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  :صستخلمال
اقشت الدراسة هنا . ونهدفت الدراسة الى إبراز الدور الذي يلعبه مدخل التكلفة المستهدفة في زيادة فاعلية قرارات التسعير

 سعيرية وتم تطبيق النموذج على المنشآتلتكلفة المستهدفة وأثرها في اتخاذ القرارات التاستخدام األدوات المساعدة ل
الدراسة الى عدة  توصلت. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .اوتفرده اتميز بخصوصيتهت ة التيالسوداني الصناعية

نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التكاليف المستهدفة وقرارات التسعير في المنشآت الصناعية، وجود عالقة 
تطبيق األدوات وفاعلية قرارات التسعير بالمنشآت الصناعية،  المساعدة للتكلفة المستهدفةاالدوات ذات داللة إحصائية بين 

المساعدة للتكاليف المستهدفة يساهم في تقديم فرصة للمنشآت الصناعية في اتخاذ قرارات تسعيرية تمكنها من التحكم 
 وتحقيق الريادة.  باألسعار والمحافظة على العمالء والبقاء في السوق

 إسلوب، المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل، القيمة هندسةمدخل  ارات التسعير،التكلفة المستهدفة، قر  كلمات مفتاحية:
 .المتوازن األداء

 

Abstract:  

The study aimed at highlighting the role played by the target cost input to increase the 

effectiveness of pricing decisions. The study discussed the use of auxiliary tools for the target 

cost and its impact in making pricing decisions. The model was applied to Sudanese industrial 

establishments that are distinguished and unique. The study followed the statistical methods of 

the analytical descriptive approach. The study reached to several results. The most important 

of which were the statistical significant relationship between the target costs and pricing 

decisions in the industrial establishments, there were a statistically significant relationship 

between the auxiliary tools for the target cost and the effectiveness of pricing decisions in 

industrial establishments. The application of tools for targeted costs contributes to providing 

an opportunity for industrial enterprises to take pricing decisions that enable them to control 

prices, maintain customers, stay in the market and achieve leadership.       

Key words: target cost, pricing decisions, Value Engineering, Cost developed for product 

development, Balance scorecard Concept.  
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 اإلطار المنهجي للدراسة  أوال:

 :مقدمة 

م ترجمته في النهاية إلي أثر مالي، يتم تإن جوهر العملية اإلدارية هو إتخاذ القرارات، وأن أي قرار يتم إتخاذه ي 
 على ضوئه التأثير على إيرادات ومصروفات المنشأة وكذلك على حقوقها والتزاماتها مما يؤدي إلى التغير في حقوق
الملكية، على ضوء ذلك تبنت العديد من دول العالم مناهج وفلسفات ومداخل وأنظمة جديدة ومتطورة تالئم خصائص البيئة 

ستراتيجيات المنظمات. تعتبر التكلفة المستهدفة مدخل من مداخل المحاسبة اإلدارية لخفض  الحديثة وتحقق أهداف وا 
سلوب تحقق من خالله التكلفة، وأحد أهم أدوات المحاسبة اإلدارية ا لداعمة ألنظمة المعلومات لدعم القرارات اإلدارية، وا 

إدارة المنشآت ميزاتها التنافسية، من خالل جودة المنتجات والخدمات وترشيد التكاليف للحصول على منتجات بأقل تكلفة 
ة في ظل متغيرات البيئة وظروف مع تطوير لجودة المنتجات، لضمان استمرارية ونجاح المنشأة في تحقيق أهدافها الربحي

 العمل في بيئة األعمال التنافسية المعاصرة.

ظهر مدخل التكلفة المستهدفة كمدخل متكامل إلدارة التكلفة إستراتيجيًا، ولمساعدة إدارة المنشأة على التأكد من 
التقليدية. ولتحقيق مدخل التكلفة تحقيق الربحية المرغوبة، ومعالجة العيوب وسد أوجه القصور التي تعاني منها األساليب 

المستهدفة ال بد من إستخدام إجراءات وأدوات وأنشطة إحصائية ورياضية وتحليلية تعمل على مساعدة ومساندة مدخل 
 التكلفة المستهدفة عند التطبيق.

 مشكلة الدراسة:

 تسعى الدراسة لالجابة على السؤال الرئيسي التالي:

 على زيادة فاعلية قرارات التسعير في المنشآت الصناعية؟  مدخل التكلفة المستهدفة هل يعمل

 فيما تمثلت األسئلة الفرعية التي اشتقت من السؤال الرئيسي في التالي: 

 الصناعية؟ بالمنشآت التسعير قرارات فاعلية وزيادة القيمة هندسة مدخل بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك هل -1
 التسعير قرارات فاعلية وزيادة المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك هل -2

 الصناعية؟ بالمنشآت
 بالمنشآت التسعير قرارات فاعلية وزيادة المتوازن األداء إسلوب بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك هل -3

 الصناعية؟
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 هداف الدراسة:أ

 قرارات فاعلية زيادة في تلعبه الذي والدور المستهدفة التكلفة مدخل تطبيق وفوائد أهمية إبرازتهدف هذه الدراسة الى 
 األدوات تحليل، كما تهدف الى تحقيقها الى الصناعية المنشآت تسعى نتائج تطبيقها يحقق ومفيد واضح بشكل التسعير
، وأيضًا الوصول الصناعية المنشآت في التسعير قرارات فاعلية بزيادة وعالقتها المستهدفة التكاليف لتطبيق المساعدة

الى التوصيات والمقترحات التي تساعد في زيادة الوعي بأهمية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في المنشآت 
 الصناعية.

 أهمية الدراسة:

  -:خالل من الدراسة أهمية توضيح يمكن

 فاعلية في المستهدفة التكلفة دور وهو فيه تبحث الذي الموضوع أهمية من الدراسة أهمية تنبع: العلمية األهمية -1
 إليها تستند التي ومبادئها مفهومها حيث من الحديثة المداخل من المستهدفة التكلفة مدخل يعتبر حيث التسعير، قرارات

 .المستهدفة التكاليف لتطبيق المساعدةفي توسيع المعرفة باألدوات  أهميته البحث هذا يستمد كما العلمية، وخصائصها

 دور لتفعيل منهجي إطار تصميم كيفية معرفة على الصناعية المنشآت الدراسة هذه تساعد: العملية األهمية  -2
 حديثة أدوات إستخدام خالل من الصناعية بالمنشآت التنافسية القدرات مستوى ورفع لتطوير المستهدفة التكاليف
 .المستهدفة التكاليف لتطبيق

 الدراسة:فرضيات 

 :التالية الفرضيات تضع الدراسة فإن الدراسة وأهدافها مشكلة خلفية ضوء على

 .الصناعية المنشآت في التسعير قرارات وفاعلية القيمة هندسة مدخل بين إحصائية داللة ذات عالقةهناك  -1
 في التسعير قرارات وفاعلية( كايزن) المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل بين إحصائية داللة ذات عالقةهناك  -2

 .الصناعية المنشآت
 .الصناعية المنشآت في التسعير قرارات وفاعلية المتوازن األداء إسلوب بين إحصائية داللة ذات عالقةهناك  -3

 منهجية الدراسة:

 -: اآلتية المناهج على الدراسة إعتمدت

 .بالدراسة المرتبطة األساسية المحاور وتحديد المشكلة طبيعة لتحديد: اإلستنباطي المنهج -1
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 . الدراسة فرضيات إلختبار: اإلستقرائي المنهج -2

 .الدراسة بموضوع عالقة لها التي السابقة الدراسات لتتبع: التاريخي المنهج -3

 في التسعير قرارات فاعلية في المستهدفة التكاليف دور لمعرفة الحالة دراسة إسلوب بإستخدام: الوصفي المنهج -4
 الصناعية. المنشآت

 

 متغيرات الدراسة:

 التالي: يح متغيرات الدراسة من خالل النموذجيمكن توض

 (1) رقم شكل

 الدراسة نموذج

 تابع المتغير                                            المستقل المتغير                   

      التسعير قرارات فاعلية                                         المستهدفة التكلفة               

 

 

 

 

 

 المصدر: إعداد الباحث

 حدود الدراسة:

 ومدخل القيمة هندسة مدخل في الدراسة هذه ألغراض المستهدفة التكلفة تطبيق أدوات تمثلت: الموضوعية الحدود: أوالً 
سلوب( كايزن) المنتجات لتطوير المطور التكلفة  األدبيات من العديد بين مشتركة حديثة أدوات بإعتبارها المتوازن األداء وا 
 .المستهدفة التكلفة أدوات كل تتناول ولم المذكورة األدوات على الدراسة إقتصرت ولذلك الموضوع هذا تناولت التي

 
 أدوات تطبيق التكاليف المستهدفة:

 القيمةمدخل هندسة  -
 مدخل التكلفة -

لتطوير المنتجات  المطور
 ()كايزن

 األداء المتوازنإسلوب  -
 

 

 فاعلية قرارات التسعير 



 

6 
 

 المنشآت من مجموعة تشمل التي المكانية حدوده على لهذه الدراسة الميداني الجانب يتركز :المكانية الحدود: ثانياً 
 .الخرطوم بوالية السودانية الصناعية

 مدراء من السودانية الصناعية المنشآت من بمجموعة العاملين إستطالع على الدراسة تقوم حيث: البشرية الحدود: اً ثالث
 .والتسويق البيع ورجال ومراجعين ومحاسبين ومهندسين أقسام ورؤساء إدارات

 .م 2112 : الزمانية الحدود :رابعاً 

 

 الدراسات السابقة: ثانيًا: 

 The Impact of Costing Method to Strengthen theبعنوان  Nour Aldeen et, al  (4112)دراسة 
Competitiveness of Industrial Companies  

 للتكلفة اإلستراتيجية اإلدارة على تبنى التي التنافسية المزايا على المحافظة على الشركات إدارة حث الى الدراسة هدفت
 وجود: منها نتائج عدة الى الدراسة توصلتوقد  التنافسية القدرة تعزيز في المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق تأثير ومعرفة
 جوهري تعديل إجراء على الشركات قدرة عدم، و التنافسية القدرة وتعزيز المستهدفة التكلفة إسلوب بين ومباشرة إيجابية عالقة
 .البحوث إلجراء متخصصة إدارات وجود عدم، مع التصاميم لتغيير التكلفة إرتفاع بسبب المنتجات تصميم على

 في كبيرة تخفيضات لتحقيق المستهدفة التكلفة إسلوب لتطبيق العليا اإلدارة قبل من والدعم اإلهتمام زيادةب الدراسة أوصت
 إعتماد خالل من الصناعية الشركات في المطبقة التكاليف نظم تطوير ضرورةو . التنافسية القدرة لتعزيز اإلنتاج تكاليف
 .التنافسية قدرتها وتعزيز الربحية أهداف تحقيق أجل من التكلفة حيث من حديثة مداخل

 دعم بهدف القيمة وتحليل المستهدفة التكلفة مدخلي بين للتكامل مقترح إطاربعنوان  (4112) كيوان موسي راندا دراسة
 الحديثة التصنيع بيئة في المصرية للمنتجات التنافسية الميزة

 بهدفوذلك ( VA) القيمة وتحليل( TC) المستهدفة التكلفة مدخلي بين للتكامل مقترح إطار بناء محاولة الي الدراسة هدفت
 مدخلوخلصت الدراسة الى أن  .الحديثة التصنيع بيئة في التكلفة ريادة استراتيجية وتحقيق التنافسية التكلفة الي الوصول
 استراتيجية وتحقيق التنافسية التكلفة الي الوصول بهدف للتكلفة، االستراتيجية االدارة لدعم هامة أداة يمثل المستهدفة التكلفة
 .التكلفة ريادة

أوصت الدراسة بضرورة إهتمام أنظمة التكاليف بتحليل وادارة التكلفة وتطبيق مدخل هندسة القيمة بهدف التركيز على 
 األنشطة المضيفة للقيمة واستبعاد تلك التي ال تضيف قيمة لألنشطة. 
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 إسلوب التكلفة المستهدفة ودوره في دعم القدرة التنافسية للمصارف السودانيةبعنوان تطبيق  (4112دراسة كجوك )
 على التعرف كذلك المستهدفة، التكلفة إسلوب في توافرها يجب التي األساسية المقومات على التعرف الى الدراسة هدفت
 توصلت .للمصارف الخدمية القطاعات في التكلفة وخفض التسعير في المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق على المترتبة المزايا
 في السائدة المنافسة لمواجهة تكلفة بأقل خدمات تقديم في المصارف يساعد المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق إن الى الدراسة
 اإلستخدام خالل من المصرفية الخدمات تكاليف تخفيض الى المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق يؤدي، كما المصرفي القطاع
 خالل من بالمصرف التنافسية القدرة زيادة في المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق يساعد، و المتاحة الخدمية للطاقة األمثل
 .المصرفية الخدمات لتقديم محددة زمنية بجداول اإللتزام

 المنافسة لمواجهة تكلفة بأقل الخدمات لتقديم المصارف في المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق ضرورة التوصيات أهم كانت
 الخدمات تكلفة تخفيض من يزيد والذي المستهدفة التكلفة إسلوب بتطبيق اإلهتمام وأيضاً  المصرفي، القطاع في السائدة

 التنافسية القدرة لزيادة المستهدفة التكلفة إسلوب بتطبيق اإلهتمام كذلك الجودة، على التأثير دون المستمر والتحسين
 .المصرفية الخدمات تقديم مواعيد ضبط خالل من بالمصرف

تحديد التكلفة المستهدفة في ظل تطبيق الموازنة على أساس بعنوان  (4112)سة ادريس الصديق عثمان على درا
 األنشطة ودورها في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية

 أثر وتحليل ودراسة الصناعية، لألنشطة التكلفة مسببات تحليل على المستهدفة التكلفة تطبيق أثر بيان الى الدراسة هدفت
 أساس على الموازنة دور على والتعرف األنشطة، تحليل في المستهدفة والتكلفة األنشطة أساس على الموازنة بين العالقة
 .التحليلي الوصفي المنهج الدراسة إستخدمت. التكاليف وتخفيض المستهدفة التكلفة بين العالقة على األنشطة

 اإلنتاجية، الكفاءة رفع على والعمل المضافة، القيمة ذات الضرورية العمليات أداء على التركيز بضرورة الدراسة أوصت
 الخارجي الموقف وتحليل حدوثها، قبل قيمة تضيف ال التي األنشطة تكاليف حذف يمكن حتى التكلفة مصادر وتتبع

 والخفض القدرة مواطن على للتعرف الشركة قدرة لتوجيه ومنافسين وعمالء موردين من للمنشأة الخارجية البيئة لمكونات
 .للتكلفة الحقيقي

استخدام اسلوبي التكلفة على أساس النشاط والتكلفة المستهدفة في  بعنوان (4112)دراسة السارة سعد علي أحمد 
  قياس التكلفة وتسعير الخدمات المصرفية

سلوب النشاط أساس على التكلفة إسلوب دور بيان الى الدراسة هدفت  دورهما وكذلك التكلفة، قياس في المستهدفة التكلفة وا 
 أساس على التكلفة إسلوب تطبيقتوصلت الدراسة الي أن  .السودانية التجارية بالمصارف المصرفية الخدمات تسعير في

تباع المستهدفة التكلفة إسلوب تطبيق يؤدي، كما المصرفية الخدمات تكلفة قياس دقة الىيؤدي  النشاط  بصورة مبادئه وا 
 .المصرفية الخدمات تكلفة قياس دقة الى اإلنتاجية والعملية للمشروع التخطيط بعملية البدء منذ صحيحة
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 نشاط أساس على التكلفة إسلوب مثل التكلفة إلدارة حديثة تقنيات على المصارف إدارات إعتماد بضرورةأوصت الدراسة 
 الجهات وتدريب توعية وضرورة العمالء، من مقبولة نوعية بتكلفة مصرفية خدمات تقديم أجل من المستهدفة والتكلفة
سلوب النشاط أساس على التكلفة إسلوب عليها يقوم التي المفاهيم عن المصرفية الخدمات وتسعير قياس عن المسئولة  وا 
سلوب المستهدفة التكلفة  بما المصرفية الخدمات تكلفة تخصيص في منها واإلستفادة الشاملة والجودة القيمة هندسة إعادة وا 
 .العمالء ورغبة مصلحة يحقق

 للدراسة ًا: االطار النظريثالث

 المستهدفة:  التكلفة وأهداف وأهمية مفهوم

عتباره المستهدف البيع سعر تحديد في السوق سعر على ترتكز تقنية عبارة عن المستهدفة التكلفة نإ  العامل وا 
 التخطيط بداية من كل مراحل دورة حياة المنتج في التكاليف إدارة على التركيز خالل من التكاليف لتخفيض الموجه

 األمد في المنشآت وأرباح التنافسي الوضع ضوء في السوق متغير بين مباشرة صلة وجود التقنية هذه وتظهر والتصميم،
دارة الطويل  والتكلفة المستهدف الربح وهامش المستهدف، السوق سعر هى متغيرات ثالث بين تربط التقنية وهذه التكاليف، وا 

  .(151، ص2111)الركابي،  المستهدفة

أن  ، حيثتعتمد على عوامل ومتغيرات السوق كما أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت ن التكاليف المستهدفةإ
بتقديم المنتج للسوق حيث أن البيئة اإلسراع مع الجودة وخفض التكلفة  أسلوب التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تحسين تطبيق

 .(Jim, 2010, p.3) تعمل فيها المنشآت ال تحتمل الخطأ أو التأخير التنافسية التي

 :(312، ص2114)عبداللطيف،  أهمها السمات من مجموعة الى المستهدفة التكلفة أهمية ترجع

 .المنتجات بباقي منتج كل لعالقة وفقاً  المنافسة كثافة .1
 .والمعلوماتية التكنلوجية لتطوراتل وفقاً  المنتجات في السريعه والتطورات التغيرات .2
 .األخطاء أو التأخير أو المنتجات في بالعيوب من جانب العمالء قبولال عدم .3
 سهولة ظل في مناسبة وبأسعار عالية جودة ذات منتجات على الحصول في رغبة العمالء زيادة .4

 .هموعي زيادة و المنتج عن معلومات الى الوصول
 .المنافسين وأداء العمالء واحتياجات مالحظات وتتبع بتطوير المنشأة إهتمام .5
 سلسلة عبر وعمالء موردين من بشركائها المنشأة يربط والتكاليف األرباح إلدارة مكثف نظام إنشاء .1

 .القيمة
 .االنتاج عملياتو  المنتج تصميم من لكل المستمر التحسين على التركيز .7
 .اإلنتاج في البدء قبل المنتج وتصميم تطوير مرحلة خالل المستهدفة التكلفة تحقيق محاولة .8
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 :(311، ص2114)عبداللطيف،  عن مفهوم التكلفة المستهدفة مبدئيًا في المعادلة التالية يمكن التعبير

 الربح المستهدف   –  السعر المستهدف    التكلفة المستهدفة =                         

 :(175، ص2117زويلف، و )الخلف،  هيمبادئ أساسية يتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة 

 :فة المنتج وفقًا للمعادلةحيث يتم تحديد تكلPrice Led Costing: ) قيادة السعر للتكلفة  -1
 الربح المستهدف = التكلفة المستهدفة. –السعر المستهدف               

 .(Focus on The Customers)التركيز على المستهلكين )العمالء(   -2

 .(Focus on Product Design)التركيز على تصميم المنتج   -3

 .(Focus on Process Designالتركيز على عملية التصميم )  -4

 .(Cross-Functional Teamsفرق عمل متداخلة المهام )  -5

 . (Live-Cycle Costsحياة التكاليف )دورة بأخذ جميع التكاليف ذات العالقة  -1

 .(Value-chain Orientationتوجيه سلسلة القيمة ) -7

 متطلبقققات مقققع يتوافقققق بحيقققث وتكلفتقققه المنقققتج سقققعر بقققين مقققا الموازنقققة ىالققق يهقققدف المسقققتهدفة التكلفقققة مقققدخل تطبيقققق إن
، 2118)منصققور،  المسققتهدفة الققيتطبيققق التكلفققة ، كمققا يهققدف سققواء حققد   علققى الصققناعية المنشققآت ومتطلبققات المسققتهلكين

 :(85ص

 الهدف األساسي لمدخل التكلفة المستهدفة. الذي ُيعتبرفيض تكلفة المنتج قبل حدوثها، و تخ  -1

مقن خقالل تقديمقه فقي الوققت المحقدد، ومقن ثقم خفقض الوققت المسقتهدف وذلقك زيادة وتحسين جودة المنقتج وتميقزه   -2
 تقديمه فعاًل للعميل.من بداية التفكير في تقديم المنتج حتي 

العقاملين وسقعيهم نحقو تحقيقق أهقداف  تحسين الموقف التنافسي للمنشأة من خالل توفير منافع اإلنتماء مقن جانقب  -3
 خفض التكلفة.

مكانيققات ، وعلققى رغبققات العمققالء، ومواصققفات وخصققائص المنققالتركيققز علققى دراسققة البيئققة الخارجيققة للمنشققأة  -4 تج، وا 
 .م القدرة التنافسية للمنشأةوظروف المنافسين، بما يدع

واققققع السقققوق الخقققارجي، والتقققي يقققتم  مقققن إدارة تشقققكيلة المنتجقققات، كمقققا يسقققاعد فقققي تحديقققد تكلفقققة المنقققتج المسقققتهدفة  -5
 مقارنتها بتكلفة المنتج. 

 وتوجيه وتنظيم تخطيط من وظائفهامهامها و  أداء في اإلدارة لمساعدة المستهدفة التكلفة وأساليب أدوات إستخدام نإ
تخاذ أداء وتقويم ورقابة  القواعد تشكل علمية أصول على تقوم أن الى أكيدة حاجة في وال سيما القرارات التسعيرية قرار وا 
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 سالمة الى اإلطمئنان تدعم علمية مبادئ المستهدفة التكلفة تتبنى أن يجب ولذلك العام، اإلطار أعمدة عليها تبنى التي
 .منها المرجوه األهداف تحقيق وتعمل على إجراءاتها

 المستهدفة التكلفة تطبيقل المساعدة دواتاأل

 من وظائفها أداء في المنشآت إدارة تساعد التي واألساليب األدوات مجموعة المستهدفة التكلفة كمفهوم عام تعني
 ومن أهدافها لتحقيق واألساليب األدوات من مجموعة تستخدم فهي قرارات، واتخاذ وتنسيق وتوجيه ورقابة وتنظيم تخطيط
 .المتوازن األداء إسلوب و (كايزن) المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل ومدخل هندسة القيمة  أبرزها

 (Value Engineering: )القيمة هندسة مدخل

إجراء  بواسطةة التي يحصل عليها العميل م القيميعظيعمل على تقيمة بأنه منهج لتصميم المنتج ُيعرف مدخل هندسة ال
المساس بالكفاءة الوظيفية  مع عدممحاولة التأثير فيها بالتخفيض فحص منظم للعوامل التي تؤثر على تكلفة المنتج، و 

  .(337، ص2117)زامل،  للمنتج

فحص وتحليل عناصر المنتج ووظائفه للتعرف على األجزاء واألنشطة التي تضيف  مدخل هندسة القيمة من هدفالو 
وبالتالي قيمة للمنتج  واألنشطة التي التضيف ز على تحقيق كفاءة أكبر في األنشطة المضافة للقيمةيركالتمع قيمة للمنتج 

 لتخفيض تكلفة العناصر مع الحفاظ على الحالة الوظيفية وجودة أداء المنتج.ها حذف

 : (214، ص2112)العمايدة،  من خالل المراحل التالية تطبيق خطة عمل هندسة القيمةيمكن 

نبع من حقيقة الرغبة في التحسين والتطوير، لذلك يجب أن تكون األهداف محددة التي تحلة تحديد األهداف: و مر  -أ
 وواضحة ومعروفة للجميع.

من خالل فريق العمل الهندسي بالتعاون مع إدارة التكاليف، لجمقع أكبقر ذلك مرحلة جمع المعلومات عن المنتج:   -ب
 ومكوناته والتكلفة المقدرة.قدر من المعلومات عن المنتج 

تياجقققات يققققوم المهندسقققون بإعقققداد تصقققميم هندسقققي مبقققدئي للمنقققتج يعتمقققد علقققى إححيقققث مرحلقققة التحليقققل القققوظيفي:   -ج
 في إعداد التصميم التفصيلي للمنتج. ومتطلبات العمالء، ليتم إستخدامه

والعمليقققات التقققي تقققؤدي القققى تحقيقققق الوظقققائف طقققرح األفكقققار واألسقققاليب والطقققرق فيهقققا يقققتم  التقققيالمرحلقققة اإلبداعيقققة: و  -د
 الرئيسية للمنتج، من خالل العصف الذهني لفريق العمل.

ي تقؤدي باإلعتماد على المرحلة السابقة لتقييم جميع األفكقار واألسقاليب والطقرق والعمليقات التق تكونمرحلة التقييم: و  -ه
 ة للمنتج ودراستها.الى تحقيق الوظائف الرئيس

 أخذ بعض األفكار واألساليب والعمليات المطروحة في التقييم ومحاولة تطوير بعضها. فيها يتمو مرحلة التطوير:   -و
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صقانع الققرار مهمقة إلزالقة أي إلتبقاس أو غمقوض لقدى المرحلقة المرحلة عرض وتقديم خطة هندسقة القيمقة: وهقي   -ز
 .في المنشأة

يتم وضع خطة هندسة القيمة في  ر بالمنشأةة صانع القرامرحلة تطبيق خطة هندسة القيمة: بناًء على موافق  -ح
 مرحلة التنفيذ، باإلضافة الى متابعة وتقويم النتائج حسب الخطة المحددة سلفًا من قبل الفريق الهندسي.

 : (82، ص 2115)البطاينة،  القيمة هندسةبيق مدخل المزايا والمنافع التي يمكن إستخالصها من جراء تطأبرز من 
 التكاليفي للمنشأة وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمنشأة.تحسين الموقف  -أ
مققن تخفققيض أثارهققا، ومققن ثققم تخفققيض التكلفققة  االدارة عققات التكلفققة ومسققبباتها ممققا يمكققنإتاحققة الفرصققة لتحليققل مجم -ب

 فهي تخدم تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية واإلستراتيجية. الى التكلفة المستهدفة، التكلفة اإلجمالية والوصول
علقققى إسققتبعاد األنشقققطة التققي ال تضقققيف قيمقققة للمنققتج، وبالتقققالي زيققادة فقققرص الربحيقققة  مقققدخل هندسققة القيمقققة يعمققل  -ج

 المتاحة للمنشأة.
حتياجات المختلفة يعمل على تطوير مستويات التكامل بين األنشطة -د  العمالء. المسؤلة عن توفير متطلبات وا 
 يساعد على كشف مواطن الخلل والقصور في أنشطة المنشأة وتوجيه اإلدارة نحو تصويبها. -ه
يجاد طرق لتحسين العائد.  -و  العمل على تخفيض التكلفة وتحسين الجودة وا 
 العمل على تكوين عالقات مترابطة ومستمرة مع األطراف الخارجية للمنشأة. -ز
التكاليف المستهدفة تخفيض التكاليف في جميع مراحل اإلنتاج وطوال دورة حياة المنتج باإلضافة الى تخطيط  نتضمت
 .القيمة هندسة واستخدام مدخل ل ذلك من خالل دراسة وتحليليتم كو  األرباح،

 

 (كايزن) المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل

ُيعرف بأنه نظام يعمل على مراحل اإلنتاج والتصنيع، كما ين المستمر ُيعرف مدخل كايزن بمدخل التطوير والتحس
جراءات اإلنتاج، وذلك  حيث تأخذ هذه التحسينات عمليات إعداد بعن طريق إجراء عمليات تطوير وتحسين أساليب وا 

شيخ، و )مغني،  دائهماألالت وتقليل الفاقد من العمليات اإلنتاجية واإلدارية عن طريق تنمية وتطوير العاملين وزيادة أ
 .(435، ص2115

إجمالي دورة الحياة، وتهتم بتوفير وتخفيض التكاليف خالل مرحلة اإلنتاج، إالا أن ذلك بتتعلق طريقة كايزن 
سيكون في مرحلة متأخرة نسبيًا من دورة الحياة، من وجهة نظر الرقابة على التكاليف، األمر الذي سيؤدي الى تخفيض 

التكاليف في هذه المرحلة. كما أن التوفير الكبير للتكاليف في مرحلة اإلنتاج يجب أن يتم من خالل  نسبة قليلة فقط من
 .(213، ص2113أتريل، و )ميالني،  التكاليف المستهدفة
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، 2114)الكسب،  منهاة من المبادئ التي يقوم عليها على مجموع (كايزن) المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخليعتمد 
 -:(12ص

 ليس للتحسين نهاية فهو مستمر بإستمرار وجود المنشأة. -1
 التحسين عملية شاملة. -2
 تحتاج عمليات التحسين الى تضافر جهود جميع من يعمل بالمنشأة. -3
 العمل الجماعي والمشاركة ألن التحسين مسؤلية الجميع. -4
 إستغالل الوقت. -5
 عدم وجود األخطاء ال يعني عدم الحوجة للتحسين. -1
 تحسينات ذات خطى تدريجية.تقوم على أساس  -7
 أنها تُبنى على الوسائل الحالية والتكنلوجيا المتوفرة. -8

 إلدارة المنشققأة أهمهققا (كققايزن) المنتجققات لتطققوير المطققور التكلفققة مققدخلالتققي تنشققأ عنققد تبنققي  زايققاهنالققك العديققد مققن الم
  -:(11ص، 2114)الكسب، 

 من خالل الخفض المستمر للتكاليف.وذلك يعمل على المحافظة علي الميزة التنافسية للمنشأة  -أ
 يعمل على توحيد العاملين وتحكم العاملين في العملية اإلنتاجية.  -ب
 يؤسس إلستمرار عملية التغيير والتقدم والتعلم.  -ج
 سرعة إستجابة لعمليات تسليم السلع للعمالء. تيحي -د
حتياجات العمالء المتغيرة.تلبية إحتياجات العمالء بتحسين المواصفات بإستمرار وفق متطلبات  -ه  وا 

 مساعدة على يعمل إسلوب يعتبر( كايزن) المستمر والتحسين التطوير بإسلوب ُيعرف ما أو المطور التكلفة مدخل نإ
 واإلجراءات اإلنتاج أساليب وتحسين تطوير خالل من التكاليف تخفيض على يعمل فهو المختلفة، وظائفها أداء في اإلدارة

 ومقاييس الرقابة عمليات من اإلستفادة وأيضاً  والتالفة، المعيبة المنتجات كمية تقليل أو إنهاءكذلك و  والطرق، والعمليات
 وتفسير لتوفير واإلدارة العاملين جميع بين الجهود تضافر يتطلب بما المنشأة، وأنشطة لعمليات مستمر بشكل األداء

 الجودة درجة ورفع التكاليف تخفيض على تعمل وحلول أفكار عنومستمر  دائم بشكل والبحث والتصنيع اإلنتاج معلومات
 .معاً  والمستهلك المنشأة منفعة من يعظم بما واألداء

 المتوازن األداء إسلوب

يوازن و  ،أحد األساليب والتقنيات اإلدارية الحديثة التي ساهمت في ضبط آداء المنشآتيعتبر إسلوب األداء المتوازن 
بين الجوانب المالية ورضاء العمالء وفاعلية العمليات الداخلية وجوانب التعلم والتطوير واإلبداع في المنشأة هذا النظام ما 

هدف األداء المتوازن . يسواء كانت ربحية أو غير ربحية، خدمية أو صناعية، حكومية أو غير حكومية، صغيرة أو كبيرة
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يغطي مفهوم األداء  ، بحيثط على الجوانب أو االنشطة األخرىتحديد األهداف للمنشأة بحيث ال يطغى جانب أو نشال
)الحريري،  ( أربعة جوانب رئيسية لألهداف المتوازنة تغطي المجاالت اآلتيةBalance scorecard Conceptالمتوازن )
 :(112، ص2111

 الجوانب المالية. -1
 رغبات العمالء.التي تتعلق بالعمالء من خدمة العمالء ورضاء العمالء وتحقيق  الجوانب -2
 الجوانب التي تتعلق بعمليات األعمال الداخلية من تطوير ومحافظة على مستوى االداء. -3
 لتطوير المنتجات وتطبيق سياسات إدارية حديثة.وذلك تتعلق بالتعلم والنمو واإلبداع التي جوانب ال -4

قياس أداء وحدات المنشأة وذلك لترجمة عني إستخدام المنشأة مقاييس مالية وغير مالية لياالداء المتوازن إسلوب  
سترتيجيات المنشأة من خ هي المحور المالي، ومحور العمالء، ومحور و ة الل التفاعل بين أربع محاور رئيسأهداف وا 

 .(5، ص2115)منصور،  العمليات الداخلية، ومحور التعلم والنمو

 -:(21، ص 2115)عبدالمحسن،  االداء المتوازن من جملة العناصر التاليةإسلوب  تكوني

 د خط سير المنظمة في المستقبل.يتحدبالرؤية المستقبلية:   .1
 عن األساليب واإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف المنظمة. ستراتيجيقققققققققققة: وذلك بالتعبيراإل  .2
على تحقيق تلك ويعمل يمثل قوة الدفع نحو تبني إستراتيجية معينة لتتناسب مع مؤشرات كل بعد  البعد: وهو  .3

 اإلستراتيجيات للحصول على تلك المؤشرات.
 تنفيذ اإلستراتيجية المعتمدة.لوالتي تعبر عن اإلسلوب المتبع األهداف:  .4
 بأنها مقاييس كمية.قيق األهداف، وتصنف تعكس طبيعة األداء المستقبلي وتدعم تح المقاييس: وهي  .5
 اييس األداء في المستقبل.تمثل البيانات الكمية لمق هيالمستهدفات: و  .1
 تعبر عن عالقة األهداف ببعضها البعض. هيإرتباطات السبب والنتيجة: و  .7

 مالية، نسب أو نوعية أو كمية مقاييس من المنشأة داخل المختلفة األنشطة باختالف األداء مقاييس تتعدد 
 األداء في والمتمثلة فيها المؤثرة والعوامل مراحلها كافة في التكاليف ورقابة تحليل الى المستهدفة التكلفة مدخل ويهدف
 .األداء لتقويم معاً  والخارجي الداخلي

 التسعير قرارات

 هربقر قلب اإلدارة وأهم مظهقر علقى اإلطقالق فقى السقلوك التنظيمقي، فمقن خقالل أفكقار عملية صنع القرارات تعتبر
( فققإن القققرار مققاهو إالا إختيققار بققين مجموعققة مققن البققدائل، تتطلققب عمليققة طويلققة مققن التخطققيط Herbert Simonسققايمون)

ترمى هذه العملية فى آخر المطاف إلى تحقيق هدف، والذى جيث واإلعداد نتيجة التضحية التى تتم بين البدائل المطروحة، 
ال يقؤدى إلقى تحقيقق مختقار مقاهو إالا حقل وسقط يمكقن مالحظقة أن البقديل الذاتقه وسقيلة لتحقيقق هقدف آخقر، و يعتبر فى حقد 
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 ، لكناه يكون أفضل البدائل بناًء على المعلومات المتعلقة بالبيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنشأة. فقالقراركاملالهدف بشكل 
 .(Pardeep, 2009, p.51) هو محصلة لتفاعل عناصر التنظيم الداخلية وعناصر بيئته الخارجية إذن

 :(28، ص1222)بلبع،  في مرحلتين أساسيتين هما مراحل اتخاذ القرار بعلخص بل
 شمل كل من:ت وهي( : Decision Makingمرحلة صنع القرار ) .1

 التعرف الدقيق على الموضوع المطروح إلتخاذ قرار بشأنه. -أ
 تجميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بموضوع القرار. -ب
 وتحديد البدائل الرئيسة.البحث والتفكير في بدائل الحلول  -ج
 تقييم كل بديل مطروح من خالل عيوبه ومميزاته ومتطلبات تنفيذه. -د
 بينها. رتيبها بحسب معايير المفاضلةالمقارنة بين البدائل المطروحة وت -ه
 تشمل:التي ( : و Decision Takingمرحلة اتخاذ القرار ) .2

 عمل خطة عمل ومراجعة المكانية تطبيق القرار. -أ
 ر من الجهة المختصة والمخول لها إصداره من قبل السلطة األعلى أو وفقًا لالئحة المنشأة.إتخاذ القرا -ب
 التحقق من الحدوث الفعلي للمنافع المخططة. -ج

 المدة بحسب تصنف أن تصنيف القرارات بحسب وجهة النظر التي يراد منها التصنيف، حيت يمكن يمكن 
سبوعية يومية قرارات الى القرارات تكرار بحسب أو األجل، وقصيرة األجل ومتوسطة األجل طويلة قرارت الى الزمنية  وا 
 ظل في وقرارات المخاطرة ظل في وقرارات التأكد عدم ظل في قرارات الى المعلومات توفر بحسب أو وسنوية، وشهرية
 .القرار متخذ عليه يعتمد الذي المعيار بحسب يمكن تصنيفها أو التام، التأكد

تعني تحديد أسعار  وهي القرارات متخذي تواجه التي التعقيد شديدة القرارات من المنتجات تسعير قرارات تعتبر
)دبيان،  ئية السائدة فى الفترات القصيرةمحددة للمنتجات فى ضوء السياسات السعرية المقررة فى الفترة الطويلة والظروف البي

تخضع لقانون محدد، وذلك لتعدد المتغيرات التي تؤثر في يرى أبو قحف أن القرارات التسعيرية ال و  .(115، ص1222
عند إتخاذ القرارات  مراعات تلك المتغيرات قرارات التسعير والتي تختلف بإختالف المنشآت ونوع الصناعة. و يجب

 .(151، ص2111)ابوقحف،  التسعيرية

أن  بحيققثالتبادليققة )البقائع والمشققتري(، السققعر هقو العامققل المتغيقر والملمققوس مقن وجهققة نظقر طرفققي العمليقة  يعتبقر
هو الذي سيمكِّن المنتجين  أخرىالذي يتم التخطيط به بطريقة علمية وعملية سيكون مقبواًل للمشترين من جهة  العادل السعر

 .(13، ص2111)عبيدات،  والبائعين من تعريف ما ينتجونه من سلع من أجل الحصول على هوامش الربح المناسبة
إجراءات محددة، وذلك  وأأن قرارات التسعير ال تخضع إلسلوب محدد أو قانون محدد أو خطوات  دنجعمومًا 

 لتعدد المتغيرات التي تؤثر في قرارات التسعير والتي تختلف بإختالف المنشآت ونوع الصناعة والبيئة المحيطة بالمنشأة.
 األدوات واألساليب المتنوعةالمداخل و ام إستخد من البد التسعير قرارات إتخاذعند  بالمنشأة التسعير قرارات فعالية زيادةلو 

، المنشأة أهداف ويحقق التنافسية المنشأة قدرات يدعم مامثل مدخل التكلفة المستهدفة واألدوات المساعدة له ب والمناسبة
باالضافة الى اتباع اجراءات  والمالئمة، والجودة والموضوعية الدقة من عالية بدرجة تتميز معلومات على الحصولوأيضًا 
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قدرتها على إنتاج منتجات بجوده مناسبه وبأقل وأيضًا زيادة تتناسب مع حجم المنشأة وموقعها السوقي ودرجة المنافسة، 
 .بالمنشأة التسعير قرارات فعالية زيادة وبالتالي ،تكلفه ممكنه

 ًا:النتائج والمناقشةرابع
 المسقتهدفة للتكقاليف المسقاعدة األدوات دورتم تحديد العينة بمواصفاتها العلمية التي تحققق أغقراض الدراسقة ) عينة الدراسة:

 ( من ذوي االختصاص.التسعير قرارات فاعلية في
 التابع: والمتغير المستقلة المتغيرات بين لبيرسون الخطي األرتباط معامل قياس

 (1جدول رقم )
 لبيرسون بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابعمعامل األرتباط الخطي 

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 األول
 **73321 معامل اإلرتباط مدخل هندسة القيمة

 17111 مستوى الداللة

 الثاني
مدخل التكلفة المطور 

 لتطوير المنتجات
 **73221 معامل اإلرتباط
 17111 مستوى الداللة

 الثالث
 **72421 معامل اإلرتباط األداء المتوازنإسلوب 

 17111 مستوى الداللة
 م4112المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،                        

tailed)-Correlation is significant at the 0.01 level (2). **      
 ( إلى معامالت اإلرتبارطات الخطية البسيطة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، ومنه يظهر أن:  1) رقم يشير الجدول

( مع المتغير التابع )فاعلية قرارات التسقعير( %3337المتغير المستقل األول )مدخل هندسة القيمة(: يرتبط بنسبة ) -1
 (.13111والتي تساوي) .Sigحسب معامل اإلرتباط الخطي لبيرسون، وهذا اإلرتباط معنوي بداللة قيمة 

( مققع المتغيققر التققابع %3535: يققرتبط بنسققبة )المتغيققر المسققتقل الثققاني )مققدخل التكلفققة المطققور لتطققوير المنتجققات( -2
والتققي  .Sig)فاعليققة قققرارات التسققعير( حسققب معامققل اإلرتبققاط الخطققي لبيرسققون، وهققذا اإلرتبققاط معنققوي بداللققة قيمققة 

 (.13111تساوي)
( مقققع المتغيقققر التقققابع )فاعليقققة ققققرارات %5234المتغيقققر المسقققتقل الثالقققث )إسقققلوب األداء المتقققوازن(: يقققرتبط بنسقققبة ) -3

 (.13111والتي تساوي) .Sigالتسعير( حسب معامل اإلرتباط الخطي لبيرسون، وهذا اإلرتباط معنوي بداللة قيمة 
 اختبار الفرضية األولى: 

 في التسعير قرارات وفاعلية القيمة هندسة مدخل بين إحصائية داللة ذات عالقة هناكتنص الفرضيه األولى على أن: "
 أن حيث النموذج بناء في البسيط الخطي اإلنحدار رضية سيتم إستخدام إسلوبمن صحة الف" وللتأكد الصناعية المنشآت
 :اآلتي الجدول في كما وذلك تابع كمتغير التسعير قرارات وفاعلية ،(1x) مستقل كمتغير القيمة هندسة مدخل
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 (4دول رقم )ج

 عبارات الفرضية األولىعلى  تحليل اإلنحدار الخطي البسيط نتائج 

 (tأختبار ) معامالت اإلنحدار 
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 التفسير

0
̂ 47124 27242 17111 معنوية 

1
̂ 17212 37..2 17111 معنوية 

 النموذج معنوي 127.2 (Fإختبار )

1Y = 2.062 + 0.414 x 

 م4112 المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

 (.13111( وهي دالة عن مستوى داللة )15328)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) .1

 عندما يكون مدخل هندسة القيمة يساوي صفرًا. : متوسط فاعلية قرارات التسعير23212 .2

 .%41الموارد بق وحدة واحدة يزيد فاعلية قرارات التسعير: وتعني زيادة مدخل هندسة القيمة 13414 .3

مدخل هندسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "والتي نصت على أن:  نستنتج أن فرضية الدراسة األولى مما تقدم   
 قد تحققت.  " وفاعلية قرارات التسعير القيمة

 الفرضية الثانية: إختبار

 الدراسة على اآلتي: ضياتمن فر  نيةنص الفرضية الثات         

 ." وفاعلية قرارات التسعير مدخل التكلفة المطور لتطوير المنتجاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "

هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان مدخل التكلفة المطور لتطوير المنتجات علي فاعلية قرارات التسعير، وللتحقق من 
ام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن مدخل التكلفة المطور لتطوير صحة هذه الفرضية سيتم إستخد

 وذلك كما في الجدول اآلتي:كمتغير تابع  (، وفاعلية قرارات التسعير2xالمنتجات كمتغير مستقل )
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 (3دول رقم )ج

 عبارات الفرضية الثانيةعلى  تحليل اإلنحدار الخطي البسيط نتائج 

 (tأختبار ) اإلنحدارمعامالت  
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 التفسير

0
̂ 17.21 27222 17111 معنوية 

1
̂ 17242 27421 17111 معنوية 

 النموذج معنوي 12712 (Fإختبار )

2Y = 1.970 + 0.428 x 

 م4112المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،  

 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

 (.13111( وهي دالة عن مستوى داللة )18317)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) -1
 عندما تكون مدخل التكلفة المطور لتطوير المنتجات يساوي صفرًا. : متوسط فاعلية قرارات التسعير13271 -2
 .%43بق المطور لتطوير المنتجات وحدة واحدة يزيد وفاعلية قرارات التسعير: وتعني مدخل التكلفة 13428 -3

مدخل التكلفة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "والتي نصت على أن:  ضية الدراسة الثانيةمما تقدم نستنتج أن فر    
 قد تحققت. " وفاعلية قرارات التسعير المطور لتطوير المنتجات

 الثالثة:الفرضية  إختبار

 الدراسة على اآلتي: ضياتمن فر الثالثة نص الفرضية ت         

 ." وفاعلية قرارات التسعير إسلوب األداء المتوازنتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "

هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان إسلوب األداء المتوازن علي فاعلية قرارات التسعير، وللتحقق من صحة هذه الفرضية 
(، 3xيتم إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن إسلوب األداء المتوازن كمتغير مستقل )س

 وذلك كما في الجدول اآلتي:كمتغير تابع  وفاعلية قرارات التسعير
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 (2دول رقم )ج

 عبارات الفرضية الثالثةعلى  تحليل اإلنحدار الخطي البسيط نتائج 

 (tأختبار ) اإلنحدارمعامالت  
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 التفسير

0
̂ 17321 37222 17111 معنوية 

1
̂ 17222 27224 17111 معنوية 

 النموذج معنوي 22743 (Fإختبار )

3Y = 1.371 + 0.588 x 

 م4112المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،  

 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

( وهي دالة عن مستوى داللة 47323)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) .1
(13111.) 

 عندما تكون إسلوب األداء المتوازن يساوي صفرًا. : متوسط فاعلية قرارات التسعير13371 .2

 .%52بق واحدة يزيد فاعلية قرارات التسعير: وتعني إسلوب األداء المتوازن وحدة 13588 .3

إسلوب األداء توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "والتي نصت على أن:  اسة الثالثةمما تقدم نستنتج أن فرضية الدر    
 قد تحققت.   " وفاعلية قرارات التسعير المتوازن

 عرض ومناقشة نتائج اإلنحدار المتعدد:

 هي:نجد أن متغيرات الدراسة 

1X.مدخل هندسة القيمة : 

2X.مدخل التكلفة المطور لتطوير المنتجات : 

3X.إسلوب األداء المتوازن : 
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Y.فاعلية قرارات التسعير : 

 (2دول رقم )ج

 عبارات الفرضياتعلى تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد نتائج 

 (tأختبار ) معامالت اإلنحدار 
 القيمة االحتمالية

(Sig) 
 التفسير

0
̂ 17.22 27233 17111 معنوية 

1
̂ 17111 17222 173.3 غير معنوية 

2
̂ 17121 17222 17222 غير معنوية 

3
̂ 17222 1727211 17111 معنوية 

 17211 (Rمعامل اإلرتباط )

 13212 (2Rمعامل التحديد ) معنويالنموذج 

 143527 (Fإختبار )

3+ 0.484 x 2+ 0.060 x 1Y = 0.985 + 0.110 x 

 م4112المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،    

 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

مدخل التكلفة المطور لتطوير ، مدخل هندسة القيمةأظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين  .1
سلوب األداء المتوازن  كمتغير تابع حيث بلغت قيم فاعلية قرارات التسعير كمتغيرات مستقلة و المنتجات وا 

 (.13511معامل اإلرتباط البسيط )

التكلفة المطور مدخل ، مدخل هندسة القيمة(، وهذه القيمة تدل على أن 13212بلغت قيمة معامل التحديد ) .2
سلوب األداء المتوازن فاعلية قرارات التسعير ( على %21كمتغيرات مستقلة يؤثر بق) لتطوير المنتجات وا 

 )المتغير التابع(.
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( وهي دالة عن مستوى داللة 143572)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) .3
(13111.) 

 ة:األهمية النسبية للمتغيرات المستقل

مدخل التكلفة ، مدخل هندسة القيمةتم أستخدام نموذج المقدرات القياسية لبيان األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة ) 
سلوب األداء المتوازن  ( كما يلي:فاعلية قرارات التسعير( على المتغير التابع )المطور لتطوير المنتجات وا 

 (2دول رقم )ج

 نموذج المقدرات القياسية

 األهمية النسبية المستقل المتغير
الترتيب من حيث األهمية 

 النسبية

 الثاني 17111 مدخل هندسة القيمة

 الثالث 17121 مدخل التكلفة المطور لتطوير المنتجات

 األول 17222 إسلوب األداء المتوازن

 م4112المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،    

 والتوصيات: الخالصةخامسًا: 

 يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما التالي: :الخالصة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االدوات المساعدة للتكلفة المستهدفة وفاعلية قرارات أظهرت نتائج الدراسة  .1
 .التسعير بالمنشآت الصناعية

في المنشآت الصناعية هناك إهتمام بتطبيق التكاليف المستهدفة بدرجة متوسطة  أن التحليل نتائج أظهرت .2
 السودانية.

 أبرزها ومن أهدافها لتحقيق األدوات من مجموعة تستخدم السودانية الصناعية المنشآت أن التحليل نتائج أظهرت .3
 القرارات فاعلية زيادة في مقبولة بدرجة( المتوازن األداء إسلوب المطور، التكلفة مدخل القيمة، هندسة مدخل)

 .المالك ثروة وتعظيم واألرباح المبيعات من المزيد تحقيق على قادرة المنشأة يجعل مما التسعيرية
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 درجة في تتفاوت السودانية الصناعية المنشآت أن النسبية األهمية ترتيب نتائج خالل أظهرت نتائج التحليل ومن .4
 األداء إسلوب إستخدام يأتي حيث التسعير، قرارات إتخاذ عند المستهدفة للتكاليف المساعدة األدوات تطبيق
 .المنتجات لتطوير المطور التكلفة مدخل ثم أقل بدرجة القيمة هندسة مدخل يليه إستخدامًا، األكثر المتوازن

 المنشآت في التسعير وقرارات المستهدفة التكاليف بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت .5
 .السودانية الصناعية

 التوصيات: 

تدريب العاملين عن المفاهيم واألساليب دارات المنشآت الصناعية ببذل مزيد من الجهد في قيام إ ضرورة -1
الحديثة كمدخل التكلفة المستهدفة واإلستفادة منها في تسهيل عملية إتخاذ القرارات التسعيرية بما يحقق 

 مصلحة اإلدارة والعاملين والمالك.
ستغاللها اإلستغالل األمثل كلفة المستهدفة، و يق التزيادة اإلهتمام باألدوات المساعدة لتطب -2 اإلعتماد عليها وا 

 .ير في المنشآت الصناعيةلزيادة فاعلية قرارات التسع
من  وذلك ،دفة بالمنشآت الصناعيةالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عملية تطبيق التكاليف المسته -3

ستخدام لعاملين إشراك ا مع خالل تحديد تكلفة يمكن الوصول اليها،  دواتاألعند تطبيق التكلفة المستهدفة وا 
واجراء التغييرات التنظيمية للمراكز  المساعدة للتكاليف المستهدفة ذات المردود االيجابي والمنخفض التكلفة

 الوظيفية بطريقة تدريجية.
المستهدفة عند إتخاذ  ألهمية النسبية في تطبيق األدوات المساعدة للتكاليفالدورية ل مراجعةالالعمل على  -4

المخططة بفعالية صوى من إستخدام األدوات واألساليب بما يحقق األهداف لالستفادة الق قرارات التسعير
 ونجاح.
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