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  منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقه في قطاع األدوية

  والصناعات الطبية في األردن
  - دراسة ميدانية -

  
  *طالل سليمان جريرة

  

  صـلخم
استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى اعتماد قطاع الدواء والصناعات الطبية في األردن على منهج التسعير على أساس 
التكلفة المستهدفة، ومدى إسهامه في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من 

، تم توزيعها على المديرين العامين والماليين ومديري استبانةث بتصميم ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباح. استخدامه
  .استبانة) 20(، اعتمد منها لغايات التحليل استبانة) 28(التسويق واإلنتاج في هذا القطاع، حيث تم توزيع 

ى التكلفة الكلية، إال وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات محل عينة البحث تستند في تسعير منتجاتها بصورة رئيسة عل
أن هناك إمكانية لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة في هذا القطاع إذا ما تم التوجه إلى بداية سلسلة القيمة نحو البحوث 

كما تم التوصل إلى أن هذا المنهج يسهم في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف . والتطوير والتصميم الهندسي للمنتجات
  .التركيز على عملية التحليل الحتماالت نجاح المنتج وذلك قبل تخصيص الموارد اإلنتاجية لهوتحسين الربحية ب

وقد بينت النتائج أن هناك صعوبات تحد من عملية التطبيق، أهمها عدم وضوح منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 
  .وإجراءاته التطبيقية والعملية وعدم المعرفة بأهميته ومزاياه

االهتمام بتأهيل المحاسبين، وضع برامج تتعامل مع : قدم الباحث مجموعة من التوصيات واالقتراحات من أهمها وقد
  .المداخل واألنظمة الحديثة للتكاليف، عقد الندوات العلمية والتدريبية

  .التكلفة المستهدفة، سلسلة القيمة، التحسين المستمر :الكلمـات الدالـة

  

  مقدمـةال
  

المنافسة العالمية في عصرنا الحالي على  ضغطت
تنحو باتجاه مناهج حديثة في  لكيالمنشآت الصناعية 

التسعير بهدف تحقيق موقع تنافسي مميز يمكن تلك المنشآت 
من كسب األسواق ونيل رضا العميل، ويتطلب هذا األمر 
تخفيض التكاليف إلى حدها األدنى لتتمكن هذه المنتجات من 
المنافسة من حيث النوعية والسعر في األسواق المحلية 

وير أنظمة التكاليف أمراً ضرورياً والعالمية، لذا أصبح تط
ينبغي التعامل معه بموضوعية وعلمية للوصول إلى 

  .قرارات تسعير رشيدة
ويعد منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة دليالً 
على تطور الفكر المحاسبي لكي يتجاوز أوجه القصور الذي 

أصاب المناهج التقليدية في التسعير، خاصة في ظروف البيئة 
  .الصناعية الحديثة

  
  مشكلة الدراسة

إن المشكلة األساسية التي تطرحها هذه الدراسة هي 
ج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في إمكانية تطبيق منه

قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة في األردن، ومدى 
إسهامه في إنجاح مجهودات تطوير المنتجات وتخفيض 
التكاليف والتعرف على الصعوبات التي تحد من تطبيق هذا 

  .المنهج
  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي

قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة في هل يعتمد  .1
 األردن على منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة؟

ما مدى إمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة  .2
المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة 

 في األردن؟
ما مدى إسهام منهج التسعير على أساس التكلفة  .3

قسم المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة جرش *  
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هدفة في إنجاح مجهودات تطوير المنتجات وتخفيض المست
التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة 

 في األردن؟
ما الصعوبات التي تحد من تطبيق هذا المنهج في قطاع  .4

 األدوية والصناعات الطبية المساهمة في األردن؟
 

  أهمية الدراسة
ات أدت زيادة حدة المنافسة التي تواجهها الوحد

االقتصادية حالياً، إلى انخفاض قدرتها إلى حد ما على التأثير 
في السعر، بحيث أصبح استمرارها متوقفاً على قدرتها على 

باإلضافة . تقديم منتجات تتسم بأسعار تنافسية وبجودة عالية
إلى أن التطوير المستمر للفن اإلنتاجي وهندسة المنتجات أدى 

يث تتركز فرص التأثير على إلى قصر دورة حياة المنتج، بح
التكلفة والربح في مرحلة التصميم والتطوير، وبالتالي فقد 

  .أصبحت طرق التسعير التقليدية غير فعالة وتنقصها الكفاءة
من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة الستكشاف أهمية ومدى 
إمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في 

الصناعات الطبية المساهمة في األردن، قطاع األدوية و
خاصة أنه يعد من المناهج الحديثة التي تسعى إلى تخفيض 
التكاليف وتحسين نوعية المنتجات، فضالً على أن موضوع 
التكلفة المستهدفة يعد من المواضيع الحديثة على مستوى 

  .الدراسات الميدانية في األردن
  

  أهداف الدراسة
عرف على مدى إمكانية تطبيق جاءت هذه الدراسة للت

منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وأهم المعوقات 
التي تحول دون التطبيق في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .المساهمة في األردن
  :ويمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية

تحديد مدى اعتماد قطاع األدوية والصناعات الطبية  .1
همة في األردن على منهج التسعير على أساس المسا

 .التكلفة المستهدفة
تحديد مدى إمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس  .2

التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 
 .المساهمة في األردن

تحديد مدى إسهام منهج التسعير على أساس التكلفة  .3
 .التكاليف المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض

التعرف على الصعوبات التي تحد من تطبيق هذا المنهج  .4
في قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة في 

 .األردن

اإلطار النظري ألهمية منهج التسعير على أساس التكلفة 
  المستهدفة والدراسات السابقة

  
يعد قرار التسعير واحداً من أهم وأعقد القرارات التي 

فهذا القرار يؤثر بشكل مباشر في إمكانية . تواجه اإلدارة
تسويق المنتج ومستوى الربحية، إضافة إلى قدرة المنشأة 

 Mores, et)على البقاء في السوق واالستمرار في المنافسة 

al., 2003).  
منتج النهائي مجرد وال يعتبر قرار تحديد سعر البيع لل

قرار تسويق أو قرار تمويل فقط، ولكنه يمتد ليمس كل 
. نواحي أنشطة الشركة، بمعنى أنه يؤثر في الشركة ككل

فسعر البيع يعد من العوامل المهمة في تحديد كمية الطلب 
على المنتجات، وفي الوقت نفسه يحدد تدفق اإليرادات الداخلة 

  .للشركة
 Major:ى قرارات التسعيرثرات أساسية علهناك مؤ

Influences On Pricing 
يجب على اإلدارة ان تتفحص : Customersالعمالء  -1

مشكالت التسعير بصورة دائمة من خالل أعين عمالئها، 
فزيادة السعر قد تؤدي بالعميل إلى رفض منتجات الشركة 
واختيار أحد منافسيها، أو أن هذه الزيادة يمكن أن تؤدي 

  .اختيار منتج آخر بديل يحقق رغبات محددة لديه بالعميل إلى
إن ردود فعل المنافسين : Competitorsالمنافسون  -2

يمكن أن تؤثر بال شك في قرارات التسعير، فالمنافسة الشديدة 
وبالمقابل عدم وجود . يمكن أن تؤدي إلى تخفيض األسعار

المنافسة يمكن أن يؤدي إلى زيادة األسعار كما أن المعرفة 
عن تكنولوجيا المنافس وطاقته اإلنتاجية وسياساته التشغيلية 
تمكن من تقدير تكاليفه، وتعد هذه المعلومات مهمة للغاية عند 

  .وضع أسعار تنافسية
إن دراسة أنماط سلوك التكلفة يوفر  :Costsالتكاليف  -3

نظرة متعمقة عن الدخل الناتج من المخرجات المباعة من 
منتج معين، فتسعير المنتج بأقل من تكلفته يؤدي إلى 

  .(Horngren, et al, 2003)استنزاف الموارد 
في الواقع العملي تعد التكلفة العامل الحاسم في قرارات 

علومات نسبياً مقارنة بالعوامل التسعير نظراً لتوافر تلك الم
األخرى، إضافة إلى أهمية تغطية التكاليف في األجل الطويل 

وتوجد . على األقل لتتمكن المنشأة من االستمرار في النشاط
العديد من مناهج التسعير التي تتخذ التكلفة كأساس لها لتحديد 

  :سعر البيع أهمها
  منهج التسعير على أساس التكلفة الكلية -1

ويقصد بهذا المنهج أن يكون سعر البيع كافياً لتغطية كافة 
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التكاليف الثابتة والمتغيرة لإلنتاج وعلى أن يغطي هامش 
الربح أو الفائض الذي يضاف إلى تلك التكاليف المصاريف 
البيعية واإلدارية والضرائب، وما يلزم لتحقيق مستوى الربح 

  ).2007الخلف وزويلف، (المقبول والمرضي للمنشأة 
  

  منهج التسعير على أساس التكلفة المتغيرة -2
هناك ضرورة لتغطية التكاليف الكلية في األجل الطويل 
لكي تتمكن المنشأة من االستمرار في النشاط، إال أنه في 
األجل القصير قد يكون من األفضل للمنشأة في بعض 
الحاالت بيع أحد المنتجات بسعر يقل عن تكلفته الكلية، ولكن 

ي الوقت نفسه يزيد عن التكلفة المتغيرة، مما يتيح للمنشأة ف
ويتكون أساس . استخدام الفائض في تغطية التكاليف الثابتة

التكلفة وفقاً لهذا المنهج من التكاليف المتغيرة التي تشتمل 
على التكاليف الصناعية المتغيرة مضافاً إليها المصاريف 

يجب أن تكون نسبة  التسويقية واإلدارية المتغيرة، وعليه
كافية لتغطية ) نسبة هامش الربح المضافة(الفائض المضاف 

الفضل (هذه التكاليف عالوة على تحقيق الربح المستهدف 
  ).2002ونور، 
  

  منهج التسعير على أساس العائد على االستثمار -3
يهدف منهج التسعير على أساس العائد على االستثمار إلى 

اإلضافة إلى التكاليف لغرض تحديد الربط بين تحديد مقدار 
سعر البيع وبين رأس المال المستثمر، وبالتالي يمكن تحديد 
. السعر الذي يحقق عائداً معيناً على رأس المال المستثمر

ويتم تحديد العائد المستهدف على االستثمار، ثم يحدد الفائض 
وعلى الرغم من المزايا . الذي يحقق هذا العائد المستهدف

يمكن الحصول عليها من استخدام المناهج السابقة في التي 
التسعير من سهولة التطبيق واالستخدام ووجود حالة من 
االستقرار في قرارات التسعير، باإلضافة إلى إمكانية الرقابة 
على األسعار من خالل نموذج واضح ومفهوم للتسعير، إال 
م أنه يؤخذ على هذه المناهج إهمالها العالقة بين الحج

والسعر، كما أنها ال تأخذ في االعتبار ما إذا كان سعر السوق 
التنافسي يختلف عن نسبة العائد المضافة إلى التكلفة عند 

  .تحديد السعر
إن مناهج التسعير الحديثة تهتم بتخفيض التكلفة وذلك 
بالنظر بشكل أساسي إلى سلسلة القيمة والتي يقصد بها 

تضاف فيها القيمة إلى لتي مجموعة من الوظائف المتتالية ا
ندما تكون مجرد أفكار أي الخدمات من البداية عالمنتجات و
التطوير إلى النهاية عندما تستهلك من العميل البحث و

وذلك من . ومروراً بالتصميم وإالنتاج والتسويق والتوزيع

  :خالل اتجاهين اثنين
االتجاه األول يكون نحو استكمال السلسلة إلى النهاية 

downstream  من خالل وظائف التسويق والتوزيع وخدمات
أما االتجاه اآلخر فيكون نحو بداية السلسلة . ما بعد البيع

Upstream  نحو البحوث والتطوير والتصميم الهندسي
ولكن كاتجاه . وكال االتجاهين لهما نتائج مباشرة. للمنتجات

لثاني عام، اتجهت معظم الشركات الصناعية اليابانية االتجاه ا
ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسببات . نحو بداية السلسلة
تكون في المراحل األولى  Cost driversاألساسية للتكلفة 

فقد تبين أنه بمجرد بداية اإلنتاج . لتطوير وتصميم المنتج
من تكاليف المنتج غير قابلة للتحكم % 90يصبح أكثر من 

في بداية السلسة يمكن  ، كما أن التحسين والتطوير)ثابتة(فيها 
أن يؤدي إلى وجود فرص أخرى لتخفيض التكاليف في آخر 

  .السلسلة
ويطلق على فكرة االتجاه في التركيز على الوظائف 
األولى في بداية سلسلة القيمة لتحقيق التخفيض في التكلفة اسم 

إن التكلفة المستهدفة " Target Costing"" التكلفة المستهدفة"
تخفيض التكاليف يبدأ مبكراً جداً قبل أن توجد برنامج مكثف ل

التكلفة "وعلى ذلك، يمكن تعريف . أي خطط لمنتجات جديدة
على أنها النشاط الذي يهدف إلى تخفيض تكاليف " المستهدفة

دورة حياة المنتجات الجديدة، مع المحافظة والتأكيد على 
مواصفات الجودة والثقة والمتطلبات األخرى للعمالء، من 

الل فحص كل األفكار الممكنة لتخفيض التكلفة عند مراحل خ
البحوث والتطوير والتصميم الهندسي والتخطيط للمنتجات 

  .(Yutaka, 1993)الجديدة 
 ,Nicolini)يعد مفهوم التكلفة المستهدفة يابانياً في األصل 

من شركات التجميع % 80ويستخدم في أكثر من . (2000
من مصنعي % 100ومن قبل  (Kroli, 1997)اليابانية 

أما خارج اليابان  (Boer and Ettlic, 1999)السيارات اليابانية 
فال يزال نظام التكاليف المستهدفة حتى اآلن ذا شعبية قليلة 

من شركات الواليات المتحدة % 40ويستخدم من قبل 
األمريكية، إذ ال يزال مدخل التكاليف المستهدفة جديداً نسبياً 

ير من شركات الواليات المتحدة، ورغم ذلك تم بالنسبة لكث
صناعة وسائل النقل : تبنيها في بعض الصناعات الرئيسة مثل

والمعدات الثقيلة والصناعات االلكترونية وصناعة النفط 
ولقد أثبت . والصناعات الدوائية وصناعة اآلالت الزراعية

مدخل التكلفة المستهدفة في هذه الشركات أنه وسيلة فعالة 
  .(Pierce, 2002)خفض التكاليف وزيادة األرباح ل

يقوم مدخل التكاليف المستهدفة على أساس تحديد أقصى 
للمنتج  Maximum Allawable Costتكاليف مسموح بها 
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الجديد، ثم بعد ذلك يوضع تصور حول كيفية تحديد التكلفة 
المستهدفة، حيث يبدأ حساب التكلفة المستهدفة بسعر البيع 

الذي يعبر عن السعر المقدر للمنتج الذي يكون المستهدف 
المستهلكون المحتملون على استعداد لدفعه للحصول على 

ويتم تقدير هذا السعر على أساس دراسة مدى تقبل . المنتج
المستهلكين للمنتج ورد فعل المنافسين للسعر الذي تعرض به 

بمعنى أنه يمكن تحديد . المنشأة االقتصادية منتجها الجديد
المدى الذي يتعين أن يقع في حدوده سعر المنتج وذلك من 
خالل بحوث السوق، ثم يطرح الربح المطلوب من هذا 
السعر، ويطلب من فريق تصميم المنتج أن تكون تكلفة 

جاريسون، (تصنيع المنتج في حدود التكاليف المستهدفة 
كما يجب تحديد الكمية المتوقع بيعها في ضوء ). 2002

  .ط لهالسعر المخط
تتلخص المسألة إذاً في كيفية تصميم وتطوير المنتج الذي 

  .يمكن إنتاجه وتصريفه في السوق بنجاح بالسعر المستهدف
في ظل المحاسبة على أساس التكلفة المستهدفة تتركز 
الجهود على كيفية القيام بتخفيض التكلفة والذي ينتج أساساً 

داد ويعتمد في من تبسيط التصميم، حتى يصبح سهالً في اإلع
تكوينه على أجزاء ليست مرتفعة الثمن إلى جانب التمتع 
بالقوة والمتانة، أي المحافظة على الجودة العالية مع تقديم 
المنتج للمستهلكين بأسعار تنافسية، وتفضل اإلدارة في ظل 
المحاسبة على أساس التكلفة المستهدفة تحقيق أرباح معتدلة 

التكلفة المستهدفة قد ال يمكن  في المدى الطويل، وذلك ألن
تحقيقها على الفور، ولكن يمكن الوصول إليها على مدار فترة 

  .من الزمن
تنطوي إستراتيجية التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 

  :على خمس خطوات رئيسة، تتمثل في
  تقدير سعر البيع -1

يعتبر تقدير سعر البيع نقطة البداية ألنشطة التكلفة 
ويوجد الكثير من العوامل التي تؤثر في سعر . ةالمستهدف

وتشمل هذه العوامل طبيعة المنتج، صفات . البيع للمنتج
منتج، كمية العميل المتوقع والسوق المستهدف، دورة حياة ال

كما يجب أيضاً فحص . الخ... المبيعات المتوقعة
فالسوق هو الذي يحدد . استراتيجيات المنافسين بعناية شديدة

في السوق التنافسي، لذلك يجب أن تقوم الشركة السعر 
  .بتسعير منتجاتها بأسعار قريبة من المنافسين

  
  تقدير الربح المستهدف -2

بمجرد الحصول على سعر البيع التقديري، تكون الخطوة 
ما مقدار الربح . التالية هي حساب الربح المستهدف للمنتج

ن؟ وكيف الذي ترغب الشركة في تحقيقه من المنتج المعي
  يمكن حساب هذا الربح؟

يجب أن يكون تحديد الربح المستهدف للمنتجات الجديدة 
ويجب أن . مرتبطاً بالتخطيط االستراتيجي ألرباح الشركة

يكون تطوير هذه المنتجات في تناسق وتجانس مع 
استراتيجيات وأهداف إدارة الشركة، لذلك، نجد في مدخل 

يتم حساب إجمالي الربح  التكلفة المستهدفة اليابانية انه
 -mediumالمستهدف بناء على خطط األرباح متوسطة األجل 

term  والتي تعكس استراتيجيات الشركة التي تغطي فترة من
  .ثالث إلى خمس سنوات

  
  تحديد التكلفة المستهدفة -3

يتم تحديد التكلفة المستهدفة لوحدة المنتج بطرح العائد 
من سعر البيع المتوقع  المطلوب تحقيقه عن هذا المنتج

للمنتج، وبذلك يتم الحصول على التكلفة التقديرية المسموح 
  .إلنتاج المنتج الجديد وتقديمه للسوق) المستهدفة(بها 

في حساب التكلفة الممكن تحقيقها  وتتمثل الخطوة التالية
لهذا المنتج الجديد في ظل الموارد واألنشطة ) التكلفة المبدئية(

يع الحالية مع األخذ بنظر االعتبار مواصفات وعمليات التصن
  .وخصائص التصميم الهندسي األولى لهذا المنتج الجديد

وعادة ما تكون هذه التكلفة أكبر من التكلفة المستهدفة أو 
التكلفة المسموح بها لتقديم هذا المنتج الجديد إلى السوق ومن 
هنا تبدأ االجراءات الخاصة بالبحث عن الفرص المتاحة 
لتخفيض تكاليف إنتاج هذا المنتج الجديد دون التأثير على 
. خصائصه وجودته ومواصفاته الرئيسية التي يحتاجها العميل

ويطلق على هذه اإلجراءات الخاصة بتخفيض التكلفة اسم 
  ".هندسة القيمة"
  
 Value engineeringإجراء تحليل هندسة القيمة  -4

analysis لتحقيق التكلفة المستهدفة  
تعرف هندسة القيمة بأنها عمليات تقييم منتظمة لكل و

نواحي وظائف سلسلة القيمة بهدف تخفيض التكاليف مع 
ويمكن أن يؤدي . المحافظة على الوفاء باحتياجات العمالء

تحليل هندسة القيمة إلى تحسينات في تصميمات المنتج أو 
تغيرات في مواصفات المواد، أو تعديالت في طرق التصنيع 

ي إلى تخفيض التكاليف الممكن تحقيقها لإلنتاج لتصبح تؤد
  ).2000حسين، (مساوية أو قريبة من التكلفة المستهدفة 

يعد مدخل التكلفة المستهدفة من المداخل التي تستند إلى 
السوق كأساس لتحديد السعر، إال أن البيانات التكاليفية تعد 

مدخل  على جانب كبير من األهمية فيه لهذا يعد استخدام
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التكلفة المستهدفة من أفضل المداخل التي يمكن االعتماد 
  .عليها في تطوير وتسعير المنتج الجديد

إن التكاليف المستهدفة تعتبر متطلبات الزبائن الدافع 
األساسي للتكلفة وينظر إلى التكلفة على أنها نتيجة العملية 
سواء أكانت تركز على منهج يبنى على السعر أو منهج يبنى 
على القيمة أو على منهج إدارة التكلفة بناء على األنشطة 

(Lokamy and Smith, 2000).  
ستهدفة ليست فقط أسلوب تخفيض التكلفة إن التكاليف الم

ولكنها أيضاً جزء من نظام استراتيجي شامل إلدارة األرباح 
بما في ذلك تحليل القيمة وهندسة القيمة، وإن بلوغ هذه 
التكاليف جهد مشترك لمجمل سلسلة القيمة ويجب أن نتفهم 
ضغوطات الوصول إلى التكاليف المستهدفة ويجب أن 

إن مقدار التنسيق المطلوب لوضع . لةتتواصل عبر السلس
التكاليف المستهدفة يستلزم مشاركة كل فريق العمل، فالتكلفة 
المستهدفة هي تكلفة إستراتيجية تحقق أهداف المنشأة 

  ).2006فخر، (اإلستراتيجية 
لقد أصبح استخدام مدخل التكلفة المستهدفة أمراً أساسياً 

ليف، عبر االستخدام لتطوير المنتجات الجديدة وتخفيض التكا
األمثل لكل المصادر، خاصة أنه في ظل اندماج الشركات 
وتوحيدها وما أعطاها من قوة مالية أكبر أصبحت استفادتها 
أكبر في مجال البحوث والتطوير، وهذا يؤدي بطبيعة الحال 
إلى أسعار إنتاج أقل تتطلبها المنافسة العالمية وتحقق بالوقت 

  .(Ellram, 2000)منتجات عالية الجودة نفسه رغبة الزبائن في 
تبرز أهمية األخذ بمدخل التكلفة المستهدفة العتماده على 
عنصري السوق والتكلفة عند تحديد األسعار المستهدفة فأهمية 
عنصر السوق تتجلى في أن غالبية المنشآت ليس لها سيطرة 

) العرض والطلب(أو تحكم في األسعار الحقيقية، إذ يحدد 
كما أن الشركات التي تتجاهل ذلك تتعرض للخطر، السعر 

لذلك فإن سعر السوق المتوقع يؤخذ كشيء معطى عند تحديد 
أما أهمية عنصر التكلفة فترجع إلى أن . التكلفة المستهدفة

معظم التكاليف تتحدد في مرحلة التصميم، ومتى تم االعتماد 
فعله  على هذا التصميم وأدخل في اإلنتاج، فلن يوجد ما يمكن

لتخفيض هذه التكاليف بشكل جوهري، وغالبية الفرص 
المتاحة لتخفيض التكاليف تكون ممكنة في مرحلة التصميم، 

إن الفرق . لذلك تركز الجهود على تصميم المنتج وتطويره
كبير بين مدخل تحديد التكاليف المستهدفة والمداخل األخرى، 

ذلك فإن التكاليف فبدالً من تصميم المنتج ثم تحديد تكلفته بعد 
المستهدفة تتحدد أوالً ثم يصمم المنتج لتحقيق هذه التكاليف 

  .المستهدفة
يتركز استخدام المحاسبة على أساس التكلفة المستهدفة في 

مراحل تخطيط وتصميم المنتج، وهي في ذلك تختلف عن 
المحاسبة على أساس التكلفة التقليدي، وتتميز المحاسبة على 

مستهدفة بأنها تخطيط للتكلفة وليست رقابة أساس التكلفة ال
وعليه فإن مدخل التكلفة المستهدفة يستخدم . على التكاليف

للتحكم في الخصائص والمواصفات المصممة للمنتج وأساليب 
إنتاجه، فهي بالتالي تعد أسلوباً للتحكم في القرارات المتعلقة 

  ).2002جاريسون، (بالتصميم وأسلوب اإلنتاج 
لتكلفة المستهدفة لتسعير المنتجات يمتاز بالكثير إن مدخل ا

  :من الخصائص أهمها
عدم تقديم المنتج إلى السوق إال بعد تحديد السعر المتوقع  

الذي يمكن أن يقبله العمالء وبذلك تضمن الشركة أن 
السعر الذي سيتم به تقديم المنتج الجديد للسوق سيكون 

 .مقبوالً مقدماً
فة إلنتاج الوحدة من المنتج الجديد تحديد التكلفة المستهد 

ستكون بمثابة حافز قوي للسيطرة على التكاليف ومحاولة 
تخفيضها إلى أدنى حد ممكن قبل اتخاذ أي إجراء فعلي 

 .إلنتاج المنتج
يتم استخدام التكلفة المستهدفة في مرحلتي التخطيط  

والتصميم للمنتج وليس في مرحلة اإلنتاج، ولذلك تعد 
مستهدفة مدخالً لتخطيط وإدارة التكاليف في التكلفة ال

مرحلتي التخطيط والتصميم، باإلضافة إلى الرقابة على 
 .التكاليف في مرحلة اإلنتاج

أن تحليل هندسة القيمة المستخدم لتخفيض التكلفة يحاول  
تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة من خالل التخلص من 

المحافظة على األنشطة والتكاليف التي ال تضيف قيمة مع 
مستوى جودة المنتج وخصائصه الوظيفية التي يتطلبها 

وبذلك يتم إنتاج منتج جديد بأعلى جودة ممكنة . العميل
 .وبأقل تكلفة ممكنة

أن تحليل هندسة القيمة في مدخل التكلفة المستهدفة يكون  
على مستوى كل األنشطة في الشركة ككل وليس على 

تحليل هندسة القيمة ينطبق  بمعنى أن. عمليات اإلنتاج فقط
على األنشطة األخرى أساساً مثل أنشطة الشراء 

وبذلك يمكن تخفيض التكاليف دون .والتخطيط والتصميم
وبذلك تنتفع . التأثير على جودة وخصائص المنتجات

الشركة ككل من خالل تخفيض التكلفة في مجاالت غير 
 .اإلنتاج

لتحقيق التقدم وجود الحافز القوي على البحث والتطوير  
التكنولوجي حتى يمكن تصنيع المنتجات الجديدة وتقديمها 

  ).2000حسين، (إلى السوق بتكلفة اقتصادية 
على الرغم من الفوائد المتعددة الناجمة عن تطبيق منهج 
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التسعير على أساس التكلفة المستهدفة إال أن هناك بعض 
  :المحددات التي تعيق تطبيق هذا المنهج أهمها

وضوح مفهوم التكلفة المستهدفة في الواقع العملي عدم  
 .لكثير من الوحدات االقتصادية

عدم وضوح مفهوم التكاليف عبر سلسلة القيمة وعدم  
وجود شركاء سلسلة متواصلين ومترابطين بشكل يضمن 

 .الوصول إلى التكلفة المستهدفة بنجاح
 ).Banham, 2000(عوائق تنظيمية وإدارية  

  
  قةالدراسات الساب

  
مدخل التكلفة : بعنوان) 2010عبيد اهللا، (دراسة 

المستهدفة للرقابة على تكلفة اإلنتاج مع دراسة استطالعية 
 فيبعض شركات الصناعات التجميعية  فيإلمكانية التطبيق 

  مصر
 باستخدامالدراسة خطوات تحديد التكلفة المستهدفة  تناولت
تحديد  فيم، وشرحاً موجزاً لألدوات المساعدة حسطريقة ال

التكلفة المستهدفة مثل هندسة القيمة والهندسة المتزامنة 
ونظم المعلومات المساعدة  الوظيفيوجداول التكلفة والتحليل 

كما تناولت تأثير تطبيق مدخل  .تحديد التكلفة المستهدفة في
ا الدراسة أم. التكلفة المستهدفة على نظم الرقابة التشغيلية

إلمكانية تطبيق مدخل  استطالعيةالعملية فقد تناولت دراسة 
. شركات الصناعات التجميعية في مصر فيالتكلفة المستهدفة 

قوائم اإلستقصاء  أسلوبيوقد تمت هذه الدراسة من خالل 
أجريت مع مديرى تسع وعشرين  والتيوالمقابالت الشخصية 

وللوصول . مصرمناطق صناعية مختلفة في  فيشركة تقع 
إلى الهدف المرجو من الدراسة اإلستطالعية كان البد من 
معرفة مدى العلم بوجود مدخل التكلفة المستهدفة وهل هو 
مطبق حالياً أم ال، وإذا كان غير مطبق فهل تتوفر مقومات 

كذلك تعين معرفة مدى توافر النظم . تطبيقه مستقبالً أم ال
تمثل البيئة المالءمة لتطبيق  والتيشركات العينة  فيالحديثة 

  .مدخل التكلفة المستهدفة
وقد توصلت الدراسة الى أن مدخل التكلفة المستهدفة يعد 

تتحقق بتحديد  والتيمن أدوات الرقابة الفعالة على التكاليف 
 والتيثم إعداد الخطط، أو الرقابة الالحقة  المستهدفةالتكلفة 

ة أو من خالل المقاييس تتحقق بقياس األداء من خالل الموازن
الجودة، وأداء التسليم، وأداء اآللة، والمرونة (غير المالية 

 الفعلي، ثم مقارنة األداء )والتجديد، وتخفيض المخزون
اإلجراءات الالزمة  اتخاذباألهداف المحددة سلفاً، وأخيراً 
كما توصلت الى أن تطبيق . لتصحيح اإلنحرافات إن وجدت

دفة يقلل من أهمية نظام التكاليف مدخل التكلفة المسته
 استخدامالمعيارية كنظام للرقابة على التكاليف، بينما يؤدى 

نظام التوقيت المنضبط ونظام تكاليف األنشطة وتطبيق مفهوم 
رقابة الجودة الشاملة إلى زيادة فعالية مدخل التكلفة 

  .المستهدفة
  

نموذج مقترح : بعنوان) 2009جريرة، (دراسة 
نظام التكلفة المستهدفة لرفع كفاءة قرارات الستخدام 
  التسعير

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة نظام التكلفة 
المستهدفة في رفع كفاءة قرارات التسعير في صناعة أجهزة 
اإلنارة في سوريا، نظراً لخصوصية هذا القطاع الصناعي 
 من حيث قوة ارتباطه بالتطور التقني وشدة المنافسة، وقد
أمكن تحديد مزايا هذا النظام وفوائد تطبيقه ومحدداته من 
خالل دراسة تطبيقية إلحدى شركات تصنيع أجهزة اإلنارة 

  .في سوريا
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفجوة بين التكلفة 
الحالية للمنتج والتكلفة المستهدفة توزع على عناصر التكاليف 

التكلفة المستهدفة، المحتمل تخفيضها بهدف الوصول إلى 
  :وهذا يتحقق من خالل عرض جداول تبين كيفية

  .تعديل اإلنتاج األولي .1
توزيع الفجوة بين التكلفة الحالية والتكلفة المستهدفة على  .2

 .عناصر التكاليف المحتمل تخفيضها
 .تعديل اإلنتاج النهائي .3

 
 Rocha, weligton Camacho, Renaldo,2008 (دراسة 

Rodrigues. (بعنوان:  
Target costing in hospital rervices: a study from a 

strategic cost management focus. 
تناولت هذه الدراسة إمكانية تطبيق منهج التكلفة المستهدفة 

وقد تم اختيار . في البرتغال) المستشفيات(في القطاع الصحي 
الوالدة القيصرية كنتاج لهذه الدراسة من أجل اختبار تم  قسم

تنفيذه في أماكن مرضى يقيمون في غرف مثالية باستخدام 
وإلنجاز أهداف الدراسة استخدمت العديد . الضمان الصحي

، المقابالت االستبانةمن البيانات متعددة المصادر مثل تطبيق 
قبة المباشرة مع المديرين لمعرفة صحة تحديد األسعار، المرا

للعمليات واألنشطة وتحليل وتفسير التقارير المحاسبية 
والمالية واإلدارية التي تم االستعانة بها من سجالت 

 .المستشفى قيد الدراسة
وقد ساهمت هذه الدراسة في معرفة اإلجراءات الواجب 
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اتخاذها من قبل الوحدة الصحية لقياس وضبط تكاليفها 
  .تكلفة المستهدفةوعائداتها للوصول إلى ال

وخلصت الدراسة إلى إمكانية تطبيق منهج التكلفة 
  .المستهدفة بنجاح في الوحدات الصحية

  
 .Rattray, caleb J. Lord, Beverley R) دراسة 

Shanahan, Yvonne P., 2007) بعنوان:  
Target costing in New Zealand manufacturing firms. 

كيفية تطبيق منهج التكلفة هدفت هذه الدراسة إلى اختبار 
وقد تناولت . المستهدفة في الشركات الصناعية في نيوزيالندا

) 80(إجراء دراسة ميدانية للتعرف على واقع التطبيق شملت 
  .مصنعاً وشركة

  :وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها
إن قسم اإلنتاج يسهم بشكل فعال في تحقيق التكلفة  -1

تحسينات إلى تصميمات المنتج المستهدفة، فإضافة ال
والتعديالت إلى طرق التصنيع تؤدي إلى تخفيض 

 .التكاليف لتعادل التكلفة المستهدفة
إن مساهمة الموردين في تحقيق التكلفة المستهدفة  -2

منخفضة نسبيا، وهذا يدل على أن هذه الشركات ال تعمل 
مع مورديها على تقليل تكاليف االستالم ومناولة المواد 

 .ل المسؤولية عن فحص جودة هذه الموادوتحم
إن إجراء التعديالت على التكليف المسموحة يعد أمراً  -3

أساسيا في تحقيق مبيعات منتجات مستقبلية منافسة 
  .ولضمان إنجاز التكلفة المستهدفة

تقدم هذه الدراسة للباحثين األكاديميين والمدرسين 
لمستهدفة فهماً والشركات التي تنفذ أو تستخدم أنظمة التكلفة ا

أكبر حول كيفية استخدام التكلفة المستهدفة من قبل شركات 
كما أنها تقدم إضافات لألبحاث عن التكلفة  ،نيوزيلندية

 .المستهدفة خارج اليابان
  

التسعير : بعنوان) 2007الخلف، والزويلف، (دراسة 
 باستخدام منهج التكلفة المستهدفة

فلسفة وآلية تطبيق هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في ظل ظروف 
المنافسة الشديدة في االقتصاد المعاصر، وقد تناولت إجراء 
دراسة ميدانية للتعرف على واقع أساليب التسعير المستخدمة 

وتقويمها لبيان . في قطاع صناعة األدوية البيطري األردني
للتطورات الجارية وتعدد أشكال  مدى مالءمة هذه األساليب

  .المنافسة
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزها، أن 

قرارات التسعير تتأثر بالعديد من العوامل كالزبائن 
وأن اعتماد المنهج التقليدي في التسعير . والمنافسين والتكاليف

في عصر العولمة وحرية التجارة ال يمكن من المنافسة في 
السائد في األسواق التنافسية، وأن منهج التكلفة  حدود السعر

المستهدفة يمثل طريقة للتسعير ونظام لتخطيط الربحية وإدارة 
التكلفة في البيئة التنافسية، كما أن الشركات عينة البحث 
تطبق نظام تكاليف فعلي وتستند في تسعير منتجاتها بصورة 

  .رئيسة على التكلفة الكلية
  

أثر بيانات التكلفة : "بعنوان) 2006الريحاوي، (دراسة 
  "وطرق تخفيضها على قرارات التسعير

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطرق المختلفة 
الحتساب تكاليف المنتج، ودراسة تأثير الجودة والممكنة 
لغرض اتخاذ القرارات المالءمة كقرار اإلنتاج وقرار 

مستهدفة تتحقق التسعير وتوصلت الدراسة إلى أن التكاليف ال
من خالل تحديدها أوالً ثم تصميم المنتج لتحقيق هذه التكاليف 
المستهدفة، ويتوجب على فريق هندسة القيمة أن يعيد النظر 

فقرار . في التصميم والشكل الذي يوفر السلعة بجودة عالية
التسعير يتطلب إرضاء العميل والتحسين المستمر للعملية 

والخارجي، كما بينت الدراسة أهمية  والتركيز الثنائي الداخلي
بيانات التكلفة ودورها في اتخاذ قرارات التسعير من خالل 
الفهم الجيد ألنماط سلوك التكلفة ومحركاتها بكل وظيفة 

  .بسلسلة القيمة
  

 Managerial": بعنوان) Marilyn, M. 2005(دراسة 

Implications of Target Costing"  
ة توضيح المضامين اإلدارية تناولت هذه الدراسة أهمي

لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة من خالل أمثلة تطبيقية في 
بعض الصناعات في الواليات المتحدة، وأبرزت الدراسة 
تحديات التنفيذ وأهمية الممارسة العملية وتوصلت الدراسة 

  :إلى أن
أكثر تركيزاً على الوقت من  دمدخل التكلفة المستهدفة يع -

يدية، فالوقت مطلوب لجلب كل التكاليف من الطرق التقل
خالل سلسلة القيمة إلى مستويات مقبولة، باإلضافة إلى 
أنه يجب إجراء عمليات التطوير بسرعة وتقديم المنتجات 

  .قبل أن تتغير مطالب وأذواق المستهلكين
ضبط التكاليف يجب أن تكون في المراحل التطويرية  -

 .وأقل تكلفة للتغيرلإلنتاج حيث تكون التصاميم سهلة 
تنفيذ مدخل التكلفة المستهدفة يتطلب عملية تنسيق شاملة  -

 .بين األخصائيين الماليين وأخصائي المحاسبة
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 Best Practices: "بعنوان) Swenson, D. 2003(دراسة 

in Target Costing"  
ركزت هذه الدراسة على اختيار الطرق التي طبقت فيها 

مختلف الصناعات ومستوى النجاح التكاليف المستهدفة في 
والتحسينات القابلة للقياس التي تحققت والعوامل التي أثرت 

حيث بدأت الدراسة بجمع . في نجاح هذه التطبيقات
المعلومات حول ممارسات تطبيق التكاليف المستهدفة عبر 

وقد تم اختيار أربع شركات ألنها تحتوي . الواليات المتحدة
وقد خلصت . التكاليف المستهدفة أفضل التطبيقات لمدخل

الدراسة إلى أن مدخل التكلفة المستهدفة يكون وسيلة فعالة 
  :لضغط التكلفة وتعزيز الربح في حال

  .تطبيق هذه الشركات للتركيب التنظيمي متعدد الوظائف -
األخذ برغبات الزبائن عند التصميم والتخطيط ومراعاة  -

 .إمكانية تسويق المنتجات الجديدة
يد على تخفيض التكاليف في أثناء مرحلة تصميم التأك -

 .اإلنتاج
 

 Cost“: بعنوان) Banham, R., 2000(دراسة 

Optimization: Off Target?”  
تناولت هذه الدراسة التحديات التنفيذية لتطبيق مدخل 
التكلفة المستهدفة التي تتجلى في عدم وضوح مصطلح التكلفة 

المؤلفات اليابانية عن هذا المستهدفة، خاصة أن الكثير من 
المصطلح لم يتم ترجمتها باإلضافة إلى العوائق الثقافية 

وقد خلصت الدراسة إلى أن مدخل التكلفة . والتنظيمية
المستهدفة ليس فقط أسلوب تخفيض التكلفة، ولكنه أيضاً جزء 
من نظام إستراتيجي شامل لإلدارة وأن التغلب على كافة 

تنفيذ مدخل التكلفة المستهدفة ضمن التحديات يكون من خالل 
 .سلسلة القيمة

  
استخدام مدخل التكلفة : "بعنوان) 1996محرم، (دراسة 

المستهدفة لرفع كفاءة قرارات تسعير المنتجات الجديدة في 
  "ظروف البيئة الديناميكية المعاصرة

تناولت هذه الدراسة أهمية توضيح مفهوم التكلفة 
دامه في رفع كفاءة قرارات المستهدفة وبيان كيفية استخ

التسعير للمنتجات الجديدة، وأنه في ظل هذا المدخل تستطيع 
. الوحدة االقتصادية الحصول على أرباح في الفترة الطويلة

وقد بينت الدراسة أن نجاح تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة 
يكون ملموساً في الصناعات التجميعية التي تعتمد بدرجة 

ات االلكترونية والهندسية والتي تتسم كبيرة على الصناع

وخلصت . جميعها بتأثرها بالتقدم السريع والتطور التكنولوجي
الدراسة إلى أن هذا المدخل يصلح للتطبيق بكفاءة لتسعير 
المنتجات الجديدة، خاصة إذا كانت الوحدة االقتصادية ال 
تتمتع بحرية كبيرة في السيطرة على السعر، نظراً لحدة 

ة من ناحية، وسرعة التطورات التكنولوجية من ناحية المنافس
أخرى والتي تؤدي إلى قصر دورة حياة المنتج ورغبة الوحدة 

  .االقتصادية في استرداد التكلفة في أقصر وقت ممكن
  

  تقييم الدراسات السابقة
  :ركزت الدراسات السابقة على

التعرف على آلية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة  
المستهدفة في ظروف المنافسة الشديدة في االقتصاد 

 .المعاصر وسرعة التطورات التكنولوجية
 .مزايا ومحددات تطبيق هذا المنهج في التسعير 
مستوى نجاح تطبيق هذا المنهج والعوامل التي أثرت في  

 .هذا النجاح
وقد جاءت هذه الدراسة لتضيف إلى الدراسات السابقة 

منهج في التسعير في قطاع األدوية إمكانية تطبيق هذا ال
والصناعات الطبية في األردن، والتعرف على مناهج التسعير 
المطبقة في هذا القطاع ومدى مالءمة هذه المناهج للتطورات 

ومن ثم االرتقاء بمناهج . الجارية وتعدد أشكال المنافسة
التسعير المستخدمة من خالل اقتراح منهج للتسعير الذي يعتمد 

  .السائد في السوق التنافسي كأساس التخاذ قرار التسعير السعر
  

  فرضيات الدراسة
بناء على اإلطار النظري والدراسات السابقة ولإلجابة 
على التساؤالت التي تم طرحها في مشكلة الدراسة، يمكن 

  :صياغة الفرضيات على النحو التالي
ال يطبق قطاع األدوية والصناعات  :الفرضية األولى

في األردن المفاهيم والمبادىء واإلجراءات المستخدمة  الطبية
  في التسعير وفقا ألساس التكلفة المستهدفة

ال توجد إمكانية لتطبيق منهج التسعير  :الفرضية الثانية
على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات 

  .الطبية في األردن
ير على ال يسهم تطبيق منهج التسع :الفرضية الثالثة

أساس التكلفة المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض 
  .التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

توجد صعوبات تحد من تطبيق منهج  :الفرضية الرابعة
التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 

  .والصناعات الطبية في األردن
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  منهجية الدراسة
  مجتمع الدراسة وعينتها -1

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة التي تعمل 
في مجال قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن 
المدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية والبالغ عددها 

وقد تم توزيع . شركات) 7( 2008خالل شهر حزيران لعام 
ماليين ومديري التسويق على المديرين العامين وال ستبانةاال

وبلغ عدد . واإلنتاج بواقع أربع استبانات لكل شركة
وبلغ % 78.57أي ما نسبته  استبانة 22االستبانات المستردة 

 استبانة 20عدد االستبانات المعتمدة لغايات البحث والتحليل 
حيث تم استبعاد استبانتين توحيان بالتحيز وعدم الموضوعية 

  %.71.34وبذلك تصبح نسبة المردود حوالي 
  

  أساليب جمع البيانات -2
اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على النتائج التي تم 
التوصل إليها من خالل األبحاث والدراسات المنشورة في 

بموضوع البحث، الدوريات والمجالت العلمية ذات الصلة 
خاصة لهذه الدراسة وذلك  استبانةوقد قام الباحث بتطوير 

باالستناد إلى اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وتم 
  .توزيعها على عينة الدراسة

  :من خمسة أقسام ستبانةتكونت اال
هدف إلى جمع بيانات ديمغرافية عن  :القسم األول

المؤهل ( ستبانةن أسئلة االاألشخاص اللذين قاموا باإلجابة ع
) العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة

وذلك لالطمئنان إلى توفر المعرفة الالزمة لدى المجيبين 
  .وقدرتهم على إجابة أسئلتها ستبانةبمحتويات اال

هدف إلى قياس مدى اعتماد الشركات  :القسم الثاني
لتكلفة المستهدفة في قطاع االردنية منهج التسعير على أساس ا

  .األدوية والصناعات الطبية
هدف إلى قياس مدى إمكانية تطبيق منهج  :القسم الثالث

التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 
  .والصناعات الطبية في األردن

هدف إلى قياس مدى إسهام منهج التسعير  :القسم الرابع
في تطوير المنتجات وتخفيض  على أساس التكلفة المستهدفة

  .التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن
هدف إلى تحديد صعوبات تطبيق منهج  :القسم الخامس

التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 
  .والصناعات الطبية في األردن

تم االعتماد في صياغة األقسام الثاني والثالث والرابع 
موافق إلى (والخامس على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات 

حد كبير جداً، موافق إلى حد كبير، موافق إلى حد متوسط، 
  ).موافق إلى حد قليل، موافق إلى حد قليل جداً

وصالحيتها وقدرتها على  ستبانةوللتأكد من مصداقية اال
تحقيق األهداف المرجوة منها فقد تم عرضها على بعض 

ضاء الهيئة التدريسية في قسم المحاسبة، باإلضافة الزمالء أع
إلى مجموعة من المديرين الماليين ومهندسين اإلنتاج لبعض 
الشركات األردنية وذلك من أجل األخذ بتوجيهاتهم للوصول 

مما يؤدي  ستبانةإلى أقصى درجة من الدقة والموضوعية لال
مصداقيتها  واالطمئنان إلى ستبانةإلى إمكانية اعتماد نتائج اال
  .في تحقيق أهداف الدراسة

في ) 3(تم االعتماد على الوسط الحسابي الفرضي  -
وتم إعطاء الوزن النسبي وفق المقياس . ستبانةتحليل نتائج اال

التالي لمتوسط إجابات األفراد المجيبين على العبارات الواردة 
 ستبانةفي األقسام الثاني والثالث والرابع والخامس من اال

  :ل يساعد على سهولة القياسبشك
  

  الوزن النسبي الوسط الحسابي
  تأييد إلى حد كبير جداً  5 - 4.5أكثر من 
  تأييد إلى حد كبير  4.4 – 3.5أكثر من 
  تأييد إلى حد متوسط  3.4 – 2.5أكثر من 
  تأييد إلى حد قليل  2.4 – 1.5أكثر من 
  تأييد إلى حد قليل جداً  فأقل 1

  
 ستبانةأقسام اال) 1(خالل الجدول رقم تبين الدراسة من 
  .ياس كل متغير من متغيرات الدراسةواألسئلة المخصصة لق

  
  أساليب تحليل البيانات -3

ألغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي لبيان مدى إمكانية تطبيق 

قطاع األدوية  مدخل التكلفة المستهدفة ومشاكل التطبيق في
  .والصناعات الطبية في األردن

  
  أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحليل اإلجابات و 
 :الوصول إلى النتائج

حيث تم إيجاد بعض النسب : اإلحصاء الوصفي -
والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .ة الدراسةللتعرف على خصائص عين
 .الختبار فرضيات الدراسة T – testاختبار  -
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  واختبار الفرضيات ستبانةتحليل إجابات اال -4
 Worksheetتم تفريغ االستبانات في ورقة عمل  -

ثم نقلها بعد ذلك  Microsoft Excelباستخدام برنامج 
وبعد تحليل البيانات  SPSSإلى البرنامج اإلحصائي 

وفرضياتها تم التوصل في ضوء أهداف الدراسة 
  :إلى ما يلي

  :خصائص عينة الدراسة -

  )1(الجدول رقم 
  واألسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة ستبانةأقسام اال

 األسئلة التي تقيس المتغير المتغير  ستبانةأقسام اال

  القسم األول

  المؤهل العلمي - 
 التخصص العلمي - 
 المسمى الوظيفي - 
  عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي - 

1  
2  
3  
4  

  )9 – 1(  مدى االعتماد على منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة  القسم الثاني
  )15 – 10(  إمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة  القسم الثالث

  القسم الرابع
أساس التكلفة المستهدفة تطوير مساهمة منهج التسعير على 
  المنتجات وتخفيض التكاليف

)16 – 23(  

  )29 – 24(  صعوبات التطبيق  القسم الخامس
  

  )2(الجدول رقم 
  خصائص عينة الدراسة للمجيبين عن األسئلة

  النسبة المئوية العدد اإلجابات السؤالرقم 

  المؤهل العلمي  1

  % 15  3  دبلوم وكليات مجتمع فأقل -

  % 50  10  بكالوريوس -

  % 25  5  ماجستير -

  % 10  2  دكتوراه -

      أخرى -

  % 100  20 المجموع

  التخصص العلمي  2

  % 55  11  محاسبة -

  % 20  4  إدارة أعمال -

  % 5  1  اقتصاد -

  % 20  4  علوم مالية ومصرفية -
    -  أخرى -

  % 100  20 المجموع

  المسمى الوظيفي  3

  % 15  3  مدير عام -

  % 10  2  مدير تسويق -

  % 35  7  مدير مالي -

  % 40  8  مدير إنتاج -
    -  أخرى -

  % 100  20 المجموع
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  النسبة المئوية العدد اإلجابات السؤالرقم 

4  
عدد سنوات الخبرة 
في مجال العمل 

  الحالي

      سنوات 3أقل من 
  % 5  1 6سنوات إلى أقل من  3من 

  % 20  4 9إلى أقل من سنوات  6من 

  % 40  8 12سنوات إلى أقل من  9من 

  % 35  7  سنة فأكثر 12

  % 100  20 المجموع
  

الجدول ( ستبانةيتضح من تحليل نتائج القسم األول من اال
من األفراد المجيبين عن أسئلة % 50أن ما نسبته ) 2رقم 
هم من حملة البكالوريوس مما يعني أن أغلب  ستبانةاال

األفراد المجيبين هم من حملة البكالوريوس كحد أدنى، وهذا 
  .يعني أنهم يتمتعون بأهلية أكاديمية جيدة

ة كما يالحظ أن تركيز اإلجابات بين االختصاصات العلمي
وهذا مؤشر باتجاه % 55يتمحور حول اختصاص المحاسبة 

وفهم موضوع الدراسة  ستبانةعلى فهم أسئلة االقدرة المجيبين 
كمفهوم محاسبي " منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة"

من %) 40% + 35% (75الحظ أن ما نسبته وي. حديث
هم من ذوي المواقع  ستبانةاألفراد المجيبين على أسئلة اال

الوظيفية التي يهمها بشكل مباشر تحقيق التكاليف المستهدفة 
وبالتالي تسهم بشكل مباشر في اتخاذ ) ديري المالية واإلنتاجم(

ومما يعزز الثقة بالنتائج المتحصل عليها هو أن . القرارات
المجيبين يتمتعون بخبرة عالية في مجال عملهم الحالي، إذ تبلغ 

% 75سنوات حوالي  9نسبة من يتمتعون بخبرة ال تقل عن 

  .وهي نسبة مرتفعة%)  %35 + 40(
بق يتضح توافر المعرفة لدى المجيبين بمنهج مما س

التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وقدرتهم على فهم أهمية 
تطبيق هذا المنهج في قطاع األدوية والصناعات الطبية في 

  .ستبانةاألردن، وبالتالي اإلجابة بموضوعية على أسئلة اال
  

  اختبار الفرضيات
وية والصناعات ال يطبق قطاع األد: الفرضية األولى

الطبية في األردن المفاهيم والمبادىء واالجراءات 
  .المستخدمة في التسعير وفقا الساس التكلفة المستهدفة

إلى  1من (تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة 
نتائج التحليل ) 3(ويوضح الجدول رقم . ستبانةمن اال) 9

طاع األدوية اإلحصائي لألسئلة المتعلقة بمدى تطبيق ق
والصناعات الطبية في األردن المفاهيم والمبادىء 
واالجراءات المستخدمة في التسعير وفقا الساس التكلفة 

  .المستهدفة
  

  )3(الجدول رقم 
والمبادىء واالجراءات  والصناعات الطبية في األردن المفاهيم نتائج إجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق قطاع األدوية

  المستخدمة في التسعير وفقا الساس التكلفة المستهدفة

  الفقرات  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  
تحدد السعر من إن الشركة ليس لها سيطرة وتحكم في أسعار السوق، حيث ي

  خالل العرض والطلب
4.25  0.786  

  0.718  4.10  يتكلفه بعد ذلكتقوم الشركة بتصميم المنتج ثم تحدد ما   2
  1.317  3.95  ية مضافاً إليها هامش معين للربحتحدد الشركة السعر على أساس التكلفة الكل  3
  0.716  1.75  سعر الذي يغطي تكاليفها المتغيرةتحدد الشركة ال  4
  0.759  1.95  داً على أساس رأس المال المستثمرتحدد الشركة السعر الذي يحقق عائ  5
  0.918  2.00  لسعر على أساس التكلفة المستهدفةالشركة اتحدد   6

7  
ال تأخذ الشركة بعين االعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر 

  على أساس سعر السوق التنافسي
2.40  0.821  
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  الفقرات  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

8  
تأخذ الشركة بعين االعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر على 

  التنافسيأساس سعر السوق 
1.85  0.745  

9  
  :تحدد الشركة تكلفة منتجاتها من خالل المعادلة التالية

  التكاليف المستهدفة= الربح المطلوب  –سعر البيع المتوقع 
1.50  0.513  

عات الطبية في مجتمعة المتعلقة بمدى تطبيق قطاع األدوية والصنا) 9- 1(الفقرات 
المستخدمة في التسعير وفقا الساس التكلفة المبادىء واالجراءات األردن المفاهيم و

  .المستهدفة
2.64  0.320  

  
  اختبار الفرضية االولى

أن إجابات أفراد العينة على ) 3(يالحظ من الجدول رقم 
وبانحراف  4.25جاءت بوسط حسابي ) 1(الفقرة رقم 

كبيراً لعدم قدرة مما يعني أن هناك تأييداً  0.786معياري 
قطاع الدواء والصناعات الطبية المساهمة في األردن من 
السيطرة على أسعار السوق، وهذا يعتبر مؤشراً مهماً على 
أهمية إتباع منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 

  .وخاصة في ظل الظروف التنافسية السائدة في السوق
بوسط ) 2(قرة رقم كما جاءت إجابات أفراد العينة على الف

وهذا . 0.718وبانحراف معياري  4.10حسابي مرتفع نسبياً 
يدل على إتباع المنهج التقليدي في التسعير، وهذا المنهج 
بطبيعة الحال ال يمكن الشركة في ظل بيئة المنافسة المفتوحة 

  .من الحصول على حصة أكبر في السوق وزيادة الربحية
جاءت بوسط ) 3(ة رقم أما اإلجابات المتعلقة بالفقر

تأييد إلى حد ( 1.317وبانحراف معياري  3.95حسابي 
، أي أن قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن )كبير

يستند بالدرجة األولى على أساس التكلفة الكلية مضافاً إليها 
  .هامش معين للربح عند تسعير منتجاته

، )5(، )4(وقد أكدت إجابات أفراد العينة على الفقرات 
أن قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة في ) 6(

األردن يستخدم أسساً أخرى للتسعير أقل أهمية من التسعير 
على أساس التكلفة الكلية، كان ترتيب أولوية استخدامها 

التسعير على أساس التكلفة المستهدفة، التسعير على : كاآلتي
ى أساس التكلفة أساس العائد على االستثمار، التسعير عل

المتغيرة، حيث بلغ الوسط الحسابي لألساليب المذكورة 
  .على التوالي 1.75، 1.95، 2.00

بوسط حسابي ) 7(وقد جاءت اإلجابات المتعلقة بالفقرة 
لتبين أن هذا القطاع يسعر  0.821وبانجراف معياري  2.40

منتجاته على أساس سعر السوق التنافسي دون األخذ بعين 
إمكانيات تخفيض تكاليف تلك المنتجات قياساً إلى  االعتبار
وبانجراف  1.85التي جاءت بوسط حسابي أقل ) 8(الفقرة 

  0.745معياري 
وبشكل عام جاءت نتائج تحليل البيانات المتعلقة بهذه 
الفرضية، والتي تم قياسها من خالل القسم الثاني من أسئلة 

الطبية في  ، لتظهر أن قطاع الدواء والصناعاتستبانةاال
األردن ال يعتمد منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة، 

وهو أدنى % 2.64حيث بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة 
، كما بلغ االنحراف المعياري 3من متوسط أداة القياس 

وهذا يدل على انسجام واضح وقلة  0.320لألسئلة مجتمعة 
  .ستبانةعلى أسئلة اال التباين بين إجابات األفراد المجيبين

وبهدف التحقق من الداللة اإلحصائية للنتائج أعاله 
ويوضح  T-testوالختبار الفرضية األولى تم استخدام اختبار 

  .نتائج اختبار الفرضية األولى) 4(الجدول رقم 

  )4(الجدول رقم 
  T- testنتائج اختبار الفرضية األولى حسب اختبار 

 المحسوبة t الجدولية t  المتغير
الداللة 
  (*)اإلحصائية

 درجات الحرية
نتيجة اختبار 
  الفرضية

مدى االعتماد على منهج التسعير 
  قبول  19  0.000  -5.044  2.093  على أساس التكلفة المستهدفة

                                                 
ثالث خانات عشرية إذا كان الرقم ال يساوي الصفر تماماً، وإنما هو قيمة قريبة جداً من الصفر إال أن البرنامج ال يظهر الرقم بعد ) sig(مستوى الداللة  )*(

 ).0.001(أقل من 
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وجود ) 4(جدول رقم  Test – Tيالحظ من نتائج اختبار 

حيث بلغت % 95فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
الجدولية  Tوهي أقل من قيمة ) - 5.044(المحسوبة  Tقيمة 

وبما أن قاعدة ) 0.000(والداللة اإلحصائية لها ) 2.093(
القرار هي أن نقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة 

الفرضية العدمية إذا  المحسوبة أقل من الجدولية، ونرفض
ومن خالل . كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية

تحليل اإلجابات فإننا نؤكد قبول الفرضية التي تنص على أن 
قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن ال يعتمد منهج 

  .التسعير على أساس التكلفة المستهدفة
طبيق منهج التسعير ال توجد إمكانية لت: الفرضية الثانية

على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات 
  .الطبية في األردن

 -10(تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة من 
نتائج التحليل ) 5(ويوضح الجدول رقم . ستبانةمن اال) 17

اإلحصائي المتعلقة بإمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس 
المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية في  التكلفة
  .األردن

  )5(الجدول رقم 
  نتائج إجابات عينة الدراسة حول إمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 

  في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

  الفقرات  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

10  
إن عقد ندوات علمية ودورات تدريبية للعاملين في الشركة توضح المتطلبات 

  .االساسية الالزمة لتطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة
3.90  0.968  

11  
إن التطور التقني وانتشار ظاهرة األتمتة في الشركة يسهل عملية تطبيق منهج 

  .على أساس التكلفة المستهدفة التسعير
3.85  0.988  

12  
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تخفيض 

  .هامش الربح
3.00  1.124  

13  
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تبني 

في مراحل االنتاج استراتيجية تخفيض التكاليف من خالل التحسين المستمر 
  .والتسويق والتخزين

4.10  0.718  

14  
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة استخدام 

  .تقنيات متقدمة الدارة التكاليف
3.10  1.165  

15  
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة إعادة تصميم 

  .المنتج
4.20  0.768  

مجتمعة المتعلقة بإمكانية تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة ) 15-10(الفقرات 
  .المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

3.69  0.495  

  
  اختبار الفرضية الثانية

أن إجابات أفراد العينة على ) 5(يالحظ من الجدول رقم 
وبانحراف  3.90جاءت بوسط حسابي ) 10(الفقرة رقم 

وهذا ). تأييد كبير(أي أن الوزن النسبي عاٍل  0.968معياري 
يعني أن إمكانية تطبيق هذا المنهج تتطلب بشكل كبير عقد 
ندوات ودورات تدريبية للعاملين لشرح هذا المنهج للتمهيد 

  .إلى تطبيقه
ءت بوسط حسابي جا) 15(أما اإلجابات على الفقرة رقم 

أي أن الوزن النسبي في  0.768وبانحراف معياري  4.20
وهذا يؤكد أهمية هذا البديل في ) تأييد كبير جداً(أقصاه 

الوصول إلى التكلفة المستهدفة، خاصة أن قرارات التصميم 
  .تحدد الكثير من تكاليف كامل دورة حياة المنتج

حسابي فقد جاءت بوسط ) 13(أما إجابات الفقرة رقم 
مما يعني أن هناك تأييداً  0.718وبانحراف معياري  4.10

كبيراً جداً ألهمية استخدام مبدأ التحسين المستمر لتخفيض 
تكلفة المنتج في مرحلة التصنيع وذلك للوصول إلى التكلفة 
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  .المستهدفة
فقد جاءت ) 14-12-11(أما باقي إجابات الفقرات 

يدل على أهمية هذا بأوساط حسابية مرتفعة ومتقاربة مما 
  .البدائل في الوصول إلى التكلفة المستهدفة

وبشكل عام جاءت نتائج تحليل البيانات المتعلقة بهذه 
الفرضية، والتي تم قياسها من خالل القسم الثالث من أسئلة 

، لتظهر أن هناك إمكانية لتطبيق منهج التسعير على ستبانةاال

اء والصناعات الطبية أساس التكلفة المستهدفة في قطاع الدو
 3.69في األردن، حيث بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة 

كما بلغ االنحراف / 3/وهو أعلى من متوسط أداة القياس 
  0.495المعياري لألسئلة مجتمعة 

وبهدف التحقق من الداللة اإلحصائية للنتائج أعاله 
. T – testوالختبار الفرضية الثانية ثم استخدام اختبار 

  .نتائج اختبار الفرضية الثانية) 6(ويوضح الجدول رقم 
  )6(الجدول رقم 

 T-testنتائج اختبار الفرضية الثانية حسب اختبار 
  نتيجة اختبار الفرضية  درجات الحرية الداللة اإلحصائية المحسوبةt الجدولية t المتغير

  رفض  19  0.001  4.304  2.093  إمكانية التطبيق
  

= المحسوبة  tأن قيمة ) 6(نالحظ من الجدول رقم 
وبما أن قاعدة . وهي أكبر من قيمتها الجدولية) 4.304(

نقبل الفرضية العدمية إذا كانت قيمة المحسوبة : القرار هي
أقل من الجدولية، ونرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة 

ومن خالل تحليل اإلجابات فإننا . المحسوبة أكبر من الجدولية
قبول الفرضية البديلة التي نؤكد رفض الفرضية العدمية و

تنص على أن هناك إمكانية لتطبيق منهج التسعير على أساس 
التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية في 

  .األردن
ال يسهم تطبيق منهج التسعير على : الفرضية الثالثة

أساس التكلفة المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض 
  .دوية والصناعات الطبية في األردنالتكاليف في قطاع األ

 – 18(تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة من 
نتائج التحليل ) 7(ويوضح الجدول رقم  ستبانةمن اال) 25

اإلحصائي المتعلقة بمدى مساهمة منهج التسعير على أساس 
  .التكلفة المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف

  )7(الجدول رقم 
نتائج إجابات عينة الدراسة حول مدى مساهمة منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض 

  التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

  الفقرات الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

16  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 
في األردن يسهم في تحديد المنتجات التي يرغب فيها المستهلك والتي يدفع فيها السعر 

  .المخطط له
3.60  0.940  

17  
والصناعات الطبية إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 

  .في األردن يسهم في حذف التكاليف الزائدة
3.50  1.147  

18  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .في األردن يسهم في تضييق مشاكل التصميم ووضع السعر األقل
3.90  0.810  

19  
التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية إن تطبيق منهج التسعير على أساس 

  في األردن يسهم في التحليل الحتماالت نجاح المنتج قبل تخصيص الموارد اإلنتاجية له
4.10  0.852  

20  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .يةفي األردن يسهم في تحسين الربح
4.05  0.841  

21  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .في األردن يسهم في تحسين القدرة التنافسية
4.00  0.795  

22  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .في التركيز على جهود التحسين المستمرفي األردن يسهم 
4.20  0.768  
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  الفقرات الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

23  
إن تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية والصناعات الطبية 

  .في األردن يسهم في تخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البيئة التنافسية
3.90  0.968  

منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في  مجتمعة المتعلقة بمدى إسهام) 23- 16(الفقرات 
  .تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

3.91  0.477  

  
  اختبار الفرضية الثالثة

إن إجابات أفراد العينة على ) 7(يالحظ من الجدول رقم 
وبانحراف  3.50جاءت بوسط حسابي ) 17(الفقرة رقم 

لتؤكد مدى إسهام منهج التسعير على أساس 1.147معياري 
التكلفة المستهدفة في حذف التكاليف الزائدة أثناء مرحلة 

  .التصميم، خاصة أن معظم التكاليف تحدد في هذه المرحلة
) 18(ويعد ارتفاع الوسط الحسابي إلجابات الفقرة رقم 

 0.810وبانحراف معياري  3.90ي حيث بلغ الوسط الحساب
مؤشراً على أن منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 
يعمل على تضييق مشاكل التصميم من خالل تبسيط التصميم 
واالعتماد في تكوينه على أجزاء ليست مرتفعة الثمن إلى 
جانب التمتع بالقوة والمتانة، أي المحافظة على الجودة العالية 

  .لمنتج بأسعار تنافسيةمع تقديم ا
) 19(ونالحظ أن إجابات أفراد العينة على الفقرة رقم 

وبانحراف معياري ) مرتفع نسبياً( 4.10جاءت بوسط حسابي 
وهذا يدل على أن منهج التسعير على أساس التكلفة  0.852

المستهدفة يسمح بإجراء تحليل حاسم الحتماالت نجاح المنتج 
لى خالف التسعير على أساس قبل تخصيص اإلنتاجية له، ع

التكلفة حيث أنه من الممكن معرفة أن سعر المنتج غير 
  .تنافسي بعدما يكون قد تم استخدام الموارد في إنتاجه

) 21(وقد أكدت إجابات أفراد العينة على الفقرة رقم 
أن منهج  0.795وبانحراف معياري  4.00بوسط حسابي 

يحسن القدرة التنافسية التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 
خاصة أنه في ظل المنافسة الشديدة لم يعد يسمح بتحديد 
السعر وفقاً لتكلفة المنتج بل أصبح تحديد التكلفة يتم وفقاً 

  .ألسعار البيع التي يقبلها السوق وهذا ما يؤكده هذا المنهج

) 22(ويعد ارتفاع الوسط الحسابي إلجابات الفقرة رقم 
مرتفع نسبياً وبانحراف  4.20ابي حيث بلغ الوسط الحس

مؤشراً لمدى إسهام منهج التسعير على  0.768معياري 
أساس التكلفة المستهدفة في التركيز على الجهود الخاصة 
بالتحسينات المستمرة بهدف تخفيض تكلفة اإلنتاج ورفع 

  .مستوى الجودة وتحسين عملية اإلنتاج
) 23(رقم وقد جاءت إجابات أفراد العينة على الفقرة 

وهذا يدل  0.968وبانحراف معياري  3.90بوسط حسابي 
على أن منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة يمثل أداة 
  .اإلدارة اإلستراتيجية التي تبحث عن تخفيض تكاليف اإلنتاج

، 16(كما جاءت إجابات أفراد العينة على باقي الفقرات 
عياري وبانحراف م 4.05، 3.60بوسط حسابي ) 20

لتؤكد أهمية هذا المنهج في تحديد المنتجات  0.841، 0.940
  .المرغوبة وفي تحسين الربحية

وبشكل عام جاءت نتائج تحليل البيانات المتعلقة بهذه 
الفرضية، والتي تم قياسها من خالل القسم الرابع من أسئلة 

، لتظهر أن هناك تأييداً لمساهمة منهج التسعير على ستبانةاال
التكلفة المستهدفة في تطوير المنتجات وتخفيض أساس 

التكاليف في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن، 
وهو أعلى  3.91حيث بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة 

كما بلغ االنحراف المعياري / 3/من متوسط أداة القياس 
وهذا يدل على انسجام واضح وقلة  0.477لألسئلة مجتمعة 

  .ستبانةبين إجابات األفراد المجيبين على أسئلة اال التباين
. وبهدف التحقق من الداللة اإلحصائية للنتائج أعاله

  T-testوالختبار الفرضية الثالثة تم استخدام اختبار 
  .نتائج اختبار الفرضية الثالثة) 8(ويوضح الجدول رقم 

  )8(الجدول رقم 
  T- testنتائج اختبار الفرضية الثالثة حسب اختبار 

  نتيجة اختبار الفرضية  درجات الحرية الداللة اإلحصائية المحسوبةt الجدوليةt  المتغير
تطوير المنتجات 
  وتخفيض التكاليف

  رفض  19  0.000  8.563  2.093

  
وبما أن قاعدة القرار %. 95الجدولية عند مستوى ثقة  tقيمة المحسوبة أكبر من  tأن قيمة ) 8(يتضح من الجدول رقم 
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المحسوبة  Tتشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 
الجدولية ورفض الفرضية العدمية إذا كانت  Tأقل من قيمة 

الجدولية، فإنه يتم رفض  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tقيمة 
ل الفرضية البديلة، أي أن هناك الفرضية العدمية وقبو

مساهمة مهمة لمنهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في 
  .تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف

يوجد صعوبات تحد من تطبيق منهج : الفرضية الرابعة
التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 

  .والصناعات الطبية في األردن
) 31- 26(ه الفرضية باالعتماد على األسئلة من تم اختبار هذ

نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة ) 9(ويوضح الجدول رقم 
  .بصعوبات تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة

  )9(الجدول رقم 
  نتائج إجابات عينة الدراسة حول صعوبات تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة 

  في قطاع األدوية والصناعات الطبية المساهمة في األردن

  الفقرات  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

24  
عدم وضوح منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع األدوية 

  .والصناعات الطبية في األردن
3.10  0.718  

25  
عدم وضوح اإلجراءات التطبيقية والخطوات العملية لتطبيق هذا المنهج في 

  قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن
3.60  1.314  

26  
عدم المعرفة بأهمية ومزايا منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في 

  .الطبية في األردن قطاع األدوية والصناعات
3.50  1.318  

  0.657  1.70  .عدم رغبة اإلدارة في التغيير إلى تطبيق هذا المنهج في التسعير  27
  0.718  1.90  .عدم توافر التكنولوجيا واألجهزة المناسبة لتطبيق هذا المنهج في التسعير  28
  0.649  2.00  .نقص الكفاءات المحاسبية المؤهلة  29

  0586  2.63  مجتمعة المتعلقة بصعوبات التطبيق) 29-24(الفقرات 
  

  اختبار الفرضية الرابعة
إن إجابات أفراد العينة على ) 9(يوضح الجدول رقم 

جاءت بمتوسطات حسابية ) 26 - 25 – 24(الفقرات 
لتؤكد  3.50، 3.60، 3.10مرتفعة نسبياً كانت على التوالي 

وجود معوقات تحد من تطبيق هذا المنهج في التسعير في 
  .قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن

، 28، 27. كما جاءت إجابات أفراد العينة على الفقرات
مسؤولة عن المحاسبة لتوضح عدم معارضة اإلدارة ال 29

والتكاليف التحول إلى تطبيق منهج التسعير على أساس 
التكلفة المستهدفة، باإلضافة إلى توافر التكنولوجيا واألجهزة 
المناسبة للتطبيق وأيضاً وجود كفاءات محاسبية مؤهلة تتطلب 
التدريب فقط على الخطوات العملية للتطبيق، حيث بلغ الوسط 

على التوالي وهو  2.00، 1.90، 1.70ات الحسابي لهذه الفقر
  .متدنٍ نسبياً

وبشكل عام جاءت نتائج تحليل البيانات المتعلقة بهذه 
والتي تم قياسها من خالل القسم الخامس من أسئلة . الفرضية

، لتظهر أن هناك محددات تحد من تطبيق هذا ستبانةاال
) 2.63(المنهج، حيث بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة 

كما بلغ االنحراف ) 3(وهو أقل من متوسط أداة القياس 
  ).0.586(المعياري لألسئلة مجتمعة 

ويهدف التحقق من الداللة اإلحصائية للنتائج أعاله 
. T- testوالختبار الفرضية الرابعة تم استخدام اختبار 

  .نتائج اختبار الفرضية الرابعة) 10(ويوضح الجدول رقم 

  )10(الجدول رقم 
  T- testنتائج اختبار الفرضية الرابعة حسب اختبار 

  نتيجة اختبار الفرضية  درجات الحرية  الداللة اإلحصائية المحسوبةt الجدولية t المتغير
  قبول  19  0.12  -2.796  2.093  صعوبات التطبيق
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المحسوبة  tأن قيمة ) 10(نالحظ من الجدول رقم 
وحسب ). 2.093(وهي أصغر من قيمتها الجدولية ) - 2.796(

قاعدة القرار يتم قبول الفرضية الرابعة وهذا يعني وجود 
عوائق تحد من تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة 

  .المستهدفة في قطاع األدوية الصناعات الطبية في األردن
  

  النتائج والتوصيات
  

  نتائج الدراسة
في ضوء اإلطار النظري وتحليل البيانات واختبار 

  :الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية
أوضحت الدراسة أن قطاع األدوية والصناعات الطبية في  .1

األردن يستند في تسعير منتجاته بصورة رئيسة على 
للربح، حيث  أساس التكلفة الكلية مضافاً إليها هامش معين

وبطبيعة الحال . 3.95بلغ الوسط الحسابي لهذا المنهج 
فإن اعتماد هذا المنهج التقليدي في التسعير ال يمكن من 

 .المنافسة في حدود السعر السائد في األسواق التنافسية
هناك إمكانية لتطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة  .2

ية في األردن المستهدفة في قطاع الدواء والصناعات الطب
 :وذلك من خالل عدة متطلبات أهمها

 .4.20الوسط الحسابي . إعادة تصميم المنتج 
تبني إستراتيجية تخفيض التكاليف من خالل التحسين  

. المستمر في مراحل اإلنتاج والتسويق والتخزين
 .4.10الوسط الحسابي 

هذا عقد ندوات علمية وتدريبية للعاملين لشرح  
 .3.90سابي الوسط الح. المنهج

التطوير التقني وانتشار ظاهرة األتمتة يسهل عملية  
 .3.85الوسط الحسابي . تطبيق هذا المنهج

يسهم تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة  .3
في قطاع الدواء والصناعات الطبية في األردن في تطوير 
المنتجات وتخفيض التكاليف وذلك بالتركيز على جهود 

المستمر، تحسين الربحية، تحليل احتماالت نجاح التحسين 
المنتج قبل تخصيص الموارد اإلنتاجية له، تحسين القدرة 
التنافسية، تضييق مشاكل التصميم ووضع السعر األقل، 
تخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البيئة التنافسية، ويتضح 
ذلك من خالل ارتفاع األوساط الحسابية إلجابات أفراد 

للفقرات  3.91الدراسة حيث بلغ الوسط الحسابي عينة 
التي تقيس تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف وبانحراف 

 .0.477معياري متدن نسبياً 

هناك رغبة لدى قطاع الدواء والصناعات الطبية في  .4
األردن في تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة 
ق المستهدفة لكن وجود بعض الصعوبات يحول دون تحقي
 :هذه الرغبة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم المحددات

 .عدم وضوح اإلجراءات التطبيقية والعملية لهذا المنهج 
عدم المعرفة بأهمية منهج التسعير على أساس التكلفة  

 .المستهدفة ومزاياه
عدم وضوح منهج التسعير على أساس التكلفة  

 .المستهدفة
  

  التوصيات
التوصل إليها فإن الباحث يوصي بما وفقاً للنتائج التي تم 

  :يلي
االهتمام بتأهيل المحاسبين عن طريق وضع برامج  .1

تتعامل بعمق مع المداخل واألنظمة الحديثة للتكاليف 
 Activity – Based – costing, Target Costing, Just كنظام

in Time, Cost of Quality 
بشكل حيث ان هذه المداخل واألنظمة المحاسبية ستعتمد 

مكثف في المستقبل لدورها الكبير في تطوير أداء المنتج 
 .وتخفيض التكاليف

ضرورة اعتماد منهج التسعير على أساس التكلفة  .2
المستهدفة في قطاع الدواء والصناعات الطبية في األردن 
نظراً لما يمثله هذا المنهج من طريقة للتسعير ونظام 

 .ئة التنافسيةلتخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البي
أن تقوم شركات الصناعات الطبية التي ال تطبق منهج  .3

التسعير على أساس التكلفة المستهدفة بتطوير عالقات مع 
الشركات المطبقة لهذا المنهج لالستفادة من خبراتهم في 
مجال التطبيق، وكذلك عقد الدورات التدريبية بالتعاون مع 

لمعرفة جميع هذه الشركات لإلدارات والعاملين فيها 
 .جوانب هذا المنهج وخصوصاً الناحية التطبيقية منه

العمل على تذليل الصعوبات التي تقف أمام تطبيق منهج  .4
التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في قطاع الدواء 
والصناعات الطبية في األردن واالستفادة من أصحاب 
الخبرة والتخصص في هذا المجال واالستمرار في ذلك 

ى وإن لم تتمكن الشركات من تطبيقه في الوقت حت
 .الحالي

إجراء المزيد من الدراسات حول هذا المنهج وإمكانيات  .5
تطبيقه على قطاعات أخرى أو القطاع نفسه من مدخل 

 .مختلف أو متمم
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Companies in Jordan 
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ABSTRACT 
This study aims at examining the extent at which the drugs sector and medical industries in Jordan rely upon the 
target-costing based pricing approach, and the extent at which it contributes at the development of products and 
reduction of costs, in addition to exploring the difficulties which hinder its use. to achieve the aim of the study, a 
questionnaire was designed and distributed to the general and financial managers and marketing and production 
officers. In the sector, (28) questionnaires were distributed; (20) of them were subject to analysis. 
The study indicated that the subject companies rely mainly upon total-costing approach to have their products 
priced. However, there is a possibility to apply the target-costing pricing approach if there is a move to the value 
stream toward research and development as well as the engineering design of products. 
It was also found that this approach contributes at development of products and reduction of costs and improving 
the profitability focusing on analyzing the potential success of the products in prior to having its productive 
resources allocated. 
The result indicated that there were difficulties which could hinder the application. The most important difficulty 
was that target-costing based pricing approach with its applied procedures was unclear and that its importance and 
privileges were not realized. 
The researcher has offered a number of recommendations and proposals; the most important ones are focusing on 
accountant’s qualification and setting up programs that deal with the modern approaches and systems of the costs, 
in addition to holding scientific and training courses. 
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