوبة  :وقدمت الدراسة التوصيات اآلتية
التأثَت على الكلفة بعد حدوثها، غلب استخدام تقنية التكلفة ادلستهدفة يف الشركات الصناعية ألّنا تؤدي إىل 
زبفيض التكاليف وزيادة األرباح، ضرورة استخدام التحليل ادلفكك وىندسة القيمة مع التكاليف ادلستهدفة 

 .وباللات أسلوب ىندسة القيمة
: الدراسات األجنبيةاثانيً  : 

 :( بعنوان2014،)( Ghafeer،Abdul Rahman،Mazahrih) دراسة( 9
"The Impact of Target Cost Method of Industrial Companies to Strengthen the 

Competitiveness" 

ىدفت ىله الدراسة إىل تناول طريقة التكلفة ادلستهدفة بوصفها واحدة من أساليب احملاسبة اإلدارية 
 ،، ودراسة تأثَتىا على ربقيق النجاح يف رلال التنافسية للشركات الصناعية، وربقيق مزايا تنافسيةاالسًتاتيجية

 :شركة، وتوصلت إىل رلموعة من النتائج منهاوالتفوق على قدرات ادلنافسُت، وضمان تعزيز القدرة التنافسية لل
ىناك عالقة إغلابية ومباشرة بُت طريقة التكلفة ادلستهدفة وتعزيز ميزة التكلفة، وبُت طريقة التكلفة  إنّ 

  .ادلستهدفة وتعزيز ميزة اجلودة، وبُت طريقة التكلفة ادلستهدفة وتعزيز ادليزة البيئية
 اإلدارة العليا بتطبيق طريقة التكلفة ادلستهدفة ضرورة دعم :منهالتوصيات وقدمت الدراسة رلموعة من ا

ضرورة تطوير نظم التكاليف  .اإلنتاج لتعزيز القدرة التنافسية، لتحقيق زبفيضات كبَتة يف تكاليف واىتمامها
فعالة من خالل االعتماد على  االسًتاتيجيةادلطبقة يف الشركات الصناعية السويدية حىت تكون نظم ادلعلومات 

 مداخل حديثة من أجل ربقيق األرباح وتعزيز قدرهتا التنافسية.
بعنوان  : (Yazdifar & Askarany،2011) 9) دراسة  

"Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in UK، 

Australia and New Zealand" 

يف كل من ادلملكة ادلتحدة وأسًتاليا  هاوتطبيق إجراء مقارنة لتبٍت التكلفة ادلستهدفةىدفت الدراسة إىل 
ونيوزيلندا، عرب تطبيقها على احملاسبُت اإلداريُت ادلؤىلُت احلاصلُت على شهادة احملاسب اإلداري القانوين، 
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لدراسة مستوى التبٍت والتطبيق واللين يعملون يف الشركات الصناعية واخلدمية يف الدول السابقة، وقد اختربت ا
 ألسلوب التكلفة ادلستهدفة عرب قياس 

)ادليزة النسبية، التوافق، سهولة االستخدام، نتائج القدرة ــ خصائص أسلوب التكلفة ادلستهدفة وادلمثلة ب
بُت وقد أظهرت نتائج الدراسة انتشار استخدام منهج التكلفة ادلستهدفة  ،على االستخدام، نتائج التطبيق(

جوىرية يف مستوى التطبيق بُت الشركات  االشركات الصناعية واخلدمية يف الدول السابقة، إال أّن ىناك فروقً 
 الصناعية واخلدمية. 

وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام الشركات باختبار مجيع اسًتاتيجيات زبفيض التكاليف يف مرحلة 
زبفيض  اسًتاتيجيةمن الًتكيز على تبٍت  ائن، بداًل التخطيط، مع تبٍت ىندسة القيمة لدمج متطلبات الزب

 .التكلفة يف مرحلة اإلنتاج
 :نبعنوا Filomena et, al(،(2009ة ـس( درا3

"Target Costing Operationalization During Product Development: Model and 
Application" 

ىدفت ىله الدراسة إىل التعرف على ذبربة الدول النامية يف مرحلة مبكرة حبيث ىناك عالمات لتكلفة 
إنتاج منتج معُت يف ظل عملية التنمية، وقد مت تطبيق الدراسة على شركات الصناعات التحويلية الربازيلية، 

ضرورة إغلاد معايَت لضبط النفقات وتفعيل أسلوب التكاليف ادلستهدفة خلفض التكلفة على أجزاء ادلنتج، مع 
 لتكلفة ادلستهدفة. االسًتاتيجيخالل عملية  الشراء وقد مت استخدام دراسة حالة مفصلة هبدف االستخدام 

وتوصلت الدراسة إىل أّن ادلشاركُت يف ادلشًتيات خاصة ادلهندسُت وادلصممُت ىم أكثر من يتحكم يف 
ّن ىناك قيوًدا على ىله الدراسة سبثلت يف عدم وجود مناقشة لتقدير التكلفة بشكل دقيق، كما بينت الدراسة أ

 التكاليف احملددة وتقنيات خفض التكاليف.
 :بعنوان ( (Kocsoy et. al،2008سة درا( 4

"Target Costing in Turkish Manufacturing Enterprises" 

استخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل الشركات  يتم ىدفت ىله الدراسة إىل ربديد إن كان
أسلوب التكلفة ادلستهدفة تراعي قواعد تطبيق  الصناعية الًتكية، ومعرفة ما إذا كانت الشركات اليت تستخدم

ىلا األسلوب، مثل تلك ادلتعلقة بتوقعات العمالء، ىامش الربح، التكلفة وربديد السعر، زبفيض التكلفة 
     ارية. وقد بينت النتائج األولية للدراسة أّن الشركات اليت تطبق أسلوب التكلفة ادلستهدفة والعمليات اإلد

، كما يتبعون أو لديها أسلوب مشابو تقوم بتحليل للسوق على نطاق واسع، ولديها نظم معلومات تسويقية
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عتماد على التكلفة يشكل منافسة متوازنة، كما بينت أيًضا أّن تسعَت ادلنتجات اجلديدة باال اسًتاتيجيات
 عائًقا أمام تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بنجاح.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إعطاء أعلية أكرب لتوقعات العمالء قبل تصميم ادلنتج، من أجل ربقيق 
 الفوائد ادلتوقعة من تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة.

 :بعنوان Mohan، Samules ،Swenson (2007)دراسة( 5
"Target Costing at a Consumer Products Company" 

للتكلفة من  االسًتاتيجية ةأشارت ىله الدراسة إىل أّن ادلنشآت اليت ترغب يف ربقيق أىداف اإلدار 
خالل مدخل التكلفة ادلستهدفة، البد أن تعتمد على رلموعة من ادلبادئ تتمثل يف اآليت: السعر يقود 

على على العميل، الًتكيز على التصميم، التعاون بُت اجملموعات اليت تكون فريق عمل يعمل التكلفة، الًتكيز 
 الوصول للتكاليف ادلستهدفة، األخل دبفهوم سلسلة القيمة، األخل دبفهوم دورة حياة ادلنتج.

تصنيع وتناولت ىله الدراسة كيفية تطبيق مدخل التكلفة ادلستهدفة على إحدى ادلنشآت اليت ترغب يف 
منتج جديد. وقد استطاعت إنتاج ىلا ادلنتج وبيعو وربقيق الربح ادلرغوب فيو، وذلك بعد التغلب على الفجوة 

 بُت التكلفة احلالية ذللا ادلنتج والتكلفة ادلستهدفة.
كما قدمت الدراسة توصيات عدة منها: ضرورة وجود عمالة ماىرة لتقليل وجود التالف والوقت الضائع 

تكاليف لضمان القدرة على ادلنافسة، ولضمان خفض تكلفة اإلنتاج وزيادة جودة ادلنتج غلب وزبفيض ال
ادلعلومات  إحكام الرقابة على ادلواد اخلام، لتقوًن نقاط الضعف يف تكلفة ادلنتج غلب األخل يف االعتبار تلك

 اليت يوفرىا نظام زلاسبة التكاليف.
 -:اإلطار النظري للدراسة

 -:مفهوم أسلوب التكلفة المستهدفة :أواًل 
ظهرت ادلفاىيم األوىل حول معٌت مصطلح التكلفة ادلستهدفة منل بداية التأصيل النظري ذللا األسلوب 

د من دول العامل م استخدام ىلا ادلدخل ومت تطبيقو يف عديف ستينيات القرن ادلاضي يف اليابان، ومن ث تعم
 ا صلاعتو. ادلتقدم مثبتً 
ومن ث  تعدد  ،لتعدد الكتاب والباحثُت اتعددت التعاريف ادلتعلقة بأسلوب التكلفة ادلستهدفة نظرً وقد 

كما أدى تباين ادلصطلحات اليت استخدمها الباحثون   ،الرؤى اليت تناولوا من خالذلا موضوع التكلفة ادلستهدفة
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دلا  ا( وفقً ، ومدخل، وعملية، وأداةامحيث عرفت بوصفها )نظ ،ااألسلوب إىل تعدد التعاريف أيضً للتعبَت عن 
 يوضحو اجلدول اآليت:

 التكلفة ادلستهدفة أسلوب مفهوم تباين آراء الباحثُت حول (5م )قجدول ر 

 .إعداد الباحث باالستناد إىل ادلراجع ادللكورة أعاله :ادلصدر
 -:التنافسية االستراتيجياتلتكلفة المستهدفة في األسلوب  االستراتيجيالدور ثانًيا: 

العامة للمنشآت، حيث يعد  االسًتاتيجيةالتكلفة ادلستهدفة غلب أن يكون أحد أدوات  أسلوب إن
إىل  ،أسلوب التكلفة ادلستهدفة أحد أساليب احملاسبة اإلدارية اليت تعمل بشكل مستمر على زبفيض التكاليف

، ص 2111نايب،جانب ربسُت الكفاءة التشغيلية وجودة ادلنتج أو اخلدمة ادلقدمة، وأيضا يقوم على )اجل
183): 
زبفيض التكاليف وربسُت جودة ادلنتج وقدرات التصميم للمنتجات وىو ما غلعلها تؤثر يف دورة حياة  -1

 ادلنتج.
 .لبيئة ادلنافسة واحتياجات الزبون واجلودة ادلتميزة االسًتاتيجيالتأكيد على أعلية التحليل  -2

 الباحث السنة ص التكلفة ادلستهدفة أسلوب  مفهوم 
 اجلديد للمنتج التصميم مرحلة يف التكاليف زبفيض على يساعد نظام

 تعديل إجراء عند أو بالكامل احلايل للمنتج التصميمظلوذج  تغَت عند أو
 .النموذج على جزئي

61 1991 
Monden 

& 
Hamada 

أسلوب من أساليب احملاسبة اإلدارية يهدف إىل خفض تكاليف ادلنتج 
 ادلصري 2009 4 .أثناء مرحلة زبطيط وتصميم ادلنتج

 التكلفة خفض علا أساسيُت رلالُت على تركز التكلفة أسلوب إلدارة
 .عليها والرقابة

40 1990 Ferrare 

أداة من أدوات إدارة التكلفة يهدف إىل زبفيض تكاليف دورة حياة 
 مع احلفاظ على جودة ادلنتج وقدراتو ورقابةادلنتجات اجلديدة واحلالية 

.الوظيفية ودرجة الثقة فيو وتلبية احتياجات العمالء  
209 2007 

 فودة
 

 
للوصول إىل النتائج ادلالية ادلرغوبة للمنتج يف توقيت العملية اليت هتدف 

معُت من خالل خفض التكلفة وربسُت الرحبية، فهي الفرق بُت سعر 
 البيع ادلرتقب ورحبية ادلنشأة ادلخططة.

78 2000 
 الكاشف
 

 
للتكلفة لتخطيط األرباح وزبفيض  االسًتاتيجيةمدخل لإلدارة 

بالسعر مع الًتكيز على العميل والتداخل فيما بُت  االتكاليف، موجهً 
.وظائف ادلنتج  

20 2006 
 

Ansari et 
al. 
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كاليف عن طريق إلغاء األنشطة غَت الضرورية االعتماد على السعر ادلوجو بواسطة السوق يف زبفيض الت -3
 .واليت تزيد من التعقيد وتكلفة ادلنتج

العتماده على السعر التنافسي  اسًتاتيجيةأبعاد  اذ الوب التكلفة ادلستهدفة واقعيً ما غلعل أس اوىلا ربديدً 
دىا على أحد ومن ث تنخفض التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية عن طريق اعتما ،هبدف استهداف التكلفة

 التنافسية. االسًتاتيجيات
، أو إغلاد موقع وإقامتها دفاعات ضد القوى التنافسية التنافسية على أّّنا بناء االسًتاتيجية ويعرف بورتر

الوسائل من األىداف ادلستخدمة و  ال خليطً تنافسية شاملة، واليت سبث اسًتاتيجيةيف الصناعة  لكل منشأة 
 لتحقيق ىله األىداف، أي رلموعة من التصرفات تؤدي إيل ربقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن ادلنافسُت

 .(32، ص2111النسور، )
 اآليت: يف ميكن إغلازىا اسًتاتيجياتالتنافسية يف ثالثة  االسًتاتيجياتوتتمثل 

  :قيادة التكلفة ستراتيجيةإ -9
على قدرة ادلنشأة يف تقدًن سلعة أو خدمة  بتكلفة أقل من اآلخرين، وذلك ػلقق  االسًتاتيجيةتبٌت ىله 

، 2111ميزة تكلفة عن باقي ادلنافسُت ويؤدي إىل احلصول على حصة سوقية كبَتة )حجاج وآخرون، 
للا تعتمد على  ،(، وهتدف إىل خفض تكلفة ادلنتج إىل أدىن حد شلكن دون ادلساس جبودة ادلنتج119ص

 ،وىلا يعٍت قيادة التكلفة ،ا تكاليف اإلنتاج واجلودة وتكاليف ادلنافسُتبيانات متسعة تشمل أساسً قواعد 
 .(193، ص2113)حجازي، ومن ث ربقيق ميزة تنافسية من خالل التكلفة األقل 

  :التمايز ستراتيجيةإ -9
يضعو يف ادلرتبة األوىل، شلا وىي تشَت إىل سبتع ادلنتج بتميز ملحوظ عن غَته من ادلنتجات ادلتماثلة شلا 

، 2119التمي، ) اليت يريدىا لتميزه باجلودة أو التقنية اللسعر كثَتً  غلعل العميل يطلبو وال يتحسس
 .(115ص
 :التركيز ستراتيجيةإ -3

، حيث يتم امعينً  اأو قطاعً  اأو سوقً  اإنتاجيً  اخطً  مأ ان اجملتمع سواء أكانوا أفرادً وتعٍت اختيار شرػلة م
ا للوفاء باحتياجاهتم أكثر من غَتىم من اجملتمع، ويظهر دور التكلفة ادلستهدفة من خالل الًتكيز عمليً 

(، وقد زبتار ادلنشأة 41، ص2115واليت هتتم بتخفيض التكاليف )قيسي، استهداف فئة معينة من السوق 
ا يف خدمة وأعمق تركيزً  اغلعلها أكثر سبيزً شلا  االسًتاتيجيةقيادة التكلفة أو التمايز أو اجلمع بينهما لتطبيق ىله 

http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/tags/50386/posts
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، 2119الفئة ادلستهدفة، وذلك يؤدي إىل فاعلية وفعالية منتجاهتا وخدماهتا أكثر من منافسيها )التمي، 
 .(119ص
 -:: أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسيةاثالثً 

 

      :تخفيض التكلفة( أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في 9
يظهر أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من خالل تطوير ادلنتج وفق التصميم ادلقًتح من قبل فريق 

وإجراء مقارنة بُت التكلفة ادلستهدفة والتكاليف  ،وتقدير التكلفة ادلتوقع ربميلها عند إنتاج ادلنتج ،العمل
ة تتطابق مع التكلفة ادلستهدفة ففي ىله احلالة يتم إنتاج ادلنتج ادلقدرة لإلنتاج، فإذا كانت التكاليف ادلقدر 

والعمل على زلاولة زبفيض التكاليف واالعتماد على أسلوب التحسُت ادلستمر حىت تكون التكاليف ادلقدرة 
 (158، ص 2119) مصطفى، .أكرب من التكاليف ادلستهدفة دون التأثَت يف رغبات العمالء

فإنو يتطلب العمل على زبفيض التكاليف  ،ادلقدرة أكرب من التكاليف ادلستهدفةأما إذا كانت التكلفة 
 ؛ادلقدرة باالعتماد  على أسلوب ىندسة القيمة من خالل إجراء التعديالت الالزمة على تصميم ادلنتج

 ,Horangren, 2011 .ة ادلستهدفة ويفي برغبات العمالءللوصول إىل التصميم اللي ػلقق التكلف
p.219).) 

 :(37، ص2116ويعمل أسلوب التكلفة ادلستهدفة على ربقيق أدىن تكلفة من خالل) كوديد، 
أبعاد  وربليلها تكلفة ادلنافسُت حيث توضح دراسة ؛دراسة إمكانيات ادلنشأة ومعرفة تكاليف ادلنافسُت - أ

ودالئل مدخالت ميكن  ،ومعرفة أساليب إنتاج غَت مطبقة ،ومواطن جديدة لتخفيض التكاليف
 .استخدامها

 .تاج إىل ادلراحل األولية للمنتجمن مرحلة اإلن ورقابتها وزبفيضها التكاليف طيطنقل االىتمام بأنشطة زب - ب
 ؛ربقيق اجلانب السلوكي للتكاليف، دبعٌت أنو يسعى إىل ربقيق التكامل والتفاعل بُت العاملُت يف ادلنشأة - ت

وتعلم فن االستخدامات الرشيدة  ، تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفةلتحفيزىم وحثهم على ادلشاركة يف
 .للموارد للوصول إىل األىداف احملددة

مع استهداف احلفاظ على مستوى اجلودة، وذلك ألن ربقيق اجلودة  ااستهداف زبفيض التكاليف توازيً  - ث
 .وبالتايل يساىم يف زبفيض التكلفة ،يقلل من تكاليف عدم اجلودة

 .طرق واألساليب اليت تعمل على زبفيض استهالك الطاقةابتكار ال - ج
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لتطوير ىله ادلنتجات لتحقيق رضا  ؛ادلواءمة بُت متطلبات العمالء من ادلنتجات وبُت التكاليف الالزمة - ح
 .وربقيق التكلفة ادلستهدفة ،العمالء

 .اإلنتاج وانسياب العملالًتتيب يف إعداد اآلالت وادلكائن واألجهزة وهتيئتها يؤدي إىل زبفيض تكاليف  - خ
 :( أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الجودة9

 

لتحقيق ادليزة  اأساسيً  اأثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق اجلودة بوصفها بعدً  ايتضح جليً 
ّن أسلوب ىندسة أ انرى الباحثيالتنافسية يف ادلرحلتُت الثانية والثالثة من مراحل تطبيق األسلوب، حيث 

دون  بغرض زبفيض التكاليف كعامل رئيس والقيمة يعمل يف ادلرحلة الثانية على إعادة ىندسة ادلنتج وتصميم
إذا توفر يف أحد ادلنتجات مدخالت غالية الثمن وضرورية للعملية اإلنتاجية  أي مساس جبودة ادلنتج، فمثاًل 

ا تفي بالغرض ذاتو من حيث ادلنفعة، مع العمل على البحث فإنو يتم استبداذلا دبدخالت أقل يف السعر ولكنه
مرحلة تصميم ادلنتج باعتبارىا ادلرحلة األساسية اليت يتحمل  اوالتطوير الدائم جلميع مراحل إنتاج ادلنتج وربديدً 

 ،جة ومستوى اجلودة ادلطلوب للمنتفيها ادلواصفات واخلصائص الرئيس هبا اجلزء األكرب من التكاليف، ويتحدد
( غلب احلديث عن دور التحسُت ادلستمر طوير والتحسُت للتكلفة ادلستهدفةمرحلة التأما يف ادلرحلة الثالثة )

إذ يعد التحسُت ادلستمر مطلًبا أساسًيا  اللي يشكل إحدى ركائز فلسفة اجلودة اليت ربتاج لدعم اإلدارة العليا،
تفوق وسبيز على ادلنافسُت اآلخرين بشكل مستمر ومن ث  لنجاح إدارة اجلودة، ذلك ألنو غلعل ادلنشأة يف حالة

فإّن التحسُت ادلستمر ليس بالعمل اللي ينفل بشكل متقطع خالل حياة ادلنشأة، بل ىو عمل مستمر يهدف 
لتقدًن اجلديد واألفضل بشكل دائم، ذلك ألّن اإلبقاء على القدًن يعٍت الزوال خاصة يف بيئة تنافس عادلي 

ها عمالء لديهم العديد من اخلربات ويتنافس على أن ينال رضاىم العديد من ادلنشآت شديدة يسود في
 (.181، ص 2116)اجلودة، 

يكمن يف ادلواءمة بُت زبفيض التكلفة  التميز اللي ػلققو أسلوب التكلفة ادلستهدفة يرى الباحث أنو 
على ربقيق خفض التكلفة بكل  نّو يعمل يف مجيع مراحلوإاظ على نوعية وجودة ادلنتج؛ حيث وبُت احلف

اليت تعمل على  ،الوسائل ادلمكنة للوصول إىل أدىن تكلفة ميكن ربقيقها بادلواصفات وادلكونات األساسية ذاهتا
اليت ربقق للعمالء أكرب منفعة يف  ،وتليب طموحاهتم من حيث النوعية واجلودة ،احلفاظ على رغبات العمالء

 .ظل أدىن تكلفة شلكنة
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 :أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق اإلبداع - 3
يظهر أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق اإلبداع يف ادلرحلة الرابعة واألخَتة من مراحل تطبيقو 

تشجيع العاملُت لديها على  ر اللي تسعى اإلدارة من خاللوعرب اعتماد األسلوب على التحسُت ادلستم
حول تطوير العمليات  هاهم، وحثهم على ادلشاركة الدائمة يف تقدًن آرائهم وأفكارىم وطرحربسُت أدائ

التشغيلية اليت يتوفر لديهم عنها خربًة ودرايًة يف كيفية تنفيلىا أكرب شلا ىو متوفر لدى اإلدارة حبد ذاهتا، وىلا 
دلنشأة، اليت ىي أحد أىم خصائص ىو مضمون خاصية تنمية روح التعاون واالبتكار لدى مجيع العاملُت يف ا

كما يتحقق اإلبداع يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة العتماده على مبدأ الًتكيز على   ،أسلوب التكلفة ادلستهدفة
العميل اللي يؤدي بدوره إىل اىتمام ادلنشآت بتوفَت التقنيات ادلتطورة لتقدًن منتجاهتا بشكل يليب احتياجات 

إىل جلب أكرب شرػلة شلكنة من العمالء من خالل تقدًن منتجاهتا بطرق  ايضً العمالء، وتسعى ادلنشآت أ
يف القطاع ذاتو،  هاوأساليب سلتلفة عن ادلنافسُت، عرب البحث والتقصي عن بيانات ادلنشآت ادلنافسة ذلا وطرق

   .( 182ص ، 2116، دةجو)لتحقيق بعد اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
( أنو ميكن النظر إىل التكلفة ادلستهدفة بوصفها أداة لتحقيق  Feil & Kim, 2004, p11ويرى ) 

 :ميزة تنافسية من ثالثة اذباىات ىي
 :لمتطلبات السوق االتكيف وفقً  :االتجاه األول

ويعٍت أّن اذلدف من تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ىو التكيف مع احلالة التنافسية اليت تواجو 
شلا يًتتب عليها ظهور منتجات وتقدًن خدمات  ،إذ تتميز بيئة األعمال ادلعاصرة بشدة ادلنافسة ادلنشآت،

ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، ومن أجل ادلنافسة والبقاء بالسوق يتوجب على ادلنشآت القيام بإعادة 
وضمان تسويق  م،ورغباهتعمليات البحث والتطوير والتصميم بالشكل اللي ػلقق استجابة دلتطلبات العمالء 

ادلنتج بالوقت ادلناسب وبالسعر ادلستهدف اللي ينبغي أن يقل عن معدل أسعار ادلنافسُت وػلقق ىامش الربح 
تعزيز ادلركز بقوة يف  عد قابلة للتقليد بوقت قصَت وتساادلرغوب، واألساس يف ذلك ىو بناء ميزة تنافسية غَت

 .التنافسي للمنشأة
 :لمتطلبات التقدم التكنولوجي التكيف وفقً ا :االتجاه الثاني

بتقدًن تصاميم منتجات  عدارات واالبتكارات التكنولوجية ساا دلتطلبات الثو إّن االستجابة والتكيف وفقً 
جديدة تتسم باحلداثة والبساطة واطلفاض تكاليف اإلنتاج، شلا انعكس بصورة إغلابية على أسعار البيع، ويؤدي 
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وبللك  ،جاح احلامسة دبستوى فعالية وكفاية متميزين عن ادلنشآت األخرى ادلنافسةذلك لتحقيق عوامل الن
 .تتحقق ادليزة التنافسية

 :لمتطلبات وظيفة المنتج االتكيف وفقً  :االتجاه الثالث
تفرض التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال ادلعاصرة على ادلنشأة التكيف مع متطلبات جديدة تتعلق 

ف اليت يؤديها ادلنتج أو اخلدمة وذلك من حيث عدد الوظائف وكفايتها، فالعميل يرغب باخلصائص والوظائ
ّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة إيف األداء وبأسعار منخفضة للا ف دبنتج متعدد الوظائف ذي كفاءة عالية

 .يساعد ادلنشأة يف التكيف مع ىله ادلتطلبات وبالشكل اللي ػلقق ذلا ميزة تنافسية
ناًء على ما سبق يتضح أّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ذو كفاءة وفعالية يف زبفيض التكاليف وب

وربسُت جودة ادلنتج بوقت مبكر من دورة حياتو دلقابلة رغبات العمالء وإشباع احتياجاهتم ادلتغَتة واحلصول 
 حصة سوقية تدر عليها قدر أعلى من على مزايا تنافسية توفر للمنشأة مكانة متفوقة يف السوق وربقق ذلا أكرب

 االسًتاتيجيةاألرباح، وبللك يعد أسلوب التكلفة ادلستهدفة أحد أىم أساليب احملاسبة اإلدارية وإدارة التكلفة 
  .اللي ميكن أن ػلقق استجابة عالية دلتطلبات البيئة التنافسية

  -:تحليل البيانات وعرض النتائج

 خصائص عينة الدراسة:  :أواًل 
ادلدراء ونواهبم و  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت مدراء عمومركزت الدراسة على استقصاء آراء 

 :ثلت أىم خصائص العينة فيما يأيتوسب ،الشركاتادلاليُت واحملاسبُت يف تلك 
 بحسب التخصص العلمي:توزيع أفراد عينة الدراسة  (9

 (6) رقموقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 
 حسب التخصص العلميبتوزيع عينة الدراسة : (6) رقم جدول

 النسبة المئوية % التكرار التخصص العلمي
  71.6 %  48 زلاسبة  

 10.4 %  7 إدارة أعمال
 4.5 %  3 اقتصاد
 13.4 %  9 أخرى

 %100 67 اإلجمـــــالي
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤىل العلمي: (9
 (7رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 المؤىل العلميبحسب توزيع عينة الدراسة : (7)رقم  جدول

 النسبة المئوية % التكرار المؤىـــــل العلمي

 % 6 4 دبلوم بعد الثانوية
  89.6 % 60 بكالوريوس
   4.5% 3 ماجستير

 %100 67 اإلجمـــــالي

 الدراسة بحسب سنوات الخبرة الوظيفية:توزيع أفراد عينة  (3
 (8رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 حسب سنوات الخبرة الوظيفيةبتوزيع عينة الدراسة : (8) رقمجدول 

 النسبة المئوية % التكرار سنوات الخبرة الوظيفية
 % 47.8 32 سنوات 5 أقل من

 %  25.4 17 سنوات 10 إلى أقل من 5 من
 %  10.4 7 سنة 15 إلى أقل من 10 من

 %  16.4 11 سنة فأكثر 15
 %100 67 اإلجمـــــالي

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي: (4
 (9رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 حسب المستوى الوظيفيبتوزيع عينة الدراسة : (9) رقمجدول 

 النسبة المئوية % التكرار المستوى الوظيفي

 % 1.5 1 مدير عام
 % 4.5 3 نائب مدير
 %  26.8 18 مدير مالي
 %67.2 45 محاسب

 %100 67 اإلجمـــــالي



 

192 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 بن كليب عبد اهلل سامل د. ...أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية

 :حول متغيرات الدراسةالدراسة  : التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينةاثانيً 
يتضمن ىلا اجلزء النتائج ادلبدئية اليت مت التوصل إليها من ربليل البيانات اخلاصة بآراء إجابات أفراد عينة 

لقيم ادلتغَتات ادلعنية يف الدراسة، حيث مت قياس  بعض الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالدراسة يف 
وكانت النتائج على النحو ضلو قيم ىله ادلتغَتات، معنوية االذباه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة وربليلها 

 :اآليت
 عن فقرات التكلفة المستهدفة:الدراسة  المحور األول: التحليل الوصفي إلجابات عينة

ومستوى ادلعنوية لكل  tمت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واختبار 
 (11فقرة من فقرات زلور التكلفة ادلستهدفة وإمجايل الُبعد وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول رقم )

 المستهدفة التكلفةلفقرات  واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (97) رقم جدول

        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 
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 0007. 8.57 عال 5 78 0.855 3.9 معرفة بأسلوب التكلفة المستهدفة الشركةيتوفر لدى إدارة  9

بيع بناًء على دراسات السوق قبل  بيع المنتجسعر  الشركةحدد ت 9
 0007. 13.48 جداعال  2 85.4 0.77 4.27 المنتج

 0007. 13.10 عال 3 83.6 0.737 4.18 قبل البدء بتقديمو للمنتجيتم تحديد التكلفة اإلجمالية  3

 0007. 8.33 عال 4 78.6 0.91 3.93 بيعوقبل عملية  للمنتجعلى تحديد ىامش الربح  الشركةعمل ت 4

 0007. 14.3 اعال جدً  1 85.6 0.735 4.28 على العمالء وكسب رضاىم الشركةتركز إدارة  5

ظروف االقتصادية للمراعاة  المنتجتهتم اإلدارة بتحديد تكلفة  6
 للعمالء

3.54 1.119 70.8 1
1 

 0007. 3.93 عال

7 
فجوة التكاليف بالمقارنة بين التكاليف الجارية  الشركةحدد ت

 0007. 7.59 عال 7 75 0.804 3.75 والتكلفة المستهدفة

 0007. 7.11 عال 8 75 0.859 3.75 في مرحلة التصميم والتخطيط المنتجعلى تكاليف  الشركةكز تر  8
 0007. 6.73 عال 6 76.4 0.999 3.82 امسبقً  المنتجتشكل اإلدارة فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف  9

جميع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة  الشركةتأخذ إدارة  97
 0007. 6.19 عال 9 73.8 0.908 3.69 باالعتبار المنتج

99 
تقوم اإلدارة بإشراك ممثلين لكل حلقات سلسلة القيمة عند 

 71.4 0.925 3.57 المنتجتحديد تكلفة 
1
 0007. 5.02 عال 0

 0007. 12.78 عال 3 77.6 0.562 3.88 المتوسط العام لفقرات التكلفة المستهدفة 
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ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن زلور ( نالحظ أّن 11من بيانات اجلدول رقم )
تكلفة ادلستهدفة رلتمعة تقع عند (، وىلا يعٌت أّن درجة توفر فقرات زلور ال3.88) التكلفة ادلستهدفة بلغ

 ،(4.21-3.41ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس )
، كما تشَت قيمة الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتويشَت إىل توفر عاٍل ألسلوب لتكلفة ادلستهدفة يف 

(، 1.562راء وذبانسها حول التكلفة ادلستهدفة حيث بلغت قيمتو )االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآل
%( 77.6وىلا يعٍت أّن ) ،%(77.6وبوزن نسيب بلغ ) ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 

الشركات الصناعية يف زلافظة من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر زلور التكلفة ادلستهدفة يف 
( وىي أصغر 1.111كان مستوى ادلعنوية ذلا )( وىي موجبة و 12.78)  tوبلغت قيمة اختبار ،حضرموت

( شلا يشَت إىل أّن متوسط درجة االستجابة ذللا احملور قد 1.15من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة )
  زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.

ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات التكلفة ادلستهدفة أّن متوسط درجات 
متوفر بدرجة عالية" "(، ومن ث كانت يف ادلستوى 4.28-3.54التوفر جلميع الفقرات تراوحت بُت )

على  الشركة إدارة)تركز  ىي الفقرة اخلامسة ا"، حيث كانت أعلى تلك الفقرات توفرً او"متوفر بدرجة عالية جدً 
للفقرة، واضلراف معياري  اويشَت إىل توفر عال جدً  ،(4.28العمالء وكسب رضاىم( بوسط حسايب )

ويشَت إىل أّن  ،%(85.6ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.735)
تركز على العمالء وكسب رضاىم،  الشركة رة%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن إدا85.6)

ظروف االقتصادية للمراعاة  ادلنتجالفقرة السادسة )هتتم اإلدارة بتحديد تكلفة  اوكانت أدىن تلك الفقرات توفرً 
ويشَت إىل  ،(1.119ويشَت إىل توفر عال للفقرة وباضلراف معياري ) ،(3.54للعمالء( بوسط حسايب )

%( من إمجايل أفراد عينة 71.8ويشَت إىل أّن ) ،%(71.8وبوزن نسيب بلغ )تشتت اآلراء حول  الفقرة 
  ظروف االقتصادية للعمالء.للمراعاة  ادلنتجهتتم بتحديد تكلفة  الشركةالدراسة موافقون على أّن إدارة 

ا من الناحية اإلحصائية جلميع الفقرات وبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه (P<0.05) وإمجايل زلور التكلفة ادلستهدفة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا  ةحدى عشر اإل

، وىلا ما الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتإجابات أفراد عينة الدراسة ضلو زلور التكلفة ادلستهدفة يف 
جلميع  1.15الداللة أقل من  ومستوى الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى tأظهرتو قيم اختبار 

اخلماسي واللي  تقيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار  الفقرات وإمجايل احملور شلا يشَت إىل معنوية االذباه عن
 (.3يساوي )
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 المحور الثاني: التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن محور الميزة التنافسية:
ادليزة التنافسية سيتم تشخيص كل عنصر من عناصر  ولتحليل مدى توفر كل متغَت من متغَتات زلور

 )التكلفة، اجلودة، اإلبداع( كل على حدة وذلك على النحو اآليت: احملور ادلتمثلة يف:
 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات بعد التكلفة: (9

ومستوى ادلعنوية لكل  tبار مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واخت
 (11رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد التكلفة وإمجايل الُبعد 

 التكلفة لفقرات واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (99) رقمجدول 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند  67ن= 
عد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن بُ ( نالحظ أّن 11من بيانات اجلدول رقم )

أّن درجة توفر فقرات بُعد التكلفة رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  (، وىلا يعٍت3.64) التكلفة بلغ
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9 
للتخفيض  ذات الكفاءةباالحتفاظ بالعناصر  الشركةهتتم إدارة 

 0007. 6.19 عال 3 76.4 1.086 3.82 من حجم التكاليف 

تكلفة للسيطرة على  لمنتجاهتا بأقتسعى اإلدارة إىل تقدًن  9
 0007. 4.85 عال 4 72.8 1.083 3.64 حصتها السوقية

 0007. 6.44 عال 2 76.4 1.043 3.82 ذلك ادلنتجبأسعار تتوافق مع نوعية  ادلنتج الشركةقدم ت 3

4 
أنشطة البحث والتطوير باستمرار من أجل تقدًن  الشركة دعمت

 0007. 3.67 عال 5 69.6 1.064 3.48 بكلفة أقل ادلنتج

5 
لدخول  ارادعً  للشركةتشكل عملية زبفيض التكلفة بالنسبة 

 0027. 3.17 عال 6 68.6 1.118 3.43 منافسُت جدد

6 
 تقدمو اللي ادلنتجتعمل اإلدارة باستمرار على زبفيض تكلفة 

من خالل استبعاد عناصر التكاليف اليت ال تضيف قيمة 
 للعمالء

 0147. 2.52 متوسط 7 66.2 1.018 3.31

شلا يساىم يف تقليل  الشركةيتم الرقابة على مجيع األقسام يف  7
 0007. 6.44 عال 1 80 1.267 4 اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة

 0007. 6.55 عال 3 72.8 0.805 3.64 المتوسط العام لفقرات التكلفة 
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ويشَت إىل توفر عال لبعد   ،(4.21-3.41ايب العام إىل فئة ادلقياس )عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلس
كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء   ،الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالتكلفة  يف 

 ان مقبوال (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر ك1.815وذبانسها حول بعد التكلفة حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 72.8وىلا يعٍت أّن ) ،%(72.8وبوزن نسيب بلغ )

كان و  ،( وىي موجبة6.55)  tوبلغت قيمة اختبار، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالتكلفة يف 
( شلا يشَت إىل 1.15ادلعتمد يف ىله الدراسة )( وىي أصغر من مستوى الداللة 1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات بعد التكلفة أّن متوسط درجات التوفر 

يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" و"متوفر (، ومن ث كانت 4.11-3.31جلميع الفقرات تراوحت بُت )
ىي الفقرة السابعة )يتم الرقابة على مجيع األقسام يف  ابدرجة متوسطة"، حيث كانت أعلى تلك الفقرات توفرً 

ويشَت إىل توفر  ،(4.11شلا يساىم يف تقليل اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة( بوسط حسايب ) الشركة
 ،%(81ويشَت إىل تشتت اآلراء حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.267عياري )عاٍل للفقرة، واضلراف م

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن ىناك رقابة على مجيع األقسام يف 81ويشَت إىل أّن )
الفقرة  اشلا يساىم يف تقليل اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً  الشركة

تقدمو من خالل استبعاد عناصر التكاليف  اللي ادلنتجالسادسة )تعمل اإلدارة باستمرار على زبفيض تكلفة 
ويشَت إىل توفر متوسط للفقرة وباضلراف معياري  ،(3.31اليت ال تضيف قيمة للعمالء( بوسط حسايب )

%( 66.2ويشَت إىل أّن ) ،%(66.2الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) ويشَت إىل تشتت اآلراء حول ،(1.118)
 ليال ادلنتجتعمل باستمرار على زبفيض تكلفة  الشركةمن إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن إدارة 

 .من خالل استبعاد عناصر التكاليف اليت ال تضيف قيمة  للعمالء  تقدمو
ية اإلحصائية جلميع الفقرات السبع من الناح اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 

 اذباه إجابات أفراد عينة الدراسةفيما يتعلق ب (P<0.05)وإمجايل بُعد التكلفة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 
ومستوى الداللة  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد التكلفة  يف 

للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل معنوية  1.15مستوى الداللة أقل من اإلحصائية حيث كانت قيم 
 (. 3اخلماسي واللي يساوي ) تيكار االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ل
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 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات الجودة: (9
ومستوى ادلعنوية لكل  tمت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واختبار 

 (12رقم  )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد اجلودة وإمجايل الُبعد 
 

 الجودةلفقرات  ية النسبيةواألىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (99) رقم جدول
 

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 

بُعد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ( نالحظ أّن 12من بيانات اجلدول رقم )
أّن درجة توفر فقرات بُعد اجلودة رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  يعٍت(، وىلا 3.88) اجلودة بلغ

ويشَت إىل توفر عاٍل  ،(4.21-3.41عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس )
اآلراء  ، كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقاربالشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتللجودة يف 

 (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 1.787وذبانسها حول اجلودة حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 77.6وىلا يعٍت أّن ) ،%(77.6وبوزن نسيب بلغ )
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 0.000 7.61 عال 3 79.4 1.044 3.97 عمليات ربسُت مستمرة جلميع األنشطة الشركةيتوفر يف  9

9 
ا الحتياجات وفقً  الشركةيتم تصميم الربامج التدريبية يف 

 تدريب العاملُت
 0.007 3.84 عال 6 70.8 1.146 3.54

 0.000 8.19 عال 2 80 1.00 4 بالتنوع إلرضاء حاجات العمالء الشركة منتجاتتتميز  3

4 
دون أخطاء كثَتة  منتجاهتاربرص اإلدارة على تقدًن 

 وجبودة عالية
 0.007 7.78 عال 4 78.6 0.974 3.93

5 
توجد آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على 

 ادلعلومات اخلاصة هبم يف الوقت ادلناسب
 0.000 9.94 عال 1 80.8 0.86 4.04

 0.007 6.27 عال 5 75.6 1.012 3.78 بإصلاز األعمال بأساليب متجددة يالشركةيتمتع العاملون  6

 0.000 9.11 عال 1 77.6 0.787 3.88 الجودةالمتوسط العام لفقرات  
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كان و  ،( وىي موجبة9.11)  tاختبار وبلغت قيمة ،الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاجلودة يف 
( شلا يشَت إىل 1.15( وىي أصغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة )1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
اجلودة أّن متوسط درجات التوفر جلميع  ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات

(، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى 4.14-3.54الفقرات تراوحت بُت )
ا ىي الفقرة اخلامسة )توجد آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على ادلعلومات اخلاصة تلك الفقرات توفرً 

 ،(1.86ويشَت إىل توفر عال للفقرة، واضلراف معياري ) ،(4.14يب )هبم يف الوقت ادلناسب( بوسط حسا
%( من 81.8ويشَت إىل أّن ) ،%(81.8ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ )

إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على وجود آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على ادلعلومات اخلاصة 
 الشركةالفقرة الثانية )يتم تصميم الربامج التدريبية يف  ايف الوقت ادلناسب، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً  هبم

ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة وباضلراف معياري  ،(3.54وفقا الحتياجات تدريب العاملُت( بوسط حسايب )
%( 71.8ويشَت إىل أّن ) ،%(71.8ويشَت إىل تشتت اآلراء حول  الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.146)

الحتياجات تدريب  ايتم وفقً  الشركةتصميم الربامج التدريبية يف أّن من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على 
 العاملُت.

احية اإلحصائية جلميع الفقرات الست من الن اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة الدراسة (P<0.05) وإمجايل بُعد اجلودة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

ومستوى الداللة  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد اجلودة يف 
للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل معنوية  1.15توى الداللة أقل من اإلحصائية حيث كانت قيم مس

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تاالذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار 
 

 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات اإلبداع: (3
ومستوى ادلعنوية لكل  tلنسبية واختبار مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية ا

 (13رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد اإلبداع وإمجايل الُبعد 
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 اإلبداعلفقرات  واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (93) رقمجدول 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 

عد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن بُ ( نالحظ أّن 131من بيانات اجلدول رقم )
أّن درجة توفر فقرات بُعد اإلبداع رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  (، وىلا يعٍت3.83اإلبداع بلغ )

ويشَت إىل توفر عال  ،(4.21-3.41ياس )عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلق
، كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتلإلبداع يف 

 (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 1.716وذبانسها حول اإلبداع حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 76.6وىلا يعٍت أّن ) %(76.6وبوزن نسيب بلغ )

كان و  ،( وىي موجبة9.52)  tوبلغت قيمة اختبار، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاإلبداع يف 
ىل ( شلا يشَت إ1.15وىي أصغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة ) (1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات اإلبداع أّن متوسط درجات التوفر جلميع 

 (، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى4.12-3.48الفقرات تراوحت بُت )
بشكل يليب  ادلنتجالتقنيات ادلتطورة وادلالئمة لتقدًن  الشركةىي الفقرة اخلامسة )يتوفر لدى  اتلك الفقرات توفرً 

ــرات م ــ  الفقـ
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e

) 

 0.007 5.71 عال 4 75.6 1.112 3.78 العاملين على طرح آرائهم وأفكارىم الشركةتشجع إدارة  9

 0.007 7.49 عال 3 77.6 0.962 3.88 تتعاون اإلدارة مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة  9

3 
 الشركات من  ابطرق مختلفة عن منافسيه منتجاتها الشركةقدم ت

 األخرى
 0.007 8.13 عال 2 78.2 0.917 3.91

4 
يتوفر لدى اإلدارة قاعدة بيانات عن منافسيها وتقوم بتحديثها 

 من وقت آلخر
 0.001 3.58 عال 5 69.6 1.092 3.48

5 
 المنتجالتقنيات المتطورة والمالئمة لتقديم  الشركةيتوفر لدى 

 بشكل يلبي احتياجات العمالء 
 0.007 10.03 عال 1 82.4 0.913 4.12

 0.007 9.52 عال 2 76.6 0.716 3.83 المتوسط العام لفقرات اإلبداع 
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 ،(1.913ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة، واضلراف معياري ) ،(4.12احتياجات العمالء( بوسط حسايب )
%( من 82.4ويشَت إىل أن ) ،%(82.4ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ )

بشكل  ادلنتجالتقنيات ادلتطورة وادلالئمة لتقدًن  الشركةإمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أنو يتوفر لدى 
الفقرة الرابعة )يتوفر لدى اإلدارة قاعدة بيانات عن  ايليب احتياجات العمالء، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً 

ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة وباضلراف  ،(3.48بتحديثها من وقت آلخر( بوسط حسايب )منافسيها وتقوم 
ويشَت إىل أّن  ،%(69.6الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) حول ويشَت إىل تشتت اآلراء ،(1.192معياري )

ن يتوفر لديها قاعدة بيانات ع الشركةأّن إدارة %( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على 69.6)
 .منافسيها وتقوم بتحديثها من وقت آلخر

من الناحية اإلحصائية جلميع الفقرات  اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة (P<0.05) اخلمس وإمجايل بُعد اإلبداع حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

ومستوى  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار لشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاالدراسة ضلو بُعد اإلبداع يف 
للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل  1.15الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى الداللة أقل من 

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تمعنوية االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار 
 وكل عنصر من عناصره: ا( يوضح مدى توفر أبعاد ادليزة التنافسية معً 14واجلدول رقم )

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الميزة التنافسية: (94) رقم جدول

 أبعاد الميزة التنافسية م
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 0007. 6.55 عال 3 72.8 0.805 3.64 التكلفة 9
 0.000 9.11 عال 1 77.6 0.787 3.88 الجودة 9
 0.007 9.52 عال 2 76.6 0.716 3.83 اإلبداع 3

 
ألبعاد الميزة المتوسط العام 

 عال  75.6 0.698 3.78 التنافسية
9.12 0.000 

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند     979ن= 
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( اللي يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ودرجة التوفر واألعلية 14) رقم من خالل اجلدول
توسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد بطاقة ادليزة التنافسية نالحظ أن ادل tالنسبية واختبار 

أّن درجة توفر فقرات أبعاد ادليزة التنافسية رلتمعة تقع عند  (، وىلا يعٍت3.78التنافسية بلغ ) عن أبعاد ادليزة
 ،(4.21-3.41)ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس 

كما تشَت قيمة ، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتوفر عاٍل ألبعاد ادليزة التنافسية يف ويشَت إىل ت
(، 1.698االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء وذبانسها حول زلور ادليزة التنافسية حيث بلغت قيمتو )

%( من 75.6%( وىلا يعٍت أّن )75.6وبوزن نسيب بلغ ) اويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان عاليً 
الشركات الصناعية يف زلافظة إمجايل أفراد عينة الدراسة يرون أّن أبعاد ادليزة التنافسية متوفرة بدرجة عالية يف 

وىي أصغر من  ،(1.111كان مستوى ادلعنوية ذلا )( وىي موجبة و 9.12) tوبلغت قيمة اختبار ،حضرموت
( شلا يشَت إىل أّن متوسط درجة االستجابة ذللا احملور قد زاد 1.15راسة )مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الد

 .عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة
ادليزة التنافسية أّن متوسط درجات أبعاد زلور ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر 

اخلماسي،  تادلنتصف يف مقياس ليكار  التوفر جلميع األبعاد )التكلفة، اجلودة، اإلبداع( جاءت أعلى من نقطة

(، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى تلك 3.88 – 3.64وتراوحت بُت )

ويشَت إىل توفر عال1 للجودة، وباضلراف معياري  ،(3.88ا ىو بُعد اجلودة بوسط حسايب )األبعاد توفرً 

%(، وكانت أدىن تلك األبعاد 77.6ل الُبعد، وبوزن نسيب )( ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حو 1.787)

ويشَت إىل توفر عاٍل لبعد التكلفة وباضلراف معياري  ،(3.64توفرا ىو بُعد التكلفة بوسط حسايب )

 .%(72.8ويشَت إىل تقارب اآلراء وذبانسها حول الُبعد وبوزن نسيب عاٍل ) ،(1.815)

من الناحية اإلحصائية جلميع األبعاد وإمجايل  اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة الدراسة (P<0.05) زلور ادليزة التنافسية حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

مستوى و  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد ادليزة التنافسية يف 
( للفقرات كافة وإمجايل احملور شلا يشَت إىل 1.15الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى الداللة أقل من )

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تليكار معنوية االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس 
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 :اختبـار فرضيـات الدراسة :اثالثً 

الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية ادلناسبة لكل فرضية على حدة   الختبار فرضيات الدراسة قام
وذلك الختبار متوسط شدة  (One Sample T test)واحدة  لعينة( tللفرضية األوىل اختبار )  حيث استخدم

رت اخلماسي، ويكون ا( حسب مقياس ليك3إجابة ادلبحوثُت حول الوسط الفرضي للدراسة اللي يساوي )
 ،( موجبةT( وقيمة )3دبعٌت أّن ادلبحوثُت يوافقون على زلتواه إذا كان ادلتوسط احلسايب أكرب من ) ايً الُبعد إغلاب

دبعٌت أّن ادلبحوثُت ال يوافقون على زلتواه إذا   ا(، ويكون الُبعد سلبيً 1.15وكانت القيمة االحتمالية أقل من )
(، وتكون آراء 1.15ة االحتمالية أقل من)سالبة والقيم (T)وقيمة  ،(3كان ادلتوسط احلسايب أصغر من )

 .ادلعتمد يف ىله الدراسة (1.15ادلبحوثُت يف الُبعد زلايدة إذا كان مستوى الداللة ذلا أكرب من)
أسلوب االضلدار اخلطي البسيط بُت ادلتغَت ادلستقل أسلوب التكلفة الفرضية الثانية مت استخدام والختبار 

  .ادلتمثل بأبعاد ادليزة التنافسية )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(ادلستهدفة وادلتغَتات التابعة 
 الفرض الرئيس األول

 .حضرموت محافظة في الصناعية الشركات في المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر ال
حول الوسط  ( دلعرفة شدة إجابة ادلبحوثُتT) قام الباحث باستخدام اختبارالفرض األول والختبار 

 (:15) الفرضي للدراسة، وكانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم
 ( لمحور أسلوب التكلفة المستهدفة3( لعينة واحدة حول القيمة )Tنتيجة اختبار ): (95) رقمجدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى الداللة اإلحصائية 
P.value)) القرار 

توجد فروق  0.000 12.78 3 3.88 التكلفة المستهدفة
 جوىرية

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن=

( واليت تشَت إىل 3لعينة واحدة عند القيمة ) t( اللي يبُت نتيجة اختبار 15)رقم من بيانات اجلدول 
ذباه أسلوب التكلفة  نالحظ أّن متوسط إجابات أفراد العينةدرجة استخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة، 

، وىي دالة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 3ادلتوسط الفرضي ( وىو أكرب من 3.88ادلستهدفة بلغت )
T (12.78 )، وكانت قيمة اختبار (1.15ة ادلعتمد يف الدراسة )( وىي أقل من مستوى الدالل1.111)
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ومن ث ميكن القول إّن ىناك ( بالزيادة، 3للا فإّن الفروق زبتلف عن الوسط الفرضي للدراسة ) وىي موجبة؛
التكلفة ادلستهدفة، ومن ث يكون استخدام أسلوب موافقة بُت متوسطات أفراد عينة الدراسة ذباه أسلوب 

، ومن خالل ذلك نتوصل إىل رفض الفرض الرئيس األول )فرض اوليس متوسطً  اادلستهدفة مرتفعً  التكلفة
 يف الصناعية الشركات يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر ال( واللي ينص على )H0العدم 
 التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر( وقبول الفرض البديل اللي ينص على ).حضرموت زلافظة

 (.حضرموت محافظة في الصناعية الشركات في المستهدفة
 نتائج اختبار الفرض الرئيس الثاني:

 الفرض الرئيس الثاني
  الميزة التنافسية وتحقيقتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة  بين  داللة معنوية ذات عالقةوجد تال 

حيث مت استخدام االضلدار  الفرضيات ادلنبثقة منو مت اختبارالختبار ىلا الفرض  ()التكلفة، الجودة، اإلبداع
اخلطي البسيط دلعرفة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل 

على  بـادليزة التنافسية بأبعاده ادلتمثلة بـ )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(، باستخدام طريقة االضلدار اخلطي البسيط
 :ولكل فرضية فرعية على حدة وذلك على النحو اآليت  y=a+bxوفق النموذج 

 

 الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيس الثاني:
تخفيض التكلفة بوصفها  وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال 

 أحد أبعاد الميزة التنافسية.
والختبار الفرض الفرعي األول قام الباحث باستخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة عالقة وتأثَت 

ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق النموذج يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة 
y=a+bx ّن:إحيث 

Y زة التنافسيةادلتغَت التابع وىو خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادلي، X تقل وىو أسلوب التكلفة ادلتغَت ادلس
وىو عبارة عن مقدار التأثَت يف ادلتغَت التابع نتيجة تغَت ادلتغَت  b ،وىو عبارة عن ثابت االضلدار a ،ادلستهدفة
 (:16وكانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم ) ادلستقل،
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 (96)جدول رقم 
نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق خفض        

 التكلفة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية
المتغير 
قيم  المعامالت المستقل

 المعامالت
معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.879ثابت االنحدار 
7.877 7.649 

9.999 
995.87 7.777 

 b 9.946 97.764معامل االنحدار

xy 146.1801.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 16) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل خبفض التكلفة  بوصفها أحد أبعاد ادليزة 
أي أنّو   ،(1.146) حيث بلغت قيمة معامل االضلدار، حضرموتيف زلافظة  الصناعية الشركاتالتنافسية يف 

دبقدار وحدة  حضرموتيف زلافظة  الصناعية الشركاتزاد تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل  كلما
( 1.146) قياس واحدة  تؤدي إىل زيادة يف ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار

طردي معنوي قوي ويشَت إىل ( وىو معامل ارتباط 1.811) من الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط
أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد 

داللة معنوية  واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –ادليزة التنافسية والعكس صحيح، وىلان ادلعامالن 
 قابلية التفسَتية لنموذج االضلدار ادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغتأما ال (،T) حبسب ما أشار إليو اختبار

%( من التغَتات يف بعد التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود 64.1( شلا يشَت إىل أّن )1.641)
أّن ظلوذج ( إىل F) إىل تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار

صغر من مستوى أ( وىي F( )1.111) االضلدار السابق ذو داللة معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة
(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي األول 1.15) الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة

زبفيض التكلفة  والتكلفة ادلستهدفة  تطبيق أسلوببُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال )اللي ينص على 
داللة معنوية  ذات عالقةوجد )ت(، وقبول الفرض البديل اللي ينص على  بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية

 .تخفيض التكلفة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية( وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين 
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 الثاني:الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئيس 
تحقيق الجودة بوصفها و تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال 

باستخدام ربليل االضلدار اخلطي   الباحث  والختبار الفرض الفرعي الثاين قام  أحد أبعاد الميزة التنافسية
بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق  ربقيق اجلودةيف  ىاوتأثَت  البسيط دلعرفة عالقة التكلفة ادلستهدفة

 (:17كانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )و  y=a+bxالنموذج 
 (97جدول رقم )

نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الجودة       
 بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية

المتغير 
 المعامالت المستقل

قيم 
 المعامالت

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.996ثابت االنحدار 
7.678 7.467 

7.393 
55.34 7.777 

 b 7.949 7.439معامل االنحدار

xy 949.0196.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ينالمصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 17) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل باجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
أي أنّو كلما زاد  ،(1.949) ، حيث بلغت قيمة معامل االضلدارحضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةيف 

دبقدار وحدة قياس واحدة   حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل ت
( من الوحدة، يف حُت 1.949) تؤدي إىل زيادة يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار

سط ويشَت إىل أنّو كلما زاد ( وىو معامل ارتباط طردي معنوي متو 1.678) بلغت قيمة معامل االرتباط
تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية والعكس 

 داللة معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار واذ –رتباط معامل االضلدار ومعامل اال –صحيح، وىلان ادلعامالن 
(T أما القابلية التفسَتية ،)(شلا يشَت إىل أّن 1.46لنموذج االضلدار ادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغت )
%( من التغَتات يف اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة 46)

ة معنوية حيث بلغت ( إىل أّن ظلوذج االضلدار ذو داللF) )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار
(، وهبله 1.15صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة)أ( وىي F( )1.111) قيمة مستوى داللة
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داللة  ذات عالقةوجد تال )النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي الثاين اللي ينص على 
، وقبول الفرض (ةربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسي وتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت معنوية 

تحقيق  وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت)البديل اللي ينص على  
 .(الجودة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية

 الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيس الثاني:
تحقيق اإلبداع بوصفو أحد و تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  اتذ عالقةوجد تال 

 أبعاد الميزة التنافسية
والختبار الفرض الفرعي الثالث قام الباحث باستخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة عالقة وتأثَت 

وكانت  y=a+bxربقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق النموذج يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة 
 (18أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )

 (98جدول رقم )
نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق اإلبداع        

 عاد الميزة التنافسيةبوصفو أحد أب
المتغير 
 المستقل

قيم  المعامالت
 المعامالت

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.459ثابت االنحدار 
7.685 7.469 

9.779 
55.477 7.777 

 b 7.879 7.589معامل االنحدار

xy 872.0452.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ينالمصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 18) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل باإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
أي أنّو كلما زاد  ،(1.872) ، حيث بلغت قيمة معامل االضلدارحضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةيف 

دبقدار وحدة قياس واحدة   حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةقبل  تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من 
( من الوحدة، يف حُت 1.872) أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار بوصفو أحد اإلبداع تؤدي إىل زيادة يف ربقيق 

ارتباط طردي معنوي متوسط ويشَت إىل أنّو كلما زاد ( وىو معامل 1.685بلغت قيمة معامل االرتباط )
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بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية والعكس اإلبداع تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق 
 داللة معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –صحيح، وىلان ادلعامالن 

(Tأم ،)( شلا يشَت إىل 1.469) ا القابلية التفسَتية لنموذج االضلدار وادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغت
بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق أسلوب التكلفة اإلبداع  %( من التغَتات يف46.9أّن )

أّن ظلوذج االضلدار السابق ذو داللة ( إىل F) ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار
صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله أ( وىي F( )1.111) معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة

ال )(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي الثالث اللي ينص على 1.15) الدراسة
ربقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة  وتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت

تطبيق أسلوب التكلفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت)، وقبول الفرض البديل اللي ينص على (التنافسية
 .(تحقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد الميزة التنافسية والمستهدفة 

لتطبيق أسلوب ثة نتوصل إىل وجود تأثَت إغلايب وذي داللة معنوية ومن خالل الفروض الفرعية الثال
تطبيق أسلوب التكلفة ادليزة التنافسية ادلتمثلة بـ )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(، أي أّن التكلفة ادلستهدفة يف أبعاد 

 ادليزة التنافسية كل على حدة.ادلستهدفة لو عالقة وتأثَت طردي معنوي يف أبعاد 
اختبار الفرض الرئيس الثاين دلعرفة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ومت إجراء 

كانت أىم النتائج الالزمة و   y=a+bxوفق النموذج ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع وادلتمثل بادليزة التنافسية، 
 (:19الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )

 (99جدول رقم )
 االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسيةنتائج 

المتغير 
قيم  المعامالت المستقل

 المعامالت
معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.759ثابت االنحدار 
7.797 7.635 

7.947 
993.99 7.777 

 b 7.989 97.639معامل االنحدار

xy 989.0051.0  

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 19) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

يف  الشركات الصناعيةادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل بادليزة التنافسية يف 
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أي أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة  ،(1.989) حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ،حضرموتزلافظة 
دبقدار وحدة قياس واحدة  تؤدي إىل زيادة يف  حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةهدفة من قبل ادلست

( وىو 1.797) ( من الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط1.989) ربقيق ادليزة التنافسية دبقدار
دلستهدفة يؤدي إىل زيادة معامل ارتباط طردي معنوي متوسط ويشَت إىل أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة ا

داللة  واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –يف ربقيق ادليزة التنافسية والعكس صحيح، وىلان ادلعامالن 
(، أما القابلية التفسَتية لنموذج االضلدار السابق وادلتمثلة يف معامل T) معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار

%( من التغَتات يف ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق 63.5يشَت إىل أّن )( شلا 1.635) التحديد فقد بلغت
( إىل أّن ظلوذج االضلدار ذو F) أسلوب التكلفة ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار

ىله  صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يفأ( وىي F( )1.111) داللة معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة
 ذات عالقةوجد تال )(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض الفرض الرئيس الثاين اللي ينص على 1.15) الدراسة

وقبول الفرض البديل اللي ينص ، (ادليزة التنافسية وربقيقتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  بُت  داللة معنوية
 (.الميزة التنافسية وتحقيقكلفة المستهدفة تطبيق أسلوب الت بين  داللة معنوية ذات عالقةوجد ت) على

 -:والتوصيات نتائجال
 :النتائج :أواًل 

 الباحث توصل فقد حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات بعض على اجريت اليت الدراسة على بناءً 
  -:يةتاآل النتائج اىل

 متعدد عمل لفريق مجاعي جهد عن ناتج حديثة إدارية زلاسبية فلسفة ادلستهدفة التكلفة أسلوب إن (1
 .كاملة حياتو دورة خالل بادلنتج ويهتم ،العميل على ويركز ،الوظائف

 حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات على القائمُت لدى والفهم ادلعرفة من كافٍ  قدر يوجد (2
 .ادلستهدفة التكلفة ألسلوب

 من يزيد  التنافسية االسًتاتيجيات إلحدى الشركات تبٍت مع اتزامنً  ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إنّ  (3
 .احلديثة األعمال بيئة يف التنافسية ادليزة ربقيق فرص

  .حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركاتيف  ادلستهدفة التكلفة أسلوب تتوافر مقومات تطبيق (4
 بدرجة الدراسة يف ادلستخدمة التنافسية ادليزة أبعاد حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات لدى تتوفر (5

 .عالية
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 يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود ةسالرئي  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (6
 أنّ  إىل يشَت شلا( 1.635) بلغت فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة ربقيق

 بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية ادليزة يف التغَتات من%( 63.5)
 (.األخرى العوامل

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود  وىلاأل الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (7
 اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها التكلفة خفض ربقيق يف ادلستهدفة

(T)، أحد بوصفها التكلفة بعد يف التغَتات من%( 64.1) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.641) بلغت فقد 
 (. األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية ادليزة أبعاد

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود  الثانية الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (8
 فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها اجلودة ربقيق يف ادلستهدفة

 التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها اجلودة يف التغَتات من%( 46) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.461) بلغت
 (.األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود الثالثة الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (9
 فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفو بداعاإل ربقيق يف ادلستهدفة

 ادليزة أبعاد أحد بوصفو بداعاإل يف التغَتات من%( 46.9) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.469) بلغت
 (.األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية

 :التوصيات :اثانيً 
 :باآليت الباحث يوصي نتائج من الدراسة إليو توصلت ما على بناءً 

 زلافظة يف الصناعية الشركات يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مستوى برفع االىتمام ضرورة (1
 .  حضرموت

 زلافظة يف الصناعية الشركات يف اإلدارية ادلستويات سلتلف كفاءة لرفع ادلستمر بالتدريب االىتمام (2
 من وغَته ادلستهدفة التكلفة أسلوب على التعرف ذلم تتيح تدريبية دورات عقد خالل من  حضرموت

  .اوإقليميً  ازلليً  ادلنافسة الصناعية الشركات يف احلاصل التطور دلواكبة احلديثة اإلدارية احملاسبة أساليب
 واختيار حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات يف واألداء العمل أساليب لتحسُت ادلستمر السعي (3

 .التنافسية قدراهتا تعزيز من ميكنها دبا واألفضل األنسب
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 باألىداف وربطها التنافسية االسًتاتيجيات وإحدى ادلستهدفة التكلفة أسلوب بُت ادلواءمة على العمل (4
 .بنجاح التنافسية ادليزة ربقيق يضمن دبا للشركة االسًتاتيجية

 احلديثة باألساليبيف قطاعات اخرى هتتم  يوصي الباحثان بإجراء ادلزيد من الدراسات العلمية مستقباًل  (5
 .بالتنافسية تتصف أعمال بيئة ظل  يف االسًتاتيجية اإلدارية للمحاسبة
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(A field study at Industrial Companies in Hadhramout Governorate) 
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Abstract: 

          The study aimed at showing the impact of applying the style of the targeting cost in 

achieving the competitive merit at Industrial Companies in Hadhramout Governorate , 

through decreasing the cost , improving the quality , and creating innovation. For doing so, 

the researcher has designed a questionnaire including biaxial of the targeting cost and the 

competitive merit and has distributed and collected the data from (67) persons representing 

general managers and their deputies, and financial managers and accountants in Industrial 

Companies in Hadhramout. The researcher has used modern scientific statistical tools to 

test the hypothesis of the study 

     The study has reached to a number of conclusions the most important are:  

 -The Industrial Companies in Hadhramout are applying the style of the targeting 

cost at high degree.   

  -There is an impact of moral significance to practice the style of the targeting cost 

at achieving competitive merit at high degree in the dimensions that have been studied 

which are: the cost, the quality, and the innovation.  

     The most important recommendation has been presented by the study necessity of 

taking interest at raising the level of practicing the style of targeting cost in the companies 

at scientific style and determinant clear steps at all managerial and accounting aspects.  

 


