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 صلخَّ مُ 

، وإعادة تعريف صاديقتاجلودة والنجاح اال إدارةالرتابط التام بني مفهوم ر اظهوإ ديكلتأ الدراسة هتدف

وهو ما  ،من الناحية االقتصادية الشاملة اجلودة إدارة هنجاألهداف االقتصادية واإلجراءات الالزمة لتنفيذ 

عاة جيب مرا بل، بحد ذاته كافًيا هدًفات عالية اجلودة ليس إنتاج منتجاحيث أن . تكاليف اجلودةب ُيعرف

التأثري طويل األجل لتكاليف اجلودة داخل الرشكة هو ، بحيث يكون بعناية هذا اهلدفتكاليف حتقيق 

الدراسة إىل قياس درجة أمهية تكاليف اجلودة بأصنافها األربعة ومؤرشات كل هذه وقد سعت ، األساس

إضافة الرشكات الصناعية السورية،  اإلدارة يف من وجهة نظر  عىل تقويم األداء واّختاذ القرار صنف منها

ألجل ذلك تم اتباع املنهج  ات تطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف هذه الرشكات،لقياس مدى توفر مقّوم

عرب تصميم استبيان وتوزيعه عىل عينة عشوائية من إدارات الدراسة الوصفي التحلييل، حيث تم مجع بيانات 

وحتليلها  ابياناهتة تم معاجل، در (112)وقد تم استالم  الرشكات الصناعية يف خمتلف املحافظات السورية، 

  .للتحليل اإلحصائي SPSSإحصائًيا باستخدام برنامج 

أن إدارات الرشكات الصناعية السورية تعترب مؤرشات  أمهها ،وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج

مؤرشات هامة عند تقويم  )لتقويم، الفشل الداخيل واخلارجيالوقاية، ا(بفئاهتا  بشكل عام تكاليف اجلودة

متباينًا لكل فئة من هذه الفئات، حيث جاءت النسبة األعىل لتكاليف  التقييمكان  وقد، ء واّختاذ القراراألدا

أن تبني من نتائج الدراسة و. ثم الوقاية ثم الفشل الداخيلالتقويم نشاط الفشل اخلارجي، تالها تكاليف نشاط 

 .دون املتوسطتوى الرشكات متوفرة بمستلك ف اجلودة يف مقّومات تطبيق مدخل تكالي

عىل إدارة يتوجب أنه أمهها  ،بمجموعة توصياتاستناًدا للنتائج التي تم التوصل إليها وقد أوصت الدراسة 

عرب توفري املقومات الالزمة لتطبيقه، ملا له من دور كبري يف  الرشكات العمل عىل تطبيق مدخل تكاليف اجلودة

وزيادة مستوى كفاءة وفاعلية االستغالل األمثل للموارد، عرب ين، الرشيد العقال تقويم األداء واّختاذ القرار

 . يؤدي للقضاء عىل تكاليف الفشل بنوعيه تدرجيًياالرتكيز عىل نشاط الوقاية واختصار أنشطة التقويم بشكل 

لفشل الداخيل، تكاليف إدارة اجلودة الشاملة، تكاليف اجلودة، تكاليف الوقاية، تكاليف التقويم، تكاليف ا :الكلامت املفتاحية

 .الفشل اخلارجي، تقويم األداء، اختاذ القرار
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Abstract 

This study aims to emphasize the interconnectedness of the concept of quality 

management and economic success, and to redefine the economic goals and procedures 

needed to implement the TQM approach economically, which is called "Quality Costs". 

Producing high-quality products is not a sufficient goal in itself, as the costs of achieving 

this goal must be carefully considered, so that the long-term impact of quality costs within 

the company is the basis. The study have sought to measure the degree of the importance 

of quality costs in its four categories and the indicators of each category to evaluate 

performance and take The decision from the point of view of the Syrian industrial 

companies administration. To do this, a descriptive and analytical approach was followed, 

whereby the research data were collected by developing a questionnaire and distributing it 

to a random sample of industrial companies managements in the different Syrian 

governorates. A total of 112 responses were received and their data were processed and 

statistically analyzed using SPSS Statistical Analysis software. 

This study has reached a set of results, the most important of which is that the 

administrations of the Syrian industrial companies consider indicators of quality costs in 

their categories (prevention, evaluation, internal failure and external failure costs) as 

important indicators when evaluating performance and making decisions. The evaluation 

was different for each of these categories, with the highest percentage of external failure 

costs, followed by evaluation costs, prevention costs, and internal failure costs 

respectively. The results of the study also revealed that the elements of applying the quality 

cost approach in the companies under study are available at a below average level. 

The study ended with a set of recommendations based on the results that were reached, 

the most important of which is that companies' management should work on implementing 

the quality cost approach by providing the necessary pillars for its implementation. This is 

because of the great role of this approach in evaluating performance and making rational 

and informed decisions. They should also increase the level of efficiency of optimum 

utilization of resources by focusing on prevention costs and shortening evaluation costs in 

a way that gradually eliminates both external and internal failure costs. 

Key words: Total Quality Management, Cost of Quality, Prevention Costs, Evaluation Costs, Internal Failure 

Costs, External Failure Costs, Performance Evaluation, Decision-Making. 
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  إهداء

   جداتي وأجدادي رمحهم ا......ةالطاهرة التقية النقي األرواحإىل من أفتقدهم يف هذه اللحظة ويف كل حلظة، إىل 

من غرس يف قليب إىل ، األمل والثقة ورمست املستقبل خبطوط من، ت من أمامنا أشواك الطريقإىل اليد الطاهرة اليت أزال

  أبي احلبيب .......الكلمات والشكر والعرفان باجلميلكل حقه الذي ال تفيه و حب العلمِ والتعلُّم،

إىل من كانت  ،ا لغد أمجلودفع اا وتصميموأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حب، إىل من ركع العطاء أمام قدميها

  أمي احلبيبة .......إىل بسمة احلياة وسر الوجود  دراسيت،كلماهتا حافزي األكرب يف متابعة 

سندي ، إىل والذكريات معهم أمجل اللحظات تشاركتإىل من ، العقبات والصعاب جتاوزإىل من كان هلم بالغ األثر يف 

  )كندة، مؤمتن، مهند( إخوتي....... ومن أقوى بوجودي بينهم وعضدي

مسى رموز أ، إىل شعاع أملي وبلسم أملي وكانت ابتسامتها، وعانت معي وأعانتين ين السراء والضراءتإىل من شارك

  .)ميساء(احلبيبة زوجيت .. ......ورفيقة الدربتوأم الروح  ء،اإلخالص والوفا

 غهمبلّأن ي عز وجلّ سائال املوىل ،الدكتوراه باركًا هلمإىل من أنتظر حلظة عناقهم مي، فؤاد إىل روحي وقُرة عيين ونبض

العينني اللتني أرى من إىل  ،مستقبلهما املشرق بإذن ا رؤيةب وأن يسعدني وأحبيت لق والعلم،يف الدين واخلُ راتباملأمسى 

  )خالد واجني( أحبائي .....وحلمي اجلميل املنتظر خالهلما الدنيا

   احملبةعائلة زوجيت....وكانت سندي يف امللمات وهبجيت يف املسراتحشيت يف غربيت، إىل من احتضنتين وآنست و

  ....ممن مل يتوانوا يف مد يد العون يل ،إىل مجيع أساتذتي الكرام

  .....األصدقاءالزمالء وو األحبة مجيعإىل 

 ....إىل مجيع الباحثني، وطلبة العلم

  حبثيوإليكم مثرة جهدي  يأهد    
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  شكر وتقدير

حتى  عليه اءأمسى آيات احلمد والثن ارافعيليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره  محداأمحد ا عز وجل 

اا وشكيرضى، وأسجد محدع منأن  ربعضٍ من ب ليالعلم واملعرفة نعمة.  

راغب الدكتور األستاذ  البحثعلى  شرفامل أستاذي إىليسعدني أن أتقدم يف هذا املقام جبزيل الشكر والعرفان ثم 

قدمه يل  خالل ما ، منا البحثمتام هذإل ة، وأمانة علمية،الذي تفانى معي بكل تواضع، وصرب، وصدق، ودق ،الغصني

التقدير واالحرتامخالص  مين ، فلهمة، ومتابعة مستمرةمن مالحظات وتوجيهات قي.  

برنامج ماجستري وأخص بالشكر  ،وعاملني إدارةو أساتذة االفرتاضية السوريةجلامعة ا وأتقدم بالشكر والتقدير إىل

، ومجيع األساتذة أعضاء اهليئة التدريسية واإلداريني والعاملني معاذ الشرفاويالدكتور األستاذ  يرهممثال مبد إدارة اجلودة

  .خالل مسريتي الدراسية ومعرفةما قدموه يل من دعم و على كرم الرعاية وتذليل الصعوبات اليت واجهتين،

وللسادة األساتذة ، الرسالةناقشة هذه مب ملهتفضُّعلى  الكرام املناقشةاحلكم وأتوجه بالشكر الكبري ألعضاء جلنة و

  .التقدير واالحرتام فلهم مين كلاألفاضل حمكمي االستبيان، 

خالد املعمار وأخي احملاسب القانوني األستاذ لوالدي احملاسب القانوني املخضرم  وتقديرا وأحنين شكرا واحرتاما

  .ملساعدهتم وتوجيهاهتم  ومالحظاهتم الثمينةر وأخيت األستاذة كندة املعماأمحد مؤمتن املعمار األستاذ 

غرف ، وواجلمعية العلمية السورية للجودة ،السورية لكل من هيئة املواصفات القياسيةكما أوجه شكري وتقديري 

  .ونتاج حبثي لت يل عمليسه اليتلكل املعلومات  ،)جامعة عني مشس(والدكتورة أمساء املريغين، الصناعة السورية

 .احلب والود والتقدير كل مخالل دراسيت فله لهم الكثري من واجباتيلزوجيت وأبنائي لتحم الكبريواحلب والشكر 

املساحة  ، وتبقىبحثالقف الكلمات عاجزة أن تفي مبا يف النفس من االمتنان لكل من ساندني إلكمال ت اوأخري

عز وجل أن جيزيقاصرة على استيعاب أولئك مجيع ا ا، وأبتهل إىل املا نصحين وأرشدني ولو  كل من مل يرد امسه خري

بسيط إلجناز هذا العمل املتواضع جبزء.  

  املعمار حممد منتصر                
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 :Introduction مةمقّد  1.1

 لكنها، )واخلدميةرية الصناعية والتجا(بمختلف أنواعها  األعاملمنظامت  يف ًام ا متعاظتلعب التكاليف دورً 

دون فقط  يدارتصور نجاح يقوم عىل املجهود اإل يصعبحيث  الصناعيةالرشكات  يفتكتسب أمهية خاصة 

ف بشكل خاص، حيث تعترب من أهم التكالي بشكل عام واملحاسبة اإلدارية وحماسبة االستعانة بنظام حماسبة

القرار من خالل البيانات الالزمة لوضع اخلطط  اّختاذن والتي متكنها م ،املصادر التي توفر املعلومات لإلدارة

 .املختلفةوالرقابة إضافة لقياس وحتديد تكلفة منتجاهتا 

 ل يفظامت األعامنممعظم  ااهني تتبتاس السة األجيرتاتيساال منذ فرتة غري قصريةصبحت كام أن اجلودة أ

 فًقاتعمل والتي ودة إجراءات حتسني اجل عىل اعتامًداالدولية، ق واس األيف سباقوكسب ال نافسةاملة مواجه

الوقت الكفاءة يف  :جةتينالبي نيع امم ،)كل ما ال يقدم قيمة مضافة(اهلدر بكافة أشكاله من  لقاعدة التخلص

ون زبجات الاة حلباجتساال عىلظمة ناملقدرة  زيزتع فضًال عن ، وبالتايل التميز والنجاحكلفةتهد والواجل

 .زها وكسب رضاهوجتاوبل  وتوقعاته

التصميم تكاليف ، كعن األنواع األخرى من التكاليف (CoQ)حيث املبدأ من ال ختتلف تكاليف اجلودة 

 تكاليف اجلودة، إال أن قياسها وحتليلهايمكن أيًضا  فهيوالبيع وتكاليف األنشطة األخرى، والصيانة اإلنتاج و

لرشكة بشكل ظاهر عىل مجيع املستويات التشغيلية ل يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة املنتج، وكذلك تظهر

ومن أهم ما جتدر . ، وهو ما قد يؤدي لبعض الصعوبات يف قياسها وحتليلهافّي يف أحياٍن أخرىحينًا وبشكل خم

ُيساء فهمه عىل لكنه ستخدم عىل نطاق واسع يُ  أصبحاجلودة  لفةكاإلشارة إليه هنا أنه بالرغم من أن مصطلح ت

هي أيًضا تكلفة عدم  ، بلمنتج أو خدمة عالية اجلودة فقط إنتاج ثمنتكلفة اجلودة ليست ف أيًضا، نطاق واسع

جهد مفرط يتم أو بذل  إعادة عملأو  إنتاج منتج معيب يف كل مرة يتم، ألنه منتج أو خدمة عالية اجلودة إنتاج

بشكل  تكلفة اجلودةكاليف بشكل عام والت، تزداد تجارب عىل سبيل املثال ال احلرصإنفاقه عىل االختبارات وال

 ،حسابات الرشكة مستندات يف ، لكن ال يشار إليها إال قليًال واضحة ومفهومةهذه التكاليف خاص، ومع أن 

ح، وهذا ما أكده تعظيم الرباملنظمة يف االستمرارية والتمّيز وف اهدأهم أهذا ال يساعد يف حتقيق  وبالطبع

، ديمنغ(إدارة اجلودة خالل النصف الثاين من القرن العرشين  جماليف  االرواد والشخصيات األكثر تأثريً 

فكرة وجود عالقة شاملة بني تبني ممارسات إدارة  أّكدوا ، الذين)وآخرون جنباوم وكروسبين، فينجورا

 .واألداء املايل الشاملة اجلودة
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، تكاليف الفشل الداخيل )AC(يم و، تكاليف التق)PC(تكاليف الوقاية – ا كان شكلهاتكاليف اجلودة أيً  إن

)IFC( تكاليف الفشل اخلارجي ،)EFC( - قد ال يتم وعىل الرغم من أنه  ،هلا تأثري سلبي عىل أرباح الرشكة

حيث  .إضافّيةجتعل الرشكة حتقق أرباًحا  بكفاءة وفعاليةيمكن إدارهتا  إال أنه، هنائًياتكاليف ال هذه التخلص من

 ما متوسطهيم تبلغ وإىل تكاليف الوقاية والتق إضافةً  فقدان اجلودةأن تكاليف  تكشف العديد من الدراسات

الكبري اإلدارة العليا  الرقممن حجم املبيعات عىل تكاليف اجلودة، وغالًبا ما يفاجئ هذا  %40-10

)Krishnan, 2006  ؛Sörqvist, 1998 .(اجلودة مستوى تكاليف اجلودة يمثل أداًة مهمة لتقييم  وبالتايل فإن

غري الفعالة والنقاط احلرجة للعمليات من  األنشطةهناك إمكانية لتحديد ، فلزيادة أرباح الرشكة حمتمًال  ومصدًرا

خالل التكاليف، وبالتايل توفري أساس أكثر موثوقية إلجراءات التصحيح أو التحسني الالزم يف قطاع معني من 

 .ةالرشكة وتقييم ومراقبة فعالية التدابري املعتمد

ب العناية بكل البيانات تمراريتها يف السوق فإنه جيواس املنّظمةونظًرا ملا تلعبه اجلودة يف تقرير مصري 

واملعلومات التي تفيد متخذي القرار يف هذا املجال، وبالتايل االهتامم بتكاليف اجلودة من حيث حتديد 

اء املختصني وأصحاب القرار يف رشكات عنارصها وقياسها ومن ثم حتليلها، وقد أتت هذه الدراسة لبحث آر

سب يف نظام جمه بشكل مناالقطاع الصناعي يف اجلمهورية العربية السورية يف أمهية هذا املؤرش ومدى رضورة د

وهنا جتدر اإلشارة إىل . القرار املالئم يف الوقت املناسب اّختاذ، لتكوين صورة متكاملة تساعد يف يم األداءوتق

، لكن املنّظامتكانت تستهدف دراسة تكاليف اجلودة بأنواعها والعالقة فيام بينها يف  لّيةاألوأن خطة البحث 

تعتمد هذا اإلجراء، فكان البديل  منّظمةرغم اجلهد املضني من قبل الباحث ومساندة املرشف تعّذر العثور عىل 

نظام حلساب وقياس وحتليل  يف تقدير حاجتها العتامداملنّظامت هبذا البحث لالستفادة من نتائجه من قبل 

 .ما يفتح الباب ملزيد من الدراسات املستقبلية يف هذا املجال ،تكاليف اجلودة

  

 :Research Problem البحث مشكلة 2.1

حمليًا يف مواجهة املنتجات العاملية املستوردة من  تعاين منتجات الدول النامية من ضعف قدرهتا عىل املنافسة

إضافة  ،نتيجة ضعف جودهتا وارتفاع تكاليفها اإلقليمية والعاملية من جهة أخرى، جهة، ويف دخول األسواق

ا فرض العاملية، مم والتي حتول دون دخوهلا األسواَق  ،لظهور العديد من املعايري واملواصفات املتعلقة باجلودة

 أحد أهم جوانبها قياس عىل املنظامت االهتامم بتطبيق أنظمة وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة، والتي تتضمن يف
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اإلدارة وإمداد إدارة اجلودة أنظمة ، لتلبية متطلبات (CoQ) وحتليل تكاليف ما يدعى اصطالًحا تكاليف اجلودة

 .القرار اّختاذالعليا واإلدارات املعنية باملعلومات الالزمة لتقويم األداء و

الرشكات السورّية عىل تطبيق أنظمة اجلودة  إقدام ساسية التي تتناوهلا الدراسة يفتتمثل املشكلة األهلذا 

تطبيق ف إدراك ملزاياها االقتصادية،واملواصفات الدولية املتعلقة هبا ألغراض تنظيمّية وتسويقّية غالًبا، دون 

 ههذجيب مراعاة تكاليف حتقيق  بحد ذاته، بل كافًيا هدًفاإنتاج منتجات عالية اجلودة ليس  وأ أنظمة اجلودة

عرب قياس وحتليل تكاليف اجلودة وصوًال ملؤرشات اقتصادية تساعد اإلدارة عىل تقويم األداء  ناية،بع األهداف 

يف قياس وتوزيع هذه  املعتمدة حالًيا إضافة إىل بيان قدرة نظم املحاسبة التقليدية ،وبالتايل ترشيد قراراهتا

 .ذات الصلة ع األطرافيمفهوم جلم وعرضها بشكل مايل التكاليف

 :ةسئلة البحثية التاليهذه املشكلة من خالل األ ةمكن تغطيحيث ي

مؤرشات ذات أمهية تساهم يف تقويم األداء  ىلوحتليلها إ ة وتصنيفهاف اجلوديلاهل يؤدي قياس تك .1

 ؟فضلأبصورة  يف الرشكات الصناعية رشيدةلقرارات الا ّختاذال

وفق البنية التنظيمية  السورية ناعيةالص هل هناك إمكانية لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف الرشكات .2

 ؟ املتاحة واإلمكانات احلالية
3.   

 :Research Significance البحث أمهية 3.1

الكفاءة والفعالية سعًيا لتحقيق تطبق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة  يتال األعامل نظامتمل املتعاظم العددمع 

وقدرهتا عىل  املنظامتتأثري عىل وما لذلك من  ختفيض التكاليف بشكل عام ومن ضمنها تكاليف اجلودة،و

اجلودة  يفلاتلعبه تك يمكن أنالدور الذي لبيان  البحث اأمهية هذ يتأت ،املنافسة يف سوق العملاالستمرارية و

يف لالستفادة منها  ،مالية وقوائموعرضها عىل شكل نسب  صحيح،بشكل وتصنيفها وحتليلها عند قياسها 

 اّختاذو تقويم األداءتقدير املوقف بشكل جيد عند  ت لإلدارة تكون مرشًدا هلا يفتقديم مؤرشات ومعلوما

 .القرار املناسب لالختيار بني البدائل املتاحة

اجلمهورية القطاع الصناعي يف  رؤيةتسليط الضوء عىل حماولة إسهامها يف  من يتأالدراسة ت هكام أن أمهية هذ

   عن هذا املوضوع -خاصةً  املحلية– نظًرا لندرة األبحاث ،وأمهيتهااجلودة ف يلابتك فيام يتعلق العربية السورية

ملساعدة اإلدارة عىل حتديد عنارص تكاليف اجلودة وإدارهتا بالطريقة املثىل وحتقيق  - عىل حد علم الباحث-
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 لعلميةحلول موضوعية تتسم با عرب تساهملتقديم مزيد من الدراسات  التوازن فيام بينها، وإفساح املجال

 .وحتليلها ورقابتها ف اجلودةيلايف قياس تك والشمول

 :Research Objectives البحث أهداف 4.1

 :القرار الرشيد من خالل اّختاذحث ملعرفة مدى أمهية قياس تكاليف اجلودة يف تقويم األداء واالبيسعى 

 .تكاليف اجلودة وأنواعها وجهات النظر العديدة ملفهومتوضيح  .1

 .يب وتصنيف تكاليف اجلودة وفق عدة نامذجطرق تبو عرض .2

 .قات التي تواجه تطبيق مدخل تكاليف اجلودةعوّ املالتعرف عىل  .3

 .القرار يف املنظامت اّختاذعرض أسس تقويم األداء و .4

 .يف الرشكات الصناعية السورية القرار اّختاذتقويم األداء و يفتكاليف اجلودة  دراسة دور .5

 .دخل تكاليف اجلودة يف الرشكات الصناعية السوريةالتعرف عىل إمكانية تطبيق م .6

 :Research Hypotheses البحث فرضيات 5.1

 :لإلجابة عىل تساؤالت مشكلة البحث وحتقيق أهدافه سيتم اختبار الفرضيتني التاليتني

  األوىلالرئيسية الفرضية: 

والتبويب املحاسبي املستقل ألمهية القياس  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

عىل مقياس  مستوًى ال يفوق املتوسط القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و تكاليف اجلودةل

 .ليكرت اخلاميس

 :ويتفرع عن هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية

سبي ألمهية القياس والتبويب املحا يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .1

 مستوًى ال يفوق القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف الوقايةاملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسط

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .2

 مستوًى ال يفوق القرارات الرشيدة ذاّختاألغراض تقويم األداء و لتكاليف التقويماملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسط
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ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .3

مستوًى ال  القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف الفشل الداخيلاملستقل 

 .ياس ليكرت اخلاميسعىل مق يفوق املتوسط

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .4

مستوًى ال  القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و اخلارجيلتكاليف الفشل املستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس يفوق املتوسط

  الثانيةالرئيسية الفرضية: 

الالزمة لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف  املقّومات والبنية التنظيمية لتوّفرُصنّاع القرار غ تقويم يبل

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسطعن  ال يقّل مستوًى  لرشكات الصناعية السوريةا

 :Research Methodology منهجية البحث 6.1

لبيانات امليدانية حول الظاهرة املدروسة يف جمتمع اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل يف مجع ا

الدراسة وهو الرشكات الصناعية السورية عرب عينة عشوائية من الرشكات الصناعية احلاصلة عىل شهادة 

أو التي ُختطِّط للحصول عليها، ثم حتليلها لبناء أحكام كلية حول ISO 9001 مطابقة نظام إدارة اجلودة 

 :مجع البيانات الالزمة للبحث باالعتامد عىل مصدرين مهاع اجلزئيات، حيث تم الفرضيات من خالل تتب

استخدمت لتغطية اإلطار النظري من خالل االطالع عىل الكتب املتعلقة بموضوع  :مصادر ثانوية - 

 .ذات العالقة هوالدكتورا الدراسة، والدوريات واملراجعات واملقاالت ورسائل املاجستري

من خالل تصميم  مت لتغطية اإلطار العميل الختبار فرضيات الدراسةاستخد :مصادر أولية - 

وتوزيعها عىل أصحاب القرار يف الرشكات الصناعية  ،استبيان يتناسب مع فرضيات الدراسة

للحصول ...) املدراء التنفيذيون، املدراء املاليون، مدراء احلسابات، مدراء اإلنتاج، مدراء اجلودة،(

 ،، ثم حتليلها عرب دراسة إحصائية اعتامًدا عىل مؤرشات النزعة املركزيةعىل البيانات األولية

 .الستنتاج األمهية النسبية لكل بند من وجهة نظر املبحوثني

-   
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 :Research Limitations البحث حدود 7.1

الرشكات الصناعية العاملة ضمن حدود اجلمهورية العربية اقترص البحث عىل : مكانية حدود - 

 اختيار عينة عشوائية من الرشكات احلاصلة عىل شهادة مطابقة نظام إدارة اجلودةالسورية، عرب 

ISO 9001  لحصول عليهالأو التي ُختطِّط. 

اقترصت احلدود الزمنية للبحث عىل مدة البحث املحددة للمرشوع من إدارة  :زمنية حدود - 

 .2020اجلامعة االفرتاضية السورية من شهر أيار وحتى شهر متوز عام 
-   

 :Research Difficulties البحث )صعوبات(حمددات   8.1

 :إلنجاز هذه الدراسة يف النقاط التالية تم مواجهتهالتي اتتلخص أهم الصعوبات 

 .ملحيل والعريبستوى ااملاملراجع املتعلقة بتكاليف اجلودة عىل  عدد قلة - 

الالزمة علومات امل ريفتوُتطبق مدخل تكاليف اجلودة، إضافًة للتحفظ يف  منّظمةجياد إ صعوبة - 

 .وجدتإن  الستخراجها

 .اعتامًدا عىل البيانات املالية قلة البحوث التي تناولت هذا املوضوع بشكل مبارش - 

 .ةقرص الفرتة املمنوحة للبحث والدراس - 

يف فرتة البحث،  وبشكل خاص سورية اجتاح العامل الذي COVID-19 )كورونا( فريوسجائحة  - 

لمدن الصناعية يف دمشق وحلب الزيارة املخططة لى املحيل، ما أعاق وظروف احلظر عىل املستو

حلصول عىل أكرب من أجل ا ،رشح أهداف الدراسةواصل املبارش مع إدارات الرشكات وللت ،ومحص

 .قدر من التجاوب واملعلومات، والذي أدى لالعتامد عىل التواصل االلكرتوين ألغلب احلاالت

خالل فرتة إعداد البحث، ما أّدى إىل انشغال بعض الرشكات  ظروف التضخم الكبري واملفاجئ - 

 .بالواقع االقتصادي وعدم جتاوهبا بالشكل املطلوب

القدرة عىل حتديد حجم جمتمع الدراسة أو عدد الرشكات السورية احلاصلة عىل شهادات اجلودة عدم  - 

   .ا املوضوعنية هبذهات املعلعدم توفر قاعدة بيانات موّثقة يف اجل
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 :Total Quality Management إدارة اجلودة الشاملة 1.2

 :ملحة تارخيية 1.1.2

ضمن رشيعة  البابلية رةحلضاا في امليالد قبل عرش الثامن القرن إىل تارخيًيا اجلودة ملفهومظهور  أقدم بُينس

أو تعويض  إصالحهانتج أو يبيع سلعة أو خدمة معيبة دفع تكاليف كل من ي على فرض الذي ،محورايب

 ،حلضارة اإلسالميةوصوًال إىل ا بمبدأ اجلودةت التي اهتم احلضارات وتتابعت ،)7: 2000، العزازي( املشرتي

دت عىل أمهية  ،الرشيفة ةالنبويَّ  ةنصوص مقدسة من القرآن الكريم والسنَّ عرب التي أولتها عناية خاصة  أكَّ

 ﴾ ...إَِلْيَك  اهللاُ َوَأْحِسن َكَام َأْحَسنَ  ...﴿: قال تعاىل ،التحيل بخلق اإلحسان واإلتقان يف كل شؤون احلياة

ٍء ُصنَْع اهللاِ  ...﴿ :قال تعاىل ،]77: القصص [ ِذي َأْتَقَن ُكلَّ َيشْ وقال رسول اهللا صىل اهللا  ،]88: النمل [ ﴾ ...الَّ

 .)850: النووي( )تقنهُ كم عمًال أن يُ أحدُ  إذا عمَل  حيبُّ  اهللاَ إنَّ : (عليه وسلم

 املتنوعة أنتجت العديد من احللول وحمطات مراحل ت إدارة اجلودة بعدةمرَّ فقد  أما يف العرص احلديث

 كان احلريفّ  ضخمةبكميات اإلنتاج مرحلة قبل ، فكميات اإلنتاجو املتعلقة باإلنتاج العملياتاعتامًدا عىل 

سواء يف هناية  البرصي تفتيشال تتم عملية ثم ،العمل من خالل التدريب أثناء يوجههمالعامل و يراقب املرشف

م تم استخدا إلنتاج الضخمل مع البداية املبكرةو .اليوم تسمىكام  من العملية التحقق أثناءه عربأو  اإلنتاج

للمتطلبات  املنّظمةي يتم صناعته يف مطابقة املنتج الذلضامن لقياس وأجهزة ا املعداتأنظمة واسعة من 

كانت هناك  حيث ،حتتاج إىل الفحص والتدقيقكانت جودة اإلمدادات من املوردين  الوقتذات يف  ،املحددة

بام يكفي الستخدامها يف مالئمة  نهاحي دقيقةوجود مواصفات حاجة ملعرفة ما إذا كانت املواد املشرتاة دون 

املئوية للمواد غري املطابقة يف الدفعات  لتحديد النسبتطوير املنهجيات اإلحصائية  ما دعا إىل ،سلعإنتاج ال

)Shewhart,1931 ؛  Western Electric Co.,1956 .(يف تفتيش تم تطبيق هذه املنهجيات عىل نطاق واسعو 

ن ال، يف تلك الفرتةخاصًة فة إدارية رضورية وظي ، وهيةالوارداملواد األولية  من  املنّظمةنعدام اآلليات التي متكِّ

أساليب لتحديد ما إذا كانت  اإلحصائيونر طوَّ  ثم. حتت السيطرةمضبوطة واملورد  اتما إذا كانت عمليمعرفة 

 )SPC( statistical process control وكانت النتيجة ،)Shewhart, 1931( حتت السيطرة بالفعلالعمليات 

عن  أسفر ا، ممللموارد الرشيدةإدارهتا يف  للمنّظامتًدا جًدا مفي الذي كان، العمليات اإلحصائي ضبط

 .النهائيولعب دوًرا رئيسًيا يف جودة املنتج  ،حتديًدا الصناعي القطاعاألسعار يف  انخفاض
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الرائدة يف  اليابانمن  العاملية الثانية بعد احلرب يمكن القول أن ثورة اجلودة بمفهومها احلديث انطلقت

 دخولأتاح هلا  يف املنافسة اسالًح عتامدها ال عرب استقطاب روادها األوائل، وتطوير كل ما يتعلق باجلودة إبداع

والدة ما  بعد عدة حمطات من القرن املايض الذي شهد اتيّ الثامنينحتى األسواق العاملية، وصوًال  منتجاهتا

حول  نفسها فرضت حديثة يةإدار فلسفة هيو ،Total Quality Managementلشاملة ا ودةاجلإدارة يسمى 

 التميز وطريق ،األمر بدايةيف  منها لصناعيةا خاصةو االقتصادية نظامتللم ةحيا بسلوأ صبحتأ بحيث العامل

 لسعيا صبحأ حيث ،نتهجتها لتيا تللمؤسسا عظيامً انجاحً ألسلوبا اهذ حقق قدو. واالستمراروالنجاح 

 لسمةا هو دملتجدا فهلدا اهذ حتقيق جلأ من كفريق لعملوا داءألا يف ملستمرا والتحسني ءلعمالا ءضاإر نحو

 بام املؤسسات اعنوأ كافة يف بل لربحيةا املؤسسات يف فقط ليس ،هنالرا العرص يف داريإلا للعمل األساسية

 .حباأر يةأ لتحقيق اساسًأ فهتد ال لتيا تلك فيها

 :إدارة اجلودة الشاملة مراحل تطور 2.1.2

الزمن عرب  من قتًاو استلزم الشاملة اجلودةإدارة  فلسفة إىل وصوًال  هرفكاأ وبلورة اجلودة مفهومر طوّ إن ت

 ومن أبرز هذه املحطات والتطبيقي، الفكري املستويني على كبرية علمية إلضافات نتيجةً  وكان عدة حمطات،

 :)2018، مازري(

 حجم اإلنتاج وازديادمع مطلع العقد الثالث من القرن العرشين،  :(Inspection) مرحلة التفتيش - 1

الطريق  وهبأن التفتيش  ساد االعتقادونشاط السيطرة عىل اإلنتاج،  توسعالعاملية األوىل  خالل احلرب

وكان  ،اإلنتاج يف مواقع حمددة من عملية متخصصني أسندت مهمتها إىل مفتشنيف ،اجلودة الوحيد لضامن

، ويركز اإلنتاج لضخامةعىل فحص عينات من اإلنتاج لصعوبة الفحص الشامل نظًرا  مر يقترصاأل

 املفاضلة بني يتملبة يعاملنتجات املا، وحتديد املحددة مسبقً  لمواصفاتل حتديد مدى مطابقتها الفحص عىل

، أما تلك املطابقة عهاإلعادة بي حيحهاتصأو إعادة تشغيلها وقل أعها بأسعار بي أو والتخلص منها فهاإتال

الكشف عن األخطاء ُيالحظ أن الرتكيز يف هذه املرحلة كان  .إىل الزبون للمواصفات املحددة فتسلم

 .)2008الطائي، ( وبالتايل يكون اخلطأ قد وقع فعًال 

 األساليب اإلحصائية استخدامرحلة تم يف هذه امل: (Quality Control) مرحلة ضبط اجلودة - 2

، كام تم املحددة أن تصميم السلعة مطابق للمواصفاتضامن و ،ملراقبة اجلودة خرائط الرقابةواالعتيان و
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، مستقبًال  إلجراء التعديالت عىل التصميم والتنفيذ النتائجاألساليب اإلحصائية يف حتليل  االستفادة من

أثناء العمليات  هامن ء والوقايةالكشف عن األخطا اهلدف والرتكيز يف هذه املرحلة عىلكان  وبالتايل

 .ات القادمةيف املر اإلنتاجية

من  اتيّ اجلودة يف فرتة الستين ضامنظهر مفهوم  :(Quality Assurance) ضامن اجلودةمرحلة  -3

املفهوم عىل فلسفة مفادها أن الوصول إىل مستوى متقدم من اجلودة وحتقيق  يقوم هذاو، القرن املايض

وذلك من مرحلة تصميم  ،يتطلب رقابة شاملة عىل كافة العمليات ،zero (defect( إنتاج بدون أخطاء

، وهذا يعني وجوب تضافر جهود مشرتكة من قبل مجيع النهائي املستهلك املنتج حتى وصوله إىل

ىل عوالقضاء  من األساساملشكلة  هو منع وقوع ألن اهلدف املنشود اإلدارات املعنية بتنفيذ هذه املراحل،

ن املنتج أو أتوفري الثقة بلقد كان الرتكيز يف هذه املرحلة املتطورة عىل  .)2008الطائي، ( يةسباهبا منذ البداأ

ر فلسفة أن يتغري ليطوِّ  أسلوب تفكري اإلدارة ينبغي نإعىل ذلك ف وبناءً  ،العملية تفي بمتطلبات اجلودة

هي اجلودة  ضامن إن . من الفحص واكتشاف اخلطأ بعد فوات األوانرقابية تعتمد عىل الوقاية بدًال 

جلودة، باإلضافة إىل رضورة دراسة تكاليف التخطيط كافة اإلجراءات الالزمة مرحلة تشمل بمنظورها 

ويدخل ضمن هذه املرحلة . اجلودةضامن ومقارنتها بالفوائد املمكن حتصيلها من تطبيق نظم  اجلودة

 ISO International Organization ييسالصادرة عن املنظمة الدولية للتقاملواصفات القياسية الدولية 

for Standardization ومقرها جنيف. 

ات من يّ يف بداية الثامنين :(Total Quality Management TQM) مرحلة إدارة اجلودة الشاملة - 4

اكتساح الصناعة نتيجة  القرن املايض ظهر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، وانطلق من اليابان نحو العامل

قامت  حيث. ألسواقيف اواألوروبية  األمريكية الرشكاتانخفاض حصة و العامليةنية لألسواق اليابا

 بتطوير ـ التي مل تتبنى نظريات اجلودة التي أطلقتها وطورهتا اليابان أول األمرـ األمريكية الرشكات

ل مع الزبائن لتعامهذا املجال لأساليب متطورة يف  ماوتوسيع مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، واستخد

هي الفلسفة التي  لتصبح، اسرتاتيجيً اا ا رقابيً اجلودة ليصبح أسلوبً ضامن واملوردين، وتفعيل أساليب 

ليست خطة عمل أو فلسفة تتعلق  بالوجه الصحيح، فهي األوىل رةاملمن  الصحيح فعل العمل يتعن

عنى بل هي الفلسفة التي تُ  ،ويات الدنيايمررونه إىل املست ثم يضعونه العليا ياتاملستو باملدراء والقادة يف

تطور مراحل  (1.2) الشكل ويظهر يف. )Sallis, 2002( ا كان موقعه ودورهاملنظمة أيً  بكل شخص يف

 .مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
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 مراحل تطور إدارة اجلودة الشاملة:  (1.2) شكلال                  

 :رواد اجلودة 3.1.2

مؤسس حركة اجلودة احلديثة ومبتكر : Walter Shewhart (1967-1891)شوهارت والرت  - 1

التطبيقات اإلحصائية للجودة، عمل كخبري إحصائي يف الواليات املتحدة األمريكية خالل 

الرقابة االقتصادية عىل جودة املنتجات (بتأليف كتاب  1931ات، قام عام يّ ات والثالثينيّ العرشين

قام بتطوير واملنشورات التي أسهمت يف حتسني جودة املنتجات، الذي يعد من أفضل ) املصنعة

 ،خمططات مراقبة تعتمد عىل الطرق اإلحصائية وكان من أكثر املشجعني عىل التطوير املستمر

فلسفته  ديمنغ التي بنى) فذ، حتقق، تّرص نفّ  خطط،( PDCAفابتكر حلقة التطوير املستمر املسامة 

 .عليها فيام بعد

يلقب أبو اجلودة وهو مهندس تصنيع أمريكي  :Edwards Deming (1993-1900) منغديإدوارد  - 2

أدرك أن العاملني هم من يتحكم بالفعل يف حيث حصل عىل الدكتوراة يف الرياضيات والفيزياء، 

خطط، نّفذ، حتقق، ( ديمنغفاعتمد نظرية أستاذه شوهارت والتي سميت باسمه دائرة  ،عملية اإلنتاج

خفض اخلسائر وحتسني  هيوفلسفة اجلودة عنده عرب  حسني اجلودةدى هبا كوسيلة لت، ونا)فتّرص 

، سافر إىل اليابان بعد احلرب العاملية الثانية بدعوة من احلكومة اليابانية بعد جتاهله من قبل قادة العمل

ت احلكومة الصناعة األمريكية، ونظًرا إلنجازاته يف حتسني إنتاجية وجودة املنتجات اليابانية أنشأ

ا يف االبتكار يف برامج اجلودة، يف هناية حياته أسس اليابانية جائزة باسمه ُمتنح للرشكات األكثر متّيزً 
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ومن ، للمعرفة من أجل حتقيق السلم والرخاء ديمنغمعهد يف واشنطن باسمه لزيادة فهم وتدعيم نظام 

 .األمراض القاتلة للجودةعرش إلدارة اجلودة الشاملة و ةأبرز إسهاماته املبادئ األربع

للواليات   1921هاجر عام ،من أصول رومانية :Joseph Juran (1904-2008) جورانجوزيف  - 3

، األمريكية مينيسوتا من جامعة هندسة كهربائية نال شهادة بكالوريوس بتخصصو، املتحدة األمريكية

 ديمنغتبع  ."كون خمطًطا هلابل جيب أن ي اجلودة ال حتدث بالصدفة،" الشهرية املقولة صاحبوهو 

 ،1951عام   The Quality Control Hand Bookبعد نرش كتابه الشهري 1954 عام اليابان إىل

يف نقل الصناعات اليابانية من السمعة  ائيسيً ر اليلعب دورً  ساهم يف تطوير نظريات اجلودة الشاملةو

وذلك عن  ،ية واألوربية يف اجلودة والسعرالسيئة التي كانت تتمتع هبا إىل منافسة الصناعات األمريك

: وهيثالثية جوران للجودة وأهم إبداعاته ، طريق البدء يف تدريب الطبقة العليا والوسطى من اإلدارة

 .التحسني املستمر للجودة -مراقبة اجلودة -ختطيط اجلودة

اليات املتحدة حد عاملقة اجلودة يف الوأوهو  :Philip Crosby (2001–1926) كروسبيفيليب  - 4

أسس و ،)1965 – 1979(للفرتة ) ITT(ل منصب نائب الرئيس لشؤون اجلودة يف رشكة غش، األمريكية

 zero)صاحب مفهوم العيوب الصفرية  ، وهولية متخصصة يف جمال حتسني اجلودةمنظمة استشارية دو

defect)، أبرز مؤلفاته كتاب ومن (Quality is Free)  كتاب ، ثم 1979عام(Quality without tears).  

، أتاح 1936خترج من جامعة طوكيو عام عامل ياباين : K. Ishikawa (1989-1915)كارو إيشيكاوا  - 5

لتقديم أفكاره  مع عدد كبري من املنظامت اتصاالت عديدة له منصب والده الكبري يف اهليئات الصناعية

وهو األب ) حلقات اجلودة(تهر بمفهوم اشووالقيام بعمل ضبط إحصائي ملنتجاهتا،  ،عبشكل موسَّ 

بعد انتهاء  بشكل دوري مهمتهم االجتامع 8-4احلقيقي هلا، وهي جمموعة من العاملني املتطوعني بعدد 

، وهو صاحب خمطط السبب واألثر أو الدوام للتعرف عىل مشاكل العمل واقرتاح أفضل احللول هلا

 .واكتشاف أسباهباعظم السمكة أو خمطط إيشيكاوا لتحليل املشكالت 

أول من استخدم وهو  ،باحث أمريكي :Armand Feigenbaum (2014-1920)باوم نجأرماند في - 6

وهو سه، بالعنوان نف لف كتابأ، وTotal Quality Control (TQC) الشامل للجودة مصطلح الضبط

ب أي الوقاية وليس ومن الرتكيز عىل العي ركز عىل التميز بدًال وقد صاحب مفهوم اجلودة عند املنبع، 

 .الزبون وحده من حيدد اجلودة :، وهو القائلأي أن اجلودة جيب أن ُتتبنى يف مرحلة التصميم ،التصحيح
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مع انتشار ة، للجود عميد األكاديمية اليابانية :Genichi Taguchi (2012–1924) يشتتاغويش جين - 7

 1958عام ويف ، 1950الكهربائية عام يف اليابان عمل بمعمل االتصاالت  ةالضبط اإلحصائي للجود

ات عندما اختري لوضع يّ يف بداية اخلمسين فقد تبلورتفلسفته أما ). التصميم التجريبي( تابهصدر كأ

أول من وهو ن، للحرب يف اليابا م االتصاالت اهلاتفية املتهالك نتيجةً انظام لتصحيح وتطوير نظ

قدم مفهوم ويف حتسني اجلودة، ، بفضل جهوده 1960للجودة من األفراد عام  ديمنغحصل عىل جائزة 

 .IBMو  FORDلرشكات أمريكية كربى مثل وعمل مستشاًرا  ،ة خسارة اجلودةدالّ 

 :تعريف إدارة اجلودة الشاملة 4.1.2

 ا، أم)145:الوسيط(نقيض الرديء، وُيقال أجاد اليشء أي صّريه جيًدا واجليد  :اجلودة يف أصل اللغة هي

ت خمتلفة، ومل يتفق الباحثون واملتخصصون حول تعريف حمدد هلا، وذلك التعريفات ومدلو فلهااصطالًحا 

وحسب  آلخر خمتلفة من حالة إىل حالة ومن شخص لعدة أسباب ومن أبرزها أن اجلودة حتتمل مفاهيم

 الءمةامل"هو  بدايةً  كان التعريف الشائع ، حيثقد تغري تعريف اجلودة عىل مر السننيو، سياق استخدامها

قام كام  ،للصناعات اخلدمية مناسًبالكنه مل يكن  ،الصناعات أغلب للتطبيق يف قابًال  الذي كان "لالستخدام

 ،(Crosby,1979: 27) "التوافق مع املتطلبات"املنتج عىل أهنا  وجهة نظركروسبي  بتعريف اجلودة أيًضا من 

إىل  بتحديث تعريفهام جوران ودي فيو قام حيث، الزبائننحو  اك تغري املنظور ليصبح أكثر توجهً ومع ذل

لبي تإىل أن كل منتج أو خدمة جيب أن  يشري الذي، )Juran and De Feo, 2010: 5( "املالءمة للغرض"

بريمجان  ومن خالل رؤية موسعة أكثر للجودة عّرف ،فشلعيوب أو تسليم دون اليتم أن و الزبائنمتطلبات 

يفضل بل ووتوقعاهتم،  الزبائنة املنتج أو اخلدمة عىل تلبية احتياجات قدر"جو اجلودة عىل أهنا زوكليف

، الزبائن فقط من الرتكيز عىل تلبية احتياجات بدًال  ، أي (Bergman and Klefsjö,2010: 23) "جتاوزها

 .الزبائنجيب أن يكون اهلدف هو جتاوز توقعات 

عىل أهنا 1990األمريكي عام  معهد اجلودة الفدرايل فهاعرّ ودة الشاملة كفلسفة يف اإلدارة فقد أما إدارة اجل

 الصحيح، وبشكل صحيح من أول مرة، مع رضورة االعتامد عىل آراء العمالء واملستفيدين من القيام بالعمل"

هبا  حتول يف الطريقة التي تدار"بأهنا  (James Riley) وعّرفها ،"اخلدمات والسلع يف مدى حتسن األداء

ن أحيث  ،والوظائف العملياتضمن تركيز قدرات املنظمة عىل التحسينات املستمرة جلميع املنظمة، والتي تت
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 بأهنا (Joseph Jablonskyi) رأى كام، (Riley,1993: 32) "اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العمالء

حتسني اجلودة  فهبد يعتمد عىل القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والعاملني، ،كل تعاوين ألداء األعاملش"

تطبيق إدارة اجلودة  فإنابلونسكي جل اوفقً أي أنه  ،"مستمرة من خالل فرق العملوزيادة اإلنتاجية بصفة 

كام العليا فحسب،  ، وليست مسؤولية اإلدارةويف كافة املستويات اإلدارية مجيع األفراد قع عىل عاتقيالشاملة 

تها من خالل تقديم خمرجاهتا وزيادة إنتاجي حتسني جودة يف متكني املنظمة من هام هلا دورفرق العمل  أن

وقد عّرف . )41: 1999 ،احلسبان( جلودة املخرجات املستمراالقرتاحات واحللول التي تؤدي إىل التحسني 

جمموعة من املبادئ "األمريكية إدارة اجلودة الشاملة بأهنا  الدفاع دليل إدارة اجلودة الشاملة الصادر عن وزارة

من خالل استخدام األساليب اإلحصائية  ،متثل التحسني املستمر ألداء املنظمة ادية والفلسفية التياإلرش

 البرشية لتحسني اخلدمات واملواد التي تم توفريها للمنظمة، وكل العمليات التي تتم يف التنظيم واملصادر

تتكامل  الشاملة ويف إدارة اجلودة يف الوقت احلارض واملستقبل، الزبونوالدرجة التي يتم فيها تلبية حاجات 

نظامي موحد لتحقيق التحسني  التحسني املبذولة والوسائل التقنية يف ظل نموذجاألساليب اإلدارية وجهود 

لتحسني فاعلية  أسلوب"إدارة اجلودة الشاملة عىل أهنا فقد عّرف  Ukland ، أما)37: 1999سالمة، ( "املستمر

مجيع األقسام واألنشطة  يف ذلكبام بأكملها،  املنّظمةللتنظيم، تشمل طريقة  ومرونة العمل بشكل عام، وأهنا

 ).33: 2002،العمر( "واملوظفني عىل مجيع املستويات

اجلوانب األساسية لتعريف  فإن معظم الباحثني ركزوا عىلورغم تعدد املفاهيم إلدارة اجلودة الشاملة، 

 - اجلودة  -إدارة (حول الكلامت األساسية املكونة هلذا املفهوم  مجيعها تدور كانت التي إدارة اجلودة الشاملة

 :، والتي يمكن تفسريها)الشاملة

 إدارة "Management" :التحسني املستمر،  تعني تطوير قدرات تنظيمية وقيادات إدارية قادرة عىل

 .من جودة األداء عالٍ  واملحافظة عىل مستوًى 

 اجلودة "Quality" : بالشكل الذي يتطابق مع  املستهلكحتقيق رغبات  القدرة عىليقصد هبا

 .توقعاته وحيقق رضاه التام عن السلعة أو اخلدمة التي تقدم إليه

 الشاملة "Total" :التعريف الدقيق حلاجات  حتديدخال كل عنارص العمل باملنظمة يف تعني إد

مجاعي  – جهد عىل بذل كل ورغبات املستهلك أو املستفيد من سلع وخدمات املنظمة والعمل

 ).194: 2008،  الطائي( بيل حتقيق تلك الغاياتممكن يف س –وفردي 
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 :مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 5.1.2

هذه الفلسفة يف ساعد عىل تطبيق التي ت والتوجيهات القواعدجمموعة من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة  ُمتثل

جمموعة من املبادئ بحسب رؤية كٍل منهم، ذا املجال وقد وضع العديد من الباحثني واملختصني يف ه، اإلدارة

وتتكّون من  -ة الشاملةاألب الروحي إلدارة اجلود-) ديمنغ( هاوضع لكن أكثرها شهرًة واستخداًما تلك التي

 ):28: 2008الدراركة، (هي  أربعة عرش مبدأ

 .اخلدمة املنتج أو لتحسني جودة اف الالزمةحتديد األهد رضورة .1

 .تقوم عىل التمّيز جديدة يف العملفلسفة تبنّي  .2

 .تفّهم الغرض من التفتيش، واالعتامد عىل األساليب اإلحصائية للجودة بدًال عن املالحظة املبارشة .3

 .إهناء االعتامد عىل األسعار يف احلكم عىل األعامل .4

 .البحث عن املشاكل وحلها .5

 .املوقعساليب للتدريب يف األ، وتبني أحدث بالتدريب املستمراالهتامم  .6

 .جتاوزهاوتلبيتها العمل عىل الرتكيز عىل الزبائن، وتفهم متطلباهتم وحاجاهتم املستقبلية، و .7

ُتشّجع و متنح الثقة وُتبعد اخلوف قيادة توحدها وجتمعها أهداف املنظمة، تعمل عىل خلق بيئة داخلية .8

 .التطّوراألفراد عىل 

 .ظمةمشاركة مجيع األفراد واستخدام قدراهتم لصالح املن .9

 .هدًفا دائًام للمنظمة أن يكون جيب التحسني املستمر  .10

 .تبني القرارات اعتامًدا عىل حتليل البيانات واملعلومات  .11

 .لألفراد إلنتاج ةالكميّ إلغاء االعتامد عىل احلصص   .12

 .إزالة العوائق التي متنع األفراد من االعتزاز بعملهم  .13

 .قيق عملية التحولإجياد هيئة ملتابعة وتنفيذ هذه املبادئ لتح  .14

 :أهداف إدارة اجلودة الشاملة 6.1.2

ويمكن ، مةنظا نحو التحسني املستمر للعمليات التي تتم يف املدمً قلميض ل ائًام تسعى إدارة اجلودة الشاملة د

 :هامن أمه ة نقاطص أهدافها بعدتتلخّ  أن

 تغيري يف جودة األداء إحداث . 
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 تطوير أساليب العمل. 

 لني وقدراهتمرفع مهارات العام . 

 حتسني بيئة العمل. 

 احلرص عىل بناء وتقدير العالقات اإلنسانية. 

  واملنظمةتقوية الوالء للعمل . 

  املنظمةالتشجيع عىل املشاركة يف أنشطة وفعاليات . 

 تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة. 

 نظامت املامثلةزيادة القدرة التنافسية للمنظمة أمام امل . 

  ز عىل املنافسنييف إرضاء العمالء والتفوق والتميّ  املنظمةزيادة كفاءة . 

  املنظمةزيادة إنتاجية كل عنرص يف . 

  واملعّوقات املخاطر  يف تعاملها مع املتغريات من خالل استثامر الفرص وجتنب املنظمةزيادة مرونة. 

  املنظمةومستويات وفعاليات  قطاعات لكافةضامن التحسني املتواصل الشامل . 

 :قات إدارة اجلودة الشاملةمعوّ  7.1.2

  :13) :2015 إبراهيم،(ا ودة الشاملة، من أبرزهإدارة اجلتطبيق تواجه قد قات التي هنالك بعض املعوّ 

 اإلملام الكايف بثقافة إدارة اجلودة الشاملة لغياب، مقاومة التغيري من جانب اإلدارة أو العاملني. 

 للمطلوب  اا عكسيً ويعطي أثرً  ،فقدان الثقة إىلمما يؤدي العاملني و  اإلدارةاالتصال بني  ضعف

 .األفضل دائًام  إىل ريمن اجلودة التي هي التغي

 نتائجال يف حتقيق واالستعجال ،دم وضع خطة مدروسة لتحقيق اجلودة الشاملةع. 

 عدم إيالء املوارد البرشية االهتامم والتقدير الكايف. 

 أعضاء فريق العملاالنسجام بني  ضعف. 

  ية الفاعلةياب الثقافة التنظيما يعني غوالسلوكّيات، مم مالقيغياب. 

 فقط دون العمل احلقيقي تبني الشعارات. 

 ممّا يعيق عملّية استيعاب نموذج إدارة اجلودة الشاملةمستمر بشكل اإلدارّية تغيري القيادات ،. 

  أنفسهم العاملنياجلودة أكثر من ني باالعتامد عىل اخلرباء املختّص. 



 للبحث النظرياإلطار : الثاينالفصل 

 

- 20 -  

 ضعف النظام املايل واملعلومايت. 

 مكافئة وتشجيع اإلنجازات الفردية ال اجلامعية. 

 :Cost of Quality (CoQ) تكاليف اجلودة 2.2

 :تقديم  1.2.2

 تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات العمالء وتتجاوزها بتكلفة منخفضةوتسعى الرشكات إىل إنتاج 

التكاليف، وأن حتقيق مستوى أمثل من اجلودة  معاالعتقاد بأن اجلودة تتناسب طرًدا  سادلكن طاملا  ،وجودة عالية

حيث انعكس يستلزم زيادًة يف التكاليف، لكن الواقع العميل وجتارب الرشكات الرائدة أثبتت عكس ذلك، 

ل تقليص اهلدر يف املوارد تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة عىل خفض التكاليف وزيادة األرباح، من خال

كي وة، واستثامرها بالشكل األمثل، وختفيض املنتجات املعيبة وما يرتتب عىل ذلك من تكاليف ظاهرة وخفيّ 

رداءة  الناجتة عنالتكاليف ذه من التحسني املستمر للجودة، حتتاج إىل أن تكون عىل دراية هب الرشكات تتمكن

بدأت مناقشة هذه التكاليف خالل لقد . (Sörqvist,1997) سني اجلودةاجلودة واملوارد الالزمة للعمل عىل حت

 ،االهتامم بقياس اجلودة وحتسينها عندما نشأ، (ASQ)يف اجلمعية األمريكية للجودة من القرن املايض  اتيّ األربعين

دة اجلو تكاليفأصبح مصطلح  بعد ذلك لكن ،)CoQ( اجلودة تكاليفقدم جوران مصطلح  اتيّ اخلمسينيف و

التحول هو زيادة الفهم ملا هو مكلف هذا أحد أسباب وإن  ،عىل نطاق واسعومستخدًما مقبوًال ) CoPQ(الرديئة 

، ألن اجلودة الرديئة هي أحد أهم أسباب ارتفاع بالفعل للرشكة، وهو ضعف جودة املنتج أو اخلدمة أو العملية

 تم تأكيد ذلك أيًضا من قبلو حقيقة األمر وليس تكلفة،التكاليف فيام اإلنفاق عىل حتسني اجلودة هو استثامر يف 

(Bergman and Klefsjö,2010) ،ا عىل استخدام مصطلح دأكَّ  حيث)CoPQ( ، هي التي ألن اجلودة الرديئة

من   17%يوازيتنفق ما  الرشكاتإىل أن  العديد من الدراساتتشري  ، حيثستؤدي إىل ارتفاع التكاليف

من إيرادات   10-30%أن نسبة تكاليف اجلودة ترتاوح بني Juranفيام يرى كاليف اجلودة، املبيعات عىل ت يراداتإ

وغالًبا ما يفاجئ هذا  ،(Juran, J., & Godfrey, A. B.,1999: 2) من نفقات التشغيل 25-40% أو ،املبيعات

تقديمها لإلدارة عرب و ، وبالتايل كان من الرضوري قياس وحتليل هذه التكاليفالعليا الكبري اإلدارة الرقم

 اّختاذتقارير دورية وإظهارها بشكل مستقل ضمن قوائم التكاليف، ملساعدة اإلدارة عىل تقويم األداء و

 .بغية الوصول إىل فعالية وكفاءة أعىل وضامن التحسني املستمر الفعال لربامج اجلودة القرارات املالئمة،
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 :فهوم تكاليف اجلودةالتارخيي ملتطور ال 2.2.2

ات من القرن العرشين من خالل يّ كان ظهور مفهوم تكاليف اجلودة بدايًة يف أوائل اخلمسينرنا سابًقا كام ذك

الذي أفرد فيه فصًال خاًصا عن  1951املنشور عام  (Quality Control Handbook)الدكتور جوران يف كتابه 

د تعاملت معظم األبحاث ، وق"ذهب يف املنجم"ووصفه ب  "اقتصاديات اجلودة"تكاليف اجلودة بعنوان 

واملقاالت حينها مع تطبيقات اقتصادية ضيقة ملفهوم تكاليف اجلودة، ومن بني أقدم الدراسات التي توسعت 

مدير اجلودة وتكاليف "بعنوان  1957عام  WJ Masserيف هذا املفهوم بشكل مقارب ملا نعرفه حالًيا مقالة 

،والفصل اخلامس "تكاليف اجلودةاستخدام كيفية "نوان بع 1957عام  Harold Freeman’s، وبحث "اجلودة

، حيث صنفت تكاليف اجلودة وفًقا 1956عام  (Total Quality Control)باوم نفيجمن كتاب الدكتور 

أصدرت وزارة الدفاع األمريكية  1963ويف كانون الثاين من العام . للفئات املعروفة الوقاية والتقويم والفشل

اخلاص بمتطلبات برامج اجلودة، والذي ألزم املوردين واملتعاقدين مع الوزارة  MIL-Q-9859املعيار 

االحتفاظ ببيانات تكاليف اجلودة وتصنيفها لتدقيقها وفحصها من قبل مفتيش احلكومة، وقد ساعدت هذه 

 .البيانات يف تركيز االنتباه عىل أمهية قياس تكاليف اجلودة وقدمت هنًجا عاًما لتنفيذها

  (ASQ)والتي تعد أكثر جلان اجلمعية األمريكية للجودة  "جلنة تكاليف اجلودة"نرشت  1967يف عام 

عرضت فيها تفاصيل ما جيب تضمينه يف برنامج  "ماذا وكيف: تكاليف اجلودة"نشاًطا وإنتاجيًة نرشة بعنوان 

كثر مبيًعا ألي نرشة تكاليف اجلودة، وتعاريف وأصناف وعنارص تكاليف اجلودة، وقد كانت هذه الوثيقة األ

التي كانت  "مبادئ تكاليف اجلودة"من منشورات اجلمعية األمريكية للجودة حتى نرش اإلصدار التايل بعنوان 

أكثر مبيًعا عىل اإلطالق، ما جعل هذه اللجنة السلطة املعرتف هبا لتعزيز واستخدام تكاليف اجلودة، إضافة 

حول هذا املوضوع، وقد نرشت فيام بعد دليًال خلفض تكاليف  لرعاية برامج التدريب واملؤمترات الدورية

 "األفكار والتطبيقات: تكاليف اجلودة"اجلودة، ودليًال إلدارة تكاليف جودة املوردين، وجملدان بعنوان 

(Wood, 2013:1).  

دراسة حول قياس وختطيط ورقابة  (IMA) األمريكي نرش معهد املحاسبني اإلداريني 1987ويف عام 

ليف اجلودة بغية نرش املعرفة بني املحاسبني عن تكاليف اجلودة وطرق قياسها والرقابة عليها، وكانت نتائج تكا

الدراسة أن عمليات قياس وحتليل وإعداد التقارير حول تكاليف اجلودة قد تطورت من أداة لتخفيض 

حو املستوى املستهدف من التكاليف إىل فلسفة صناعية وخدمية تعتمد سياسة التحسني املستمر للوصول ن
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وتوالت الدراسات حتى صدور تقرير عن معهد املعايري الربيطاين عام . (Albright, 1992)الربحية واملنافسة 

الذي تطرق إىل توسيع تطبيق حماسبة تكاليف اجلودة يف املصارف  "املرشد يف اقتصاديات اجلودة" بعنوان 1991

اخلاصة  ISO 9000 كام كان لتطور سلسلة املواصفة.  العام واخلاصواملستشفيات والنقل وغريها يف القطاعني

دور مهم يف االهتامم بتكاليف اجلودة، حيث  ISO للتقييساملنظمة الدولية  والصادرة عن، اجلودة إدارة نظامب

ت عىل الرغم من وجود العديد من اإلجراءاو ،بقياس فعالية نظام اجلودة ISO 9001تويص املواصفة القياسية 

أن  لكن عىل األرجح، الزبائن، بدًءا من حساب العيوب إىل تنفيذ استبيانات متطورة لرضا لذلك املمكنة

يف معظم  األهم عتباراال غالًباوهو  ،املال هو اللغة العاملية لألعامل ، ألناليةامل هي املقاييساملقاييس األكثر أمهية 

اجلودة لدعم جهود حتسني  فيلام تكواستخدام نظ ح القتصاديات اجلودةالفهم الواض، كام أن الرشكات

 .عىل املنافسة والقدرة واضح إىل إحداث فرقسيؤدي اجلودة وإدارة اجلودة 

واليوم وبفضل التطور الكبري يف تطبيقات معاجلة البيانات واملهارات العالية لدى العاملني يمكن القول أن 

 .ل من أي وقت مىضقياس تكاليف اجلودة وحتليلها وتصنيفها أصبح أسه

 :مفهوم تكاليف اجلودة 3.2.2

 Quality Control)يف كتابه الشهري  )CoQ(أول من ذكر مصطلح تكاليف اجلودة  Juranكان 

Handbook)  التي ركزت يف بداية األمر عىل  ، بعدها تم استخدامه يف الكثري من الدراسات1951املنشور عام

وخدمة ما بعد البيع، ومع تطور مفهوم اجلودة وصوًال ملفهوم تكاليف الرقابة عىل اجلودة وتكاليف الضامن 

التي أصبحت أكثر شمولية بحيث  ،مكونات تكاليف اجلودة الشاملة، وما نتج عن هذا التطور يف إدارة اجلودة

بدًءا من عملية التصميم إىل  ،تضمنت كافة ما تنفقه الرشكة إلنتاج منتج أو خدمة توافق متطلبات الزبائن

وتكاليف الفشل  إىل أنشطة حتسني اجلودةوصوًال  أنشطة البحث والتطوير متضمنةً  ،ثم التسليم للزبون ذالتنفي

وتستخدم عدة مصطلحات لوصف هذه التكاليف املرتبطة بتقديم منتج أو  للمنتج أو اخلدمة التي قد حتدث،

يمكن و تكاليف املرتبطة باجلودة، تكاليف ضعف اجلودة، تكاليف اجلودة الرديئة، ال: خدمة تتمتع باجلودة منها

صطلح ملرائدة يف جمال اجلودة النظامت املووالرواد  بعض الباحثني التالية االطالع عىل رؤية من خالل التعاريف

 :تكاليف اجلودة
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 :Juran & De Feo جوران ودي فيو .1

ذا متت إزالة إ الرشكةالتكاليف التي ستختفي يف " :بأهناتكاليف اجلودة   De Feoو Juranيعّرف 

، (Juran, J.M. & De Feo, J.A.,2010: 75) "مجيع حاالت الفشل من منتج أو خدمة أو عملية

. ة غري ذات قيمةيتكاليف إضافتكاليف اجلودة الرديئة وأهنا يمكن أيًضا تفسريها عىل أهنا  وبالتايل

فإن ذلك ينطوي عىل وحتى ختتفي هذه التكاليف وتتخلص الرشكة منها أو عىل األقل يتم ختفيضها 

تكاليف (اجلودة اجليدة ، من خالل تكاليف أنشطة تغيريات يف عقلية اجلودة يف مجيع أنحاء املنظمة

 "لأموا عىل الرشكة اجليدة اجلودةتوفر فيام  ،أموال تكبد الرشكةاجلودة الرديئة "، ألن )املطابقة

)Harrington, 1987: 7(.  معاجلة اهلياكل واألنظمة إىل  عىللتغيري يكمن التحدي يف حتويل تركيز اوهنا

 .رؤية من منظور العميلال

 :(BSI) معهد املعايري الربيطاين .2

تكاليف ضامن اجلودة " :ء الثاين منه تكاليف اجلودة بأهنايف اجلز (BS 6143)عرف املعيار الربيطاين 

 .(B. G. Dal & Plunket, 1992: 40) "وتوكيدها، إضافًة للخسارة املتحققة نتيجة عدم حتقق اجلودة

 :(ASI) معهد املعايري االسرتايل .3

والتكلفة يف الفرق بني التكلفة احلقيقية " :تكاليف اجلودة بأهنا (AS 2561)عرف املعيار االسرتايل 

 .)40 :1992احلريب والكحلوت، ( "حال عدم حصول أي فشل للمنتج

 :(ASQ) اجلمعية األمريكية للجودة .4

منهجية تسمح للمنظمة بتحديد مدى ": ااجلودة بأهن اليفتككية للجودة اجلمعية األمريف ُتعرِّ 

اإلخفاقات نتائج ، واأو خدماهت ايم جودة منتجاهتووتق الرديئة اجلودةمنع أنشطة يف استخدام مواردها 

ويتيح احلصول عىل هذه املعلومات للمنظمة حتديد الوفورات املحتملة التي يمكن . الداخلية واخلارجية

 .(asq.org, 2020) "ها عن طريق تنفيذ حتسينات يف العمليةحتقيق

 :وفيام ييل جدول ببعض التعاريف لعدد من الباحثني
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 تعاريف تكاليف اجلودة): 1.2(جدول 

 تعريف تكاليف اجلودة الباحث م

1 (Cermakova & Bris, 2017) 

التكاليف التي تنخفض أو ختتفي عند البدء بالتخلص من 

والوصول للحالة املثالية التي جيب أن يكون  مشاكل اجلودة

  .عليها املنتج

2 (Holota, 2016) 
جودة العمليات واألنظمة كاليف املتعلقة بضامن حتسني الت

 .داخل املنظمة والتي تنعكس عىل حتسني جودة املنتج النهائي

3 (Jelačić, 2015) 

التكاليف التي تنفق للوصول إىل املستوى املطلوب من 

دة دون مواجهة أي مشكلة يف أدوات القياس أو الرقابة اجلو

 .أو التفتيش عن اجلودة

 )2010احللبي، ( 4

إمجايل التكاليف التي تتكبدها الرشكات يف حماولة الوقاية من 

وقوع األخطاء أو منع حصوهلا عرب االختبارات االحرتازية، 

 .واخلسائر الناجتة من وجود الفشل الداخيل أو اخلارجي

 .املنّظمةالنفقات الالزمة لتثبيت مستوى معني جلودة املنتج يف  2006)حمسن والنجار، ( 5

مما سبق يستنتج الباحث أن تكاليف اجلودة هي كل النفقات املتعلقة بتحقيق اجلودة عرب الوقاية من 

للنفقات ، إضافة املنّظمة الوقوع يف األخطاء وتقويم العمليات واملنتجات أو اخلدمات التي تقدمها

 .فشلها الداخيل أو اخلارجي يف حتقيق متطلبات الزبائن ومعايري التصميمالناجتة عن 

 :مفهوم تكاليف اجلودة أمهية 4.2.2

نظًرا ملا متت اإلشارة إليه سابًقا من النسب العالية التي متثلها تكاليف اجلودة من إمجايل التكاليف فقد ازداد 

األبحاث والكتب والندوات  العديد من عربوظهر ذلك  ،ين األخريينيف العقد بشكل كبري خاصةً االهتامم هبا 

ملا يف  إىل أدنى حد ممكن،ختفيضها ودراسة العالقة بني أصنافها هبدف  وتصنيفها دراستها وحتليلهاالتي اهتمت ب

 :ومما يذكر يف هذا املجال ما ييل، األصعدةذلك من أثر إجيايب عىل الرشكات واملنظامت عىل كافة 

 .يض تكاليف اإلنتاجختف .1
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 .برامج ضبط اجلودةقياس كفاءة  .2

 .حتليل األداء وتوفري أساس للمقارنة .3

 .الرقابة عىل أداء الرشكة .4

 .قياس العائد عىل االستثامر يف تكاليف اجلودة .5

 .حتديد نشاطات اجلودة األكثر كلفةً  .6

 .ختطيط برامج اجلودة .7

 .ترشيد قرارات اإلدارة .8

 .تطوير خطط اجلودة .9

 :يف اجلودةتكال مبادئ 5.2.2

 :(Cermakova & Bris, 2017: 13) املتعلقة بتكاليف اجلودة بام ييليمكن التعبري عن املبادئ 

يف ها مدى مشاركتو ،لإلدارة والعاملنيتوفر البيانات املتعلقة بتكاليف اجلودة أي مدى  :املسؤولية .1

  .املستمر عملية التحسني

 .س فاعلية أنشطة التحسنيأي قدرة البيانات املتوفرة عىل قيا :مةاملالء .2

قدرة البيانات عىل التحديد الدقيق لألولويات، وإظهار املجاالت التي ينبغي أن تكون أي  :األولوية .3

 .موضع اهتامم

 .والرتكيز لالستفادة منها بشكل واسع بالوضوحتتسم البيانات  أي أن :البساطة .4

 .ت األعامل املتغرية واملتطورة بشكل متسارعالقدرة عىل حساب تكاليف اجلودة يف خمتلف بيئاأي  :املرونة .5

 :تكاليف اجلودة نامذج تصنيف 6.2.2

 عدد من نامذج تصنيف تكاليف اجلودة الشاملة التي ظهرت خالل العقود املاضية (2.2) يعرض الشكل

 .لكل منها مبسطوالتي سنتطرق لعرض 
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 :من حيث مدى ارتباطها برقابة اجلودة 1.6.2.2

تكاليف اجلودة عىل  وبناًء عليه تتوزع ) (PAF Prevention, Appraisal, Failureويدعى النموذج 

 :فئتني رئيسيتني

 :وتتضمن :تكاليف رقابة اجلودة .1

وهي تكاليف أنشطة الوقاية من حدوث العيوب يف  :Prevention Costs تكاليف الوقاية  . أ

 .املنتج أو اخلدمة

يم مستوى اجلودة من فحص تقووهي تكاليف أنشطة  :Appraisal Costs تكاليف التقويم  . ب

 .واختبار الكتشاف العيوب يف املنتج أو اخلدمة

 :وتتضمن :تكاليف الفشل يف رقابة اجلودة .2

تصحيح العيوب املكتشفة  وهي تكاليف :Internal Failure Costs تكاليف الفشل الداخيل  . أ

 .قبل وصوهلا إىل الزبائن

تصحيح العيوب  تكاليفوهي  :External Failure Costs تكاليف الفشل اخلارجي  . ب

 .املكتشفة بعد وصوهلا إىل الزبائن

 

 نامذج تصنيف تكاليف اجلودة:  (2.2)شكلال
 )2016حليحل، : (دراملص
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 :وتوافر بياناهتا يف سجالت الرشكة من حيث سهولة قياسها 2.6.2.2

 لتشبيه تكاليف اجلودة بجبل اجلليد الذي يظهر منه أقل بكثري مما خيفي ويدعى نموذج جبل اجلليد

 :، ويتوزع عىل فئتني(3.2) الشكل

يف اجلودة الظاهرة يف بيانات وسجالت الرشكة، والتي يمكن تشمل مجيع تكالو: تكاليف ظاهرة .1

تكاليف الوقاية والتقويم واجلزء  PAF ي ودقيق، وتتضمن مقارنة بالنموذجقياسها بشكل موضوع

 .الفشل الداخيل واخلارجيالظاهر من تكاليف 

عة وفقد كتكاليف فقد السموهي تكاليف ال يتم إثباهتا يف السجالت املحاسبية : تكاليف خمفية .2

وتكاليف  الزبائن واملبيعات املفقودة بسبب عدم الرضا الناتج عن العيوب وعدم حتقيق متطلباهتم،

وبالرغم من احلجم الكبري هلذه التكاليف إال أن أنظمة الطاقة غري املستغلة واملخزون الراكد، 

 .التكاليف التقليدية ال تعرضها لصعوبة حتديدها وقياسها بدقة وموضوعية

 

 :عالقتها بالعمليات وحتقق اجلودة من عدمهان حيث م 3.6.2.2

، حيث تتوزع فيه تكاليف اجلودة  PAF، وهو مشابه إىل حد بعيد النموذج ويدعى نموذج تكلفة العملية

 :وفًقا للنفقات املرتبطة باملطابقة مع املواصفات  أو عدم املطابقة كام ييل

 :وتتضمنمطابقة املنتج أو اخلدمة للمواصفات  نفق لضامنالتي تُ وهي التكاليف  :املطابقةتكاليف  .1

 نموذج جبل اجلليد: (3.2) شكلال
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املبارشة وغري املبارشة ملنع حدوث نشطة األوهي تكاليف  :Prevention Costsتكاليف الوقاية   . أ

 .العيوب وضامن مطابقة املنتج أو اخلدمة كتكاليف التدريب وتصميم وتنفيذ أنشطة اجلودة

 مطابقة املواصفاتتقويم تعلقة باملتكاليف الوهي  :Appraisal Costs تكاليف التقويم  . ب

 .ختبار الكتشاف العيوب يف املنتج أو اخلدمةاالفحص وال املحددة وتتضمن أنشطة اجلودةو

 :تتضمننفق نتيجة عدم مطابقة املنتج أو اخلدمة للمواصفات والتي تُ وهي التكاليف  :تكاليف عدم املطابقة .2

العيوب املكتشفة  الناجتة عنتكاليف الي وه: Internal Failure Costsتكاليف الفشل الداخيل   . أ

 .إعادة العمل وإعادة الفحص والوقت الضائع كتكاليف، إىل الزبائن تسليم املنتجقبل 

العيوب املكتشفة الناجتة عن  تكاليفالوهي : External Failure Costs تكاليف الفشل اخلارجي  . ب

 .ائن والتصحيح واالختبار، كتكاليف الضامن وشكاوى الزبالزبائن املنتج إىل بعد وصول

 :مراحل حدوث التكلفةمن حيث  4.6.2.2

 :حيث يتم التصنيف فيها تبًعا ملراحل حدوث التكلفة، وتتضمن وتدعى نموذج سلسلة القيمة

التكاليف املنفقة يف مرحلة التخطيط وما قبل التنفيذ كتكاليف وهي : تكاليف ختطيط اجلودة .1

 . PAFف الوقاية يف نموذج تكالي بعض عنارص مع غالًبا وتلتقي، التصميم

التي تتم خالل التشغيل بغرض حتقيق  التكاليفوهي  توكيد اجلودةأو : اجلودة حتقيقتكاليف  .2

 .تلتقي مع عنارص تكاليف التقويم وبعض عنارص الفشل الداخيلو، له مستوى اجلودة املخطط

الرشكة نتيجة عدم التي تتكبدها  التكاليف وهي عدم حتقيق اجلودةأو : اجلودة فقدانتكاليف  .3

 .اخلارجيو الداخيل مطابقة املنتج الذي تم تسليمه للزبون، وتتمثل يف تكاليف الفشل

 :نامذج الكلفة عىل أساس األنشطةمن حيث  5.6.2.2

 :والذي يتم تقسيمه إىل ABCأو نموذج 

وتتمثل يف تكاليف أنشطة ختطيط وحتقيق اجلودة يف نموذج سلسلة القيمة، : أنشطة مضيفة للقيمة .1

، فهذه األنشطة تضيف قيمة ولو بطريقة غري PAFيف نموذج  والتقويم الوقاية كاليف أنشطةوت

 .مطابقة مستوى اجلودة املطلوبمبارشة نتيجة حتقيقها اهلدف املنشود وهو 
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وتتمثل يف تكاليف أنشطة فقدان اجلودة يف نموذج سلسلة القيمة، : مضيفة للقيمةغري أنشطة  .2

 .PAFيف نموذج  يهالفشل بنوع وتكاليف أنشطة

ُيستخلص مما سبق أن عنارص تكاليف اجلودة تلتقي وإن اختلفت تصنيفاهتا يف أربع فئات من التكاليف 

 : (4.2) تظهر يف الشكل

 

 . (5.2)كام يظهر يف الشكلالعملية اإلنتاجية  نشوئها خالل ويمكن جتزئة أنواع تكاليف اجلودة وفًقا لزمن

 

 تكاليف اجلودة عنارص:  (4.2)شكلال

 تكاليف اجلودة مراحل نشوء عنارص: (5.2)شكلال
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 :ودةمداخل دراسة تكاليف اجل 7.2.2

 :رئيسني لدراسة وحتليل سلوك تكاليف اجلودة مدخلنيهناك 

لوصول ملستوى أمثل من يستهدف ا ألنه ،مدخل اجلودة املثىل ويدعى أيًضا :التقليدي املدخل 1.7.2.2

الوقاية، التقويم، الفشل ( األربعةعىل املوازنة بني فئات تكاليف اجلودة  ُتبنىاجلودة اعتامًدا عىل فلسفة 

وتكاليف ) الوقاية والتقويم(، مفرتًضا وجود عالقة عكسية بني تكاليف املطابقة )جيالداخيل واخلار

، وأن احلد األدنى إلمجايل تكاليف اجلودة يكون عند نقطة )الفشل الداخيل واخلارجي(عدم املطابقة 

يف  ، فعند استثامر الرشكة)(6.2الشكل تقاطع منحنى تكاليف املطابقة مع منحنى تكاليف عدم املطابقة

ستنخفض وفًقا هلذا املدخل املنتجات املعيبة، وبالتايل ستنخفض تكاليف أنشطة الوقاية والتقويم 

من نسبة الزيادة يف ) يف بعض الدراسات 1:8تصل إىل (الفشل الداخيل واخلارجي وبنسبة أكرب 

ن مع لك، مما يؤدي النخفاض إمجايل تكاليف اجلودة، (Wood, 2013:8) تكاليف الوقاية والتقويم

أو يكاد معدل العيوب، سنصل  معه االستمرار بأنشطة التحسني لرفع مستوى اجلودة إىل حد يتالشى

تصبح بعدها نسبة اإلنفاق عىل تكاليف الوقاية والتقويم تفوق نسبة االنخفاض يف تكاليف قطة إىل ن

إمجايل  ة احلالوبطبيعوبالتايل يزداد حجم التكاليف الكلية للجودة  ،واخلارجيالفشل الداخيل 

 .هذه النقطة مستوى اجلودة األمثللذلك تسمى تكاليف اإلنتاج، 

 
 تكاليف اجلودةل املدخل التقليدي: (6.2) شكلال
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تطبيق منهجية  قد أدت نجاحاتاجلودة الشاملة، فويدعى أيًضا مدخل تكاليف  :املدخل العرصي 2.7.2.2

حيث يرى هذا املدخل أن املستوى األمثل للجودة ، ملدخل التقليديمراجعة اإىل إدارة اجلودة الشاملة 

وهو ما يتوافق مع جوهر إدارة  ،)(7.2الشكل  Zero defectsق عند مستوى صفر من العيوب يتحق

بالكمية داء العمل الصحيح بالشكل الصحيح يف املكان الصحيح اجلودة الشاملة التي تقوم عىل أ

 ،اجلودة جمانية (Quality is Free) ، والذي يرسخ مقولة كرسبي الشهريةمن املرة األوىلوالصحيحة 

مؤرشات قوية عىل أن عمليات التحسني  ظهرت ، كام1979والتي عنون هبا كتابه الشهري الصادر عام 

أن التكنولوجيا احلديثة وعمليات األمتتة  إضافًة إىلبحد ذاهتا ختضع لزيادة فعالية التكلفة، 

 البرشي يفوالروبوتات خفضت األخطاء البرشية، وقلل الفحص واالختبارات اآللية من اخلطأ 

مثل  املختلفة تقنيات اجلودةالعديد من فقد ساهم استخدام  لذلك إضافة ،وخفض من كلفته التقويم

موجًها  الرشكاتبرنامج اجلودة يف عىل سبيل املثال عىل جعل  Six Sigma (DFSS)التصميم هنج 

عىل العرصي  املدخلفقد ركز لذلك نحو الوقاية من العيوب والتحسني املستمر للجودة، أساًسا 

كخسارة املبيعات وفقدان  الناجتة عنهطويلة األمد الكبرية ة فيّ اخلتكاليف الفشل اخلارجي واخلسائر 

 التكاليفلتخفيض العيوب القضاء عىل  استهدف وبالتايل والء الزبائن وانخفاض احلصة السوقية،

حتسني اجلودة التي لتكاليف اجلودة هو تسهيل جهود اهلدف من أي نظام ف ،الناجتة عنها إىل أدنى حد

 .فض تكاليف التشغيلخلإىل فرص  يف هناية املطاف ستؤدي

 
 تكاليف اجلودةل املدخل العرصي: (7.2)شكلال
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 :هي عبارة عنتكاليف اجلودة  مدخلاسرتاتيجية إن 

 .شن هجوم مبارش عىل تكاليف الفشل يف حماولة لدفعها إىل الصفر )1(

 .لتحقيق التحسني "الصحيحة"االستثامر يف أنشطة الوقاية  )2(

 .للنتائج املحققة ايم وفقً وفيض تكاليف التقخت )3(

 .تقييم جهود الوقاية وإعادة توجيهها بشكل مستمر للحصول عىل مزيد من التحسني )4(

 :تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل فرضية أن

 لكل فشل هناك سبب جذري. 

 األسباب يمكن الوقاية منها. 

  دائًام  أوفرالوقاية. 

من خالل التحليل الصحيح للسبب  فيضهاختمن الناحية العملية يمكن قياس تكاليف اجلودة احلقيقية ثم 

يم أو شكاوى العمالء، يتم فحصها بحًثا وف عن الفشل من خالل إجراءات التقعندما يتم الكشف ،والنتيجة

القضاء عىل األسباب اجلذرية ف ،عن األسباب اجلذرية ويتم التخلص منها من خالل اإلجراءات التصحيحية

. يم بطريقة سليمة إحصائًياوالتق أنشطةكاليف الفشل، يمكن أيًضا تقليل مع انخفاض تو ،يعني اإلزالة الدائمة

 .ويمكن بعد ذلك تطبيق املعرفة املكتسبة من هذا التحسني، من خالل أنشطة الوقاية عىل مجيع األعامل اجلديدة

ياس اجلودة نظام أسايس لق بدايةً  فإنه ال يمكن أن ينجح ما مل يكن هناك، وبقدر ما يبدو هذا النهج واضًحا

. التي متثل أفضل إمكانية لتحسني التكاليف ،حيدد بوضوح العنارص القابلة للتصحيح حلاالت فشل األداء

 :منها من عدد من املصادر الالزمة البيانات احلصول عىليمكن و

 .عمليات التفتيش •

 .االختبارات •

 .قياسات التحكم يف العمليات •

 .التقييامت •

 .تدقيق اجلودة •

 .الزبائنكاوى ش •
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يمكن حتديد إمكانية التحسني من خالل ، حيث إدارة اجلودةأنشطة  هذا القياس هو جزء أسايس ومهم من 

يتم توفريه يف تكلفة اجلودة  مبلغنظًرا ألن كل ، ويمكن االعتامد عليه دقيقودة اجل تكاليفلنظام قياس وحتليل 

، (1-10-100)هذا التأثري بقاعدة  (Rose, 1995: 336) رصوقد اختيمكن أن يكون له تأثري إجيايب عىل الربح، 

دوالر تنفق عىل  100دوالر تنفق عىل أنشطة التقويم و 10إذ بنيَّ أن إنفاق دوالر وحد عىل أنشطة الوقاية يوفر 

 .أنشطة الفشل

وتكاليف   Taguchiلتاغوتيش  (Quality Loose Function QLF)ة خسارة اجلودة دالّ  8.2.2

 :ةفيّ اجلودة اخل

وتيش أساليب هندسية وإحصائية مدجمة حتقق حتسينات رسيعة يف التكلفة واجلودة غطور الدكتور جينيتيش تا

هي فلسفة وجمموعة من األدوات املستخدمة ف يقتهطروأما  ،تصميم املنتج وعمليات التصنيع ضبطمن خالل 

 :(Ryan, T. P, 2005: 249) التالية الفرضياتمن خالل  تهيمكن تلخيص فلسفو. لتنفيذ هذه الفلسفة

 .التكلفة دون التأثري عىل اجلودة ختفيضال يمكننا  .1

 .التكلفة عن طريق حتسني اجلودة ختفيضيمكننا  .2

عندما نقوم بذلك و ،(Lower is Better)االنحرافات التكلفة عن طريق تقليل  ختفيضيمكننا  .3

 .سيتحسن األداء واجلودة تلقائًيا

بني  – Taguchiحسب  – الفرقف ،يف اجلودة "حدود املواصفات ابقة ضمناملط"مع هنج  Taguchi مل يتفق

، جًدا خارج حدود املواصفات صغريهو ضمن حدود املواصفات واملنتج الذي بالكاد  هو بالكادالذي املنتج 

لحد ل الوصول من أجل جاهدةً  Taguchiتسعى أساليب  ذلك ل، "سيئ"واآلخر  "جيد"مها يعترب إال أن أحد

انحراف عن قيمة اهلدف يشكل خسارة ، ألن أي حول القيم املستهدفة دون إضافة تكلفة االنحرافمن  األدنى

 .حتى لو كانت ضمن حدود املواصفات

يعترب مفهوم و ،"حلظة وصول املنتج إليهولة للمجتمع منذ اخلسارة املنق"اجلودة بأهنا  Taguchi عّرفلقد 

فإن األشياء التي تتبادر إىل  عندما نفكر يف خسارة املجتمعف ،دةاجلوأساسيات هذا النهج يف هندسة  اخلسارة من

عىل سبيل املثال،  نتيجة خلل يف كاتم الصوت أو آلة من سيارة املفرط الضجيجالذهن تشمل تلوث اهلواء أو 

، لمستهلكل يصللقد ربط اخلسارة بكل منتج  ،نظر إىل خسارة املجتمع عىل نطاق أوسع بكثري Taguchiلكن 
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، واخلسارة بسبب السمعة السيئة تكاليف الضامن املضافة للمنتجوعدم رضا املستهلك،  مثًال تشمل  التي

 .ة للجودةفيّ هي التكاليف اخلهذه ، وحصتها يف السوق يف هناية املطاف ؤدي إىل خسارةالتي قد ت للرشكة

عىل  املستهلك أصبح، فقد املاضية يف السنواتكبًريا اهتامًما اكتسب  "املسؤولية االجتامعية"مفهوم  كام أن

ار بالبيئة وعاملة األطفال اإلنتاج الضف ،شرتيهي مايفية إنتاج شرتيه، ولكن أيًضا بكيوعي متزايد ليس فقط بام 

حمور اهتامم الكثري  تشكل هي أمثلة عىل القضايا التي ةنسانيغري اإلاخلطرة وغري ذلك من الظروف  العمل ةوبيئ

غالًبا ما  ، وأنهتكاليف املنظمة تتجاوز أبواهباأن  ا أظهر بوضوحمم، ت املحلية والدوليةواملنظام من اهليئات

عترب مواقع النفايات اخلطرة ت ، حيثتكون هناك تكاليف عىل املجتمع تستمر لفرتة أطول بكثري من حياة الرشكة

 .والتلوث خري مثال عىل ذلك

ما يتم حتديدها  عادةً والتي  ،)تكاليف اجلودة الرديئة أو(تكاليف اجلودة  توجهت األنظار نحوهذا  لبحثو

العنارص فإن هذه لكن يف احلقيقة  ،من حيث اخلردة وإعادة العمل  أو الضامن أو التكاليف املادية األخرى ايً كمّ 

 ).(3.2 شكلال/يف نموذج جبل اجلليدسابًقا كام ذكرنا  من فيض اتشكل غيًض 

عىل  ة السوقيةالعمالء وخسارة احلص املخزون واستياءدوران و الوقت إدارةبالتكاليف املتعلقة  إن هذه

، وهي طريقة )QLF(ة فقدان اجلودة دالّ املسامة  Taguchi أداةم استخد، يمكن تقديرها من خالل ااملدى البعيد

 . لتقريب هذه اخلسائر اخلفية والطويلة األجل، ألهنا أكرب مساهم يف فقدان اجلودة الكلية

هي كل ما  لجودةوالسمة املميزة ل ،لجودةالسمة املميزة لعىل نوع  )QLF(يقة التي تم هبا إنشاء تعتمد الطر

 :هاأنواع منمخس هناك و ،)اجلودة(نقيسه للحكم عىل األداء 

 :عىل سبيل املثال االنحراف،حتقيق القيمة املستهدفة املطلوبة بأقل قدر من  :القيمة االسمية أفضل .1

 .لدارة كهربائية لت جهد اخلرجأو فو منتج ما، أبعاد

 .االنكامش والتآكل :عىل سبيل املثال ،تقليل االستجابة :صغر أفضلالقيمة األ .2

 .قوة االنسحاب وقوة الشد :عىل سبيل املثال ،تعظيم االستجابة :كرب أفضلالقيمة األ .3

 .املظهر :عىل سبيل املثال ،البيانات إحصاءتصنيف و :السمة .4

 دورانجيب أن ختتلف رسعة  :عىل سبيل املثال ،ابة اعتامًدا عىل اإلدخالختتلف االستج :ديناميكي .5

 .املروحة وفًقا لدرجة حرارة املحرك



 للبحث النظرياإلطار : الثاينالفصل 

 

- 35 -  

هي تلك التي تنشأ عندما تنحرف خاصية جودة املنتج  االهتاممإن اخلسائر التي تثري من وجهة نظر هندسية 

دخل التيار  ،مستمرإىل  املتناوبتحويل التيار ل كهربائية رةدا :عىل سبيل املثال ،عن قيمته املستهدفة املرغوبة

اخلرج هي  تفول، أي أن قيمة فولت تيار مستمر 115إلخراج مصممة رة الكهربية فولت والدا 110املتناوب 

فولت  115حراف عن ويعترب أي ان ،فولت 115املستهدفة املطلوبة هي  ، والقيمةهنا اجلودة حمل االهتامم سمة

 .اخلسارةيتسبب يف بعض ا وستغيًريا وظيفيً 

كام هو  إنتاجهاأن وفولت،  3 ± 115بنفس املواصفات  اترهناك أربعة مصانع تنتج هذه الدانفرتض أن فل

 بيع فقط، بحيث يتم %100 افرتض أيًضا أن مجيع املصانع األربعة جتري فحًصا بنسبةوب ،)(8.2 الشكليف 

من أحد املصانع األربعة الكهربائية الدارات  رشاء رغب يفيالذي املستهلك  فإن ،املواصفاتالدارات ضمن 

ن االختالف حول أل(يقدم منتًجا أكثر اتساًقا الذي  4رقم سيختار املصنع  ، )بافرتاض أن السعر هو نفسه(

 ).فولت أقل يف هذا املصنع منه يف املصانع الثالثة األخرى 115هدف 

 

راف املنتج عن القيمة املستهدفة، كام يوضح القطع املكافئ اخلسارة باستمرار مع انح تزداد وفق هذا املنهج

)QLF ( 9.2 الشكليف)(ة اخلسارة قد تتخذ العديد من األشكال، فقد وجد عىل الرغم من أن دالّ ، وTaguchi 

 :، وعرب عنها بالعالقة التاليةوك اخلسارة يف العديد من احلاالتأن الوظيفة الرتبيعية البسيطة تقارب سل

L = K (Y-T)2 

 :حيث

L :تكلفة خسارة اجلودة بالوحدة النقدية. 

K :املعامل الفني الثابت اخلاص بطبيعة تكلفة العملية اإلنتاجية. 

Y: القيمة احلقيقة لسمة اجلودة. 

T :القيمة املستهدفة لسمة اجلودة. 

 توزع أداء منتجات املصانع منحنى: (8.2) شكلال
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افة من القيمة ربع املستزداد بمقدار ماخلسارة فإن ، تربيعي يف طبيعته (QLF)أن منحنى  وباعتبار

، فإن وحدة نقدية 20عن القيمة املستهدفة يولد خسارة مثًال  ملم0.02 وبالتايل إذا كان انحراف، املستهدفة

بعبارة و، وحدة نقدية وهكذا 180ملم 0.06، وسيكلف انحراف وحدة نقدية 80سيكلف  ملم0.04انحراف 

 تتضاعف ثالث مرات إذا تضاعفو ،تتضاعف اخلسارة أربع مرات مرتني أخرى إذا تضاعف االنحراف

 .اخلسارة تسع مرات

االنكامش، أو خصائص اجلودة  حالة التي كلام انخفضت كانت أفضل مثل بالنسبة خلصائص اجلودةأما 

فإن  وعىل أية حال ،نصف قطع مكافئ )QLF(قد يصبح فأفضل مثل قوة الشد، التي كلام ارتفعت كانت 

)QLF( يف خصائص جودة املنتج االنحرافة باستمرار لتقليل جلهود املبذولبا التمسكعزز ت. 

من خالل عدة تقنيات  هي وسيلة لتحقيق مثل هذه التحسينات Taguchi عندمنهجية هندسة اجلودة إن 

ألن العالقة بني  ،لتتناسب مع كل موقف بالطبع يتم تعديل الصيغةو ،(Six Segma)و  (Lean)وأدوات مثل 

بحسب الصناعة والعملية، وهو ما يتم حتديده عرب املعامل الفني  ستختلفوسط املت واالنحراف عنالتكلفة 

K ،الذي يمكن حسابه بقسمة مربع الفرق بني احلد األعىل أو األدنى ووسطي القيمة املعيارية املستهدفة. 

لتكاليف هو مقياس للجودة يف الوحدات النقدية التي ال تؤثر فقط عىل ا )QLF(ن أب يمكن القول  باختصارو

بسبب االنحراف عن اجلودة املستهدفة  ولكن اخلسائر طويلة األجل أيًضا ،فقط مثل اخلردة وإعادة العمل الفورية

 .االختالف عن النظرة التقليدية للجودةجوهر حتى لو كانت ضمن املواصفات والسامحيات املقبولة، وهو 

 

 

  Taguchiة تكاليف اجلودة وفق دالّ  منحنى: (9.2) شكلال
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 :قياس تكاليف اجلودة 9.2.2

، يكون مفيًدا للرشكة سوفهي التحقق من أن برنامج تكلفة اجلودة دة لقياس تكاليف اجلوخلطوة األوىل ا

سيكون من الرضوري إجراء مراجعة وحتليل أويل للبيانات و ،ًيا جلذب انتباه واهتامم اإلدارةيعد ذلك رضورو

يانات قد تكون الكثري من الب. اآلناملالية بتفاصيل وافية لتحديد املستويات العامة لتكاليف اجلودة كام هي 

 .يتم تقدير هذه التكاليف وعندما يصعب حساب بعضها ،املطلوبة متاحة بسهولة

النقطة األساسية هي أن هذه املراجعة األولية جيب أن تكون سهلة نسبًيا وال حتتاج إىل حساب مجيع تكاليف 

للجودة، فسيتم يسهل تقديرها ومتثل التكاليف الرئيسية  وأإذا تم تضمني تكاليف متاحة بسهولة ، فاجلودة

مع  ،الربنامجاعتامد الفائدة يف وجيب أن تربر هذه البيانات اجلهد  ،بيانات كافية لعرضها عىل اإلدارةاحلصول عىل 

تكاليف  عىل سبيل املثال(سابات الكبرية لتحديد أي زيادات كبرية يف تكلفة اجلودة قد تكون خمفية يف احلاالنتباه 

مجرد حتديد مستويات التكلفة التقريبية وب ).يف حسابات تكلفة التشغيل العاديةإعادة العمل الكبرية املدفونة 

 .احلاجة إىل الربنامجب اإلدارة إلقناعن تكون النتائج كافية وأ ،للجودة، ينبغي أن تكون فرصة التحسني واضحة

، اجلودةف اليتك قياس اخلطوة التالية هي حتديد ما إذا كانت اإلدارة مستعدة لقبول ودعم برنامج

كام لسوء احلظ  بشكل عام،هو ما إذا كانت اإلدارة منفتحة حًقا عىل األفكار اجلديدة هنا  السؤال احلقيقيو

ف اجلودة أن ينجح أبًدا من أسفل أو وسط اليتك قياسال يمكن لربنامج هو حال مجيع برامج حتسني األداء 

، مع وجود بعض االستثناءات عند عرض العليا اإلدارةومساندة  يتطلب النجاح هنا دعم ،املنظمة إىل أعىل

ما يشجعها املرتبطة بالتأثريات املالية عىل اإلدارة العليا خاصًة  ،نتائج التحسني التي تقودها اإلدارة الوسطى

 .عىل جتربته عىل أقسام أخرى

هنا و يقها،حتقاملطلوب  طةاخل فإن اخلطوة التالية هي عرض عندما يتم احلصول عىل دعم اإلدارة العليا

 ،أكثر تفصيًال  إضايفالتي سبق حتديدها، يلزم إجراء استعراض  اجلودةإىل املستويات العامة لتكاليف  إضافة

 ،بني كيف يمكن حساب تكاليف اجلودة الفعلية والتخلص منها من خالل التحليل واإلجراءات التصحيحيةي

إن النهج . ملة لفرص حتسني اجلودة والتكاليفالكاللدورة  التام كهذه يف فهم اإلدارة إضافيةوتساعد مراجعة 

بحًثا عن تقديمها إىل اإلدارة العليا هو إجراء مسح  التي سيتمملراجعة هلذه ااملنطقة املناسبة  الختياراملنطقي 

 . للتحسني كبرية فرصبالتي تتمتع املجاالت  فيها تتجىل ،مناطق حمددة ذات تكاليف فشل عالية
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تتضمن املكونات ، جيب أن زمني لتنفيذ برنامج تكلفة اجلودةوضع خطة شاملة وجدول  يتميف هذه املرحلة 

 :األساسية للخطة عدًدا من العنارص الرئيسية

 :دارة مصمم من أجلعرض شامل لإل •

 .إمجايل فرص التحسنيالتعرف عىل  -

 .توضيح كيف سيحقق الربنامج فوائده -

 .يذ واجلدول الزمنيحتقيق قبول اإلدارة ودعمها خلطة التنف -

 .إجراء الربنامج التجريبي املخطط •

 .مجيع الوظائف لتنمية الوعي واالهتامم باملشاركةورشح تعليم  •

 .تطوير إجراءات حماسبة تكاليف اجلودة •

 .بشكل عاممجع وحتليل بيانات تكلفة اجلودة  •

 .)اجلودة وبرنامج حتسني اجلودة التكامل مع نظام إدارة(إعداد تقارير تكاليف اجلودة واستخدامها  •

 :ولتنفيذ ذلك البد من

ب حلساب تكاليف اجلودة وتكاليف األعامل التصحيحيةمتكامل عمل تكوين فريق  .1  .مدرَّ

 .حتديد تكاليف اجلودة وتصنيفها وتنظيم نموذج خاص لتكاليف اجلودة يف الرشكة .2

يف اجلودة وحتليلها واقرتاح عقد اجتامعات مراجعة دورية لفريق العمل ملقارنة نتائج تكال .3

 .التوصيات املناسبة

 :املحاسبة وتكاليف اجلودة 10.2.2

بمجرد أن تقرر املنظمة حتديد تكاليف اجلودة ومجعها ومراقبتها، فإهنا عادة ما تلجأ إىل قسم املحاسبة 

 .يم والفشلنفقه عىل الوقاية والتقيتبام  اطالعهاوواستخراجها  ،عىل مجيع تكاليف اجلودة طلب منه العثوروت

ليس لدينا  ،هذه ليست الطريقة التي نجمع هبا تكاليفنا حلظة،": يعود قسم املحاسبة ويقول بطبيعة احلال

. "نحن ال نجمع التكاليف يف مثل هذه الفئات ،"الفشل"أو  "التقييم"أو  "لوقايةا"جمموعة حسابات تسمى 

مًعا فئات  اأحد أعضاء قسم املحاسبة ويفحص املهمة التالية هي عادًة أن جيلس اختصايص اجلودة معفلذا 

يف بعض األحيان  ،املحاسبة احلالية لتحديد تلك احلسابات التي متثل أو حتتوي عىل التكاليف املتعلقة باجلودة
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متثل ميزانيته اإلمجالية  أو فحص قد يكون هناك قسم تفتيش عىل سبيل املثال ،يكون هذا بسيًطا ومباًرشا نسبًيا

أو قد تكون هناك فروق يف التكلفة أو جتاوزات ناجتة عن الفشل يف االلتزام باملوعد النهائي  ،يموأنشطة التق

 .متثل تكاليف الفشل بسبب مشكلة جودة

يف معظم احلاالت يتم دفن تكاليف اجلودة  ،يف كثري من األحيان ال يتم حتديد تكاليف اجلودة بسهولةلكن 

التكلفة املخططة هي متوسط  املعياريةالتكلفة  ،وجيب الكشف عنها املعيارية التكاليفالكبرية عادة يف 

عىل  املواد املبارشة والنفقات العامة،وتتكون من العمل املبارشة و ج أو تقديم خدمة،املتوقعة لتصنيع منت

من  %10، مما يعني أن حوايل %90 عائد تارخيي بنسبةسبيل املثال قد تستند التكلفة املعيارية للمنتج إىل 

لن تظهر تكلفة اخلردة يف لذلك  ،%10تم التخطيط ملستوى خردة  ، أيالتكلفة القياسية متثل اخلردة

، املخططة وستظهر كتجاوز للتكلفة %10 ـإال إذا جتاوزت ال )دفرت األستاذ املحاسبي(املستندات املحاسبية 

ية جديدة لتحديد التكلفة احلقيقية جيب عىل أخصائي اجلودة وممثل قسم املحاسبة وضع فئات حماسب وبالتايل

 .)العمل( التشغيل للخردة أو إعادة

 عىل الرغم من أنه يمكن حتديد تكاليف اجلودة ومجعها يف إطار أي نظام حماسبة مالية، إال أن طريقة حماسبية

 ،مع منهجية وأهداف تكلفة اجلودة أفضلمتوافقة بشكل ) ABC(التكلفة عىل أساس النشاط تدعى واحدة 

إىل حتسني فعالية التكلفة اإلمجالية من خالل الرتكيز عىل عنارص ) ABC(هتدف التكلفة عىل أساس النشاط و

تسعى منهجية تكلفة اجلودة إىل تعيني التكاليف ذات الصلة باجلودة ألنشطة حمددة أو  .التكلفة الرئيسية

  منهجيةإن استخدام لذلك ف  نها،م منتجات أو عمليات أو أقسام بحيث يمكن استهداف هذه التكاليف للحد

)ABC( غالًبا ما يكون مستوى التفاصيل وحمتوى ف ،جيعل من السهل العثور عىل هذه التكاليف وتعيينها

، بينام والبد من تطويره املعلومات املتأصل يف املامرسات املحاسبية التقليدية غري كاٍف لتحليل تكاليف اجلودة

 .هلذه االحتياجات مالئمةأكثر التكلفة األكثر تفصيًال بسبب قاعدة بيانات  )ABC(نظام 

هي إجراء حماسبي لتخصيص تكلفة النفقات غري املبارشة  )ABC(التكلفة املستندة عىل النشاط إن 

ألنشطة حمددة بام يتناسب مع استخدام مورد معني من قبل هذا ) الرشكةتكلفة موارد (والنفقات العامة 

ن املامرسة املحاسبية التقليدية، التي ختصص النفقات غري املبارشة والنفقات العامة هذا عىل النقيض م ،النشاط

 .بام يتناسب مع التكاليف املبارشة التي يتكبدها النشاط
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بشكل عام يمكن ختصيص بعض التكاليف مبارشة وفق عدد الوحدات من املنتج أو اخلدمة، كتكاليف 

، "التكاليف املبارشة"ملستهلكة إلنتاج وحدة خمرجات، وتسمى هذه ساعات العمل واملواد املستخدمة والطاقة ا

ارتباًطا وثيًقا ومتثل عادًة اجلزء األكرب من تكلفة املنتج أو اخلدمة، بينام ال ترتبط التكاليف والنفقات األخرى 

 :(Wood, 2013:61)  تنقسم هذه إىل ثالث فئاتو. "النفقات العامة"املبارش وعادة ما تسمى  بالعمل

  يعتمد عىل حجم الدفعة( االستالمأو الشحن أو  ملنتجإعداد اإلنتاج هتيئة وتكلفة(. 

  معاجلة (املنتجات أو اخلدمات تكاليف األنشطة التي تندرج يف فئة خدمات الدعم للعديد من

 .)الشكاوى، الرشاء، شحن املواد، األدوات القابلة للتلف، املرشفني، الصيانة

 مثل الرضائب عىل (والتي جيب دفعها بغض النظر عن الناتج  املنّظمة مستوى املرصوفات املتكبدة عىل

 .)ت، وما إىل ذلكاملمتلكات، واستهالك املصنع، والتأمني، واإلجيار، والضامنا

املبارش  العمليتم تضمني التكاليف العامة يف املامرسة املحاسبية التقليدية يف التكلفة بام يتناسب مع مقدار 

كلام ف ،املوجودة بالفعل يف التكلفة) أو املواد املبارشة تشغيل اآللةاألحيان بام يتناسب مع ساعات  أو يف بعض(

 أي ،كلام تم ختصيص نفقات عامة أكثر هلذا املنتج أو اخلدمة ،املبارش املشارك يف تقديم منتج أو خدمة العملزاد 

 ."التكلفة موجه" واملبارش ه العملأن 

مصنع يقوم بتصنيع منتجني،  أنمثال نفرتض كاليف العامة بشكل أفضل، لفهم فكرة ختصيص التك

باستخدام طرق  "املواد مناولة" ةغري مبارش تكلفة، ونرى كيف يتم ختصيص "حمور حمرك"و "حوض حمرك"

ة هلذه التكلفة، وسنناقش كيفي) ABC( سننظر يف كيفية تعيني التكلفة القائمة عىل النشاط ثم ،املحاسبة التقليدية

 :ثل شهر واحد من البياناتمتي تال لتكن لدينا املعلومات التالية. تأثريها عىل قياس تكاليف اجلودة

 ساعة10,000  =ساعات العمل املبارش 

 لرية 150,000  =للساعة لرية  15إمجايل تكلفة العمل املبارش  

 ساعة 0.25=  للحوض واملحورالعمل  كمية

 1,200= عدد األمحال املنقولة 

 لرية 12,000= لكل محولة لرية  10قة مناولة املواد نف

 :متطلبات مناولة املواد

 قطعة 100 لنقلمحولة  2=  املحور

 قطعة 100 لنقلمحوالت  4=  احلوض
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ساعة من العمل املبارش التي يتم إنفاقها  10,000  نظًرا لوجود لرية، 12,000  املواد الشهرية مناولةتبلغ تكلفة 

 .للساعة لرية 1.20  املواد تبلغ ملناولة، فإن كل ساعة عمل مبارشة حتمل أيًضا رسوًما عامة  يف املصنع كل شهر

 ]للساعة لرية 1.20= ساعة  10,000/  لرية 12,000[

حمور لذلك يتم ختصيص كل  ،ساعة عمل مبارشة 0.25حمتوى العمل املبارش هلذين املنتجني متطابق يف 

 .ادرسوم مناولة املولرية  0.30 وحوض

 )]حمور أو حوض(لرية  0.30= للساعة لرية  1.20× ساعة  0.25[

 احلوضمن مناولة املواد تشارك يف نقل  كلفة أكربنعلم أن هناك مع أننا  ،هذا هو التخصيص التقليدي

 .)للمحاورمقابل اثنني من األمحال  لألحواضأربعة أمحال (

 املحاور واألحواضليف غري مبارشة إىل تكاليف نقيس تكاليف اجلودة، يمكن أن نبدأ بإضافة تكا عندما

إذا كانت و ،للحوضويقلل من تكلفة العيوب  املحورهذا من شأنه أن يبالغ يف تكلفة العيوب يف  ،املعيبة

 قياسها، فإن تكاليف اجلودة اإلمجالية سوف يتم )الدقةبسبب التعقيد أو ( أحد املنتجنيالعيوب أكثر شيوًعا يف 

وسوف يسفر هذا عن جهود ضخمة غري  ،لتحسني العمل خاطئة يتم إعداد مشاريعوقد  ،بشكل خاطئ

 .موجهة عىل نحو صحيح

ستخدام يتم ختصيص تكاليف املوارد لألنشطة بام يتناسب مع ا، )ABC(  التكلفة القائمة عىل النشاطأما يف 

 12,000املواد التي تبلغ  ناولةمتم ختصيص تكلفة سياملثال السابق  حالة يف مورد معني من قبل كل نشاط، أي

 .لكل محل لرية 10شهرًيا بمبلغ  لرية

 ]لكل حتميللرية  10 =محل  1,200/ لرية 12,000[

وبالتايل  ،، عىل النقيض من حمتوى العمل املبارشهلذه النفقة "التكلفة موجه"يصبح عدد األمحال املنقولة هنا 

 لرية 10(ومحلني فقط األحواض، قطعة من  100لنقل ) ةلري 40، أو محللكل  لرية 10(أمحال يتطلب أربعة 

لتكلفة إنتاج  لرية 0.40يتم ختصيص تكلفة مناولة املواد . املحاورقطعة من  100لنقل ) لرية 20، أو محللكل 

 .حمورلتكلفة إنتاج  لرية 0.20يتم ختصيص تكلفة و ،حوض

 ]حوضلكل  لرية 0.40=  حوض 100/  لرية 40[

 ]حمورلكل  لرية 0.20=  حمور 100/  لرية 20[
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يف الواقع  ،التكلفة أو موجهات وحتديًدا عدد األمحال، أحد عوامل املواد مناولة تم اعتبار السابقيف املثال 

مكاملات ، استقصاءات الشكاوىاآلالت،  ، هتيئة وإعدادأوامر الرشاء(التكلفة  موجهاتهناك العديد من 

تكلفة يتم حتديد معدل النفقات العامة بقسمة التكاليف  موجهلكل  ،)...إلخ الفحص والتفتيش، ،الصيانة

 املوجهعىل عدد أحداث ) الشكاوى استقصاءاتعىل سبيل املثال إمجايل التكاليف جلميع ( للموجهاإلمجالية 

 850، و للجهازلكل إعداد  لرية 70قد تكون النتائج عىل سبيل املثال ). عدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها(

يمكن بعد ذلك تطبيق هذه املعدالت عىل منتجات  ،لكل مكاملة صيانة لرية 165لكل حتقيق يف شكوى، و لرية

من النفقات العامة عىل  متنوعةبأن املنتجات املختلفة تستخدم مكونات  املالحظةأو خدمات معينة، مع 

التحقيق  تكلفة تاملثال إذا كان عىل سبيل ،مستويات خمتلفة، ويف بعض احلاالت قد ال تستخدمها عىل اإلطالق

تطلب ي )ABC( منهج يف شهر معني، فإن باملحاورشكاوى للعمالء مرتبطة  10وهناك  لرية، 850يف شكوى ما 

 .لتلك الفرتة الزمنية للمحاورمن إمجايل نفقات شكاوى العمالء  لرية 8500 حتميل

ل يتم حتمييف هذه احلالة و ،ملحاسبية التقليديةلتكاليف أكثر دقة مما هو موجود يف املامرسة ال التخصيصهذا 

توجيه ول املشكالت حلسيؤدي استخدام تكاليف اجلودة كام  ،التكلفة الصحيحةباملعيب  أو املحور احلوض

 .اجلهد يف االجتاه الصحيح

لقد نجحت طرق املحاسبة التقليدية يف املايض ألن التكاليف العامة كانت جزًءا صغًريا من التكلفة 

احلواسيب والعمليات التي تسيطر عليها  واستخدام الروبوتات مع األمتتةف ،ايعد صحيحً وهو ما مل  ،مجاليةاإل

تطغى التكاليف غري املبارشة واملصاريف  إضافة للنفقات اهلائلة يف البحث والتطوير نتيجة التقدم التقني اهلائل،

بام يف ذلك (جتعل مقاييسنا  بشكل صحيح لنفقاتاوعدم ختصيص هذه  ،العامة األخرى عىل التكاليف املبارشة

السيطرة عىل التكاليف واحلد منها،  عىل مدى إمكانيةولكي نتعرف  ،ظهر أشياء خاطئةتُ ) حتليل تكلفة اجلودة

 .نتكلفه وملاذا وكيف نتكلفها وما الذي يتعني علينا أن نرى ما جيري حقً 

ويمكن أن يؤدي عىل  ،العامة املصاريفجلميع  جيعل التخصيص أكثر دقة )ABC( منهجأن إضافًة إىل 

، فإنه يوفر فائدة خاصة يف جمال تكاليف اجلودة، أي حتديد أفضل دقةسبيل املثال إىل تسعري منتج أو خدمة أكثر 

عىل سبيل املثال يف حالة شكاوى العمالء، نحن نتحدث  ،اجلودةحتسني لتلك األنشطة التي يمكن أن تؤدي إىل 

وتقويم  من املهم ألغراض حل املشكالت والتحسني املستمر ،)الفشل اخلارجي(فة اجلودة بالفعل عن تكل

من  بدًال  للمحاورأن نعرف ما هو اجلزء من تكلفة شكوى العمالء الذي يمكن ختصيصه  القرار ّختاذاألداء ال
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ننا احلصول عىل هذه املعلومات يف املامرسة املحاسبية التقليدية، يمك، بينام )كام يف حالة املثال السابق(األحواض 

ويتضاعف هذا اجلهد عدة مرات  ،من خالل االنتقال إىل قسم خدمة العمالء والفرز عرب سجالت الشكاوى

باإلضافة إىل ذلك سيكون من الرضوري ، عندما نضع يف اعتبارنا عدد املنتجات وعدد أنواع تكلفة اجلودة

 ُمتيِّز، فإن العملية التي )ABC( املحاسبة القائمة عىل النشاط يفبينام  ،تكرار هذه املهمة عىل فرتات منتظمة

توفر قاعدة بيانات ال تتيح لنا فقط العثور عىل تكاليف اجلودة  الرشكةالتكلفة يف  موجهاتوحتدد العديد من 

بشكل صحيح، ولكنها تساعدنا أيًضا عىل تفكيك تكاليف اجلودة هذه حتى نتمكن من االنتقال  وختصيصها

يف النهاية إىل صوًال ، والثانويالتكلفة  موجهإىل  الرئييس التكلفة موجهالتكلفة، ومن موجه إىل  التكلفةمن 

 .األسباب اجلذرية

 ،ملشكلة جودة جذريودة لسبب اجلتكلفة  حتديدمن خالل العمل للخلف يف صيغة التخصيص، يمكننا إًذا 

، ذرياجلسبب ال إزالةاالسرتداد الستثامر  وزمنلعائد حيث يمكننا بعد ذلك حساب ا ،عالية أمهيةذو وهو أمر 

 :القرار الصحيح يف الوقت الصحيح، لتوضيح ذلك يمكننا عرض ما ييل اّختاذوبالتايل 

تم حتديد تكلفة  العامة،لتخصيص املصاريف ) ABC( يتم استخدام التكلفة املستندة إىل النشاط ة مايف رشك

إن تكلفة  ،)حوض وحمور( نيلسنة معينة مرتبطة بصنع منتج لرية 24,000 عىل سبيل املثال فشل داخلية قدرها

من تكلفة الفشل الداخيل،  40%أو  لرية 96,000الفشل الداخيل هذه ناجتة عن إعادة تشغيل املنتج الذي يمثل 

يمكن  تصميميةوألسباب  ،من تكلفة الفشل الداخيل 60%أو  لرية 144,000املنتج الذي يمثل  ختريدوعن 

 يف، وبالتايل ختتلف النسب املئوية املخردة باألحواض املعيبةبنسب خمتلفة مقارنة املعيبة  تشغيل املحاورعادة إ

 ).ABC(  ـوفًقا لتكلفة لل عوامل موجهةمها هنا واخلردة  التشغيلإعادة  ،املنتجني

املدى الذي يستهلك ملنتجني بام يتناسب مع عىل االتكاليف  )توزيع(ختصيص  ية كيف (10.2) يوضح الشكل

لكن ال ينبغي أن يتوقف التحليل هنا  ،)أو حسابات اخلردة التشغيلموارد إعادة  أي( املوجهفيه كل منتج ذلك 

 ،هذه األسباب الشكل أيًضا وضحيكام  ،واخلردة لكال املنتجني التشغيلألنه يمكننا التحقيق يف أسباب إعادة 

نرى ما  ، حيثمن الدرجة الثانيةالتكلفة أو موجه التكلفة ما يمكن أن نطلق عليها موجهات موجه هذه 

تقسيم تكاليف  من يمكنناما  ،أو اخلردة التشغيلجمموعه سبعة أسباب خمتلفة موزعة بني املنتجني متثل إما إعادة 

 .املسببة هلاواخلردة إىل التكاليف املرتبطة بالعوامل  التشغيلإعادة 
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باريتو،  ، حيث يتم عرضها بطريقة(11.2) كل سبب ملخصة يف الشكلتظهر التكاليف املنسوبة لكام 

 قدو ،وتصحيحها "التلف"سينتج عن إجياد أسباب  لتكاليف اجلودة أكرب عائدأن  من منظور حتسني اجلودة ويتضح

 .وصوًال لألسباب اجلذرية التكلفة وموجهاتيتطلب هذا حتديد مستوى آخر من األسباب 

يف املثال  ،، فمن املمكن تقدير تأثري تكلفة إصالح السبب)ABC(من  املتاحةالتكلفة ملستوى تفاصيل  اونظرً 

 75%وإذا كان من املمكن إزالة  يف كل من املحاور واألحواض، "تلف"نتيجة  لرية 10560املذكور كان مبلغ 

 (ABC)ختصيص تكاليف اجلودة وفق : (10.2) شكلال
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 ومن املمكن ،اسنويً  لرية 7920من خالل حتديد األسباب اجلذرية وتصحيحها، فإن هذا يعني توفري  التلفمن 

مستوى التفاصيل إن  .يف تكاليف الوقاية منه باالستثامر املطلوباملقدر يف تكاليف الفشل  التوفريمقارنة  بالتايل

 قرار استثامري اّختاذيتيح حتليل التكاليف والفوائد ويوفر  )ABC(املتأصلة يف التكلفة القائمة عىل النشاط 

 .تمربشكل مسواألداء لتحسني اجلودة  رشيد

 

 :)ABC( مقارنة بني الطريقة التقليدية ومنهج 11.2.2

قد جيعل األمر أسهل، إال أنه يمكن فصل  )ABC(عىل الرغم من أن املستوى األكرب من التفاصيل يف 

خاصة بام ودة باستخدام بيانات حماسبة التكاليف التقليدية مصحوبة بقرارات حكيمة واستخراج تكاليف اجل

 :استخدام التكلفة عىل أساس النشاط جنًبا إىل جنب مع حتليل تكلفة اجلودة مزايا عديدة يوفر، لكن اهلدريتعلق ب

يمكن تقسيم التكاليف العامة والتي قد متثل إىل حد بعيد اجلزء األكرب من تكلفة املنتج أو اخلدمة وختصيصها  .1

 التكاليفضت أمتتة أنظمة خف ، وقدبدقة للمنتج أو القسم أو العملية أو النشاط املسؤول عن هذه التكاليف

 .إىل حد كبري تكلفة احلصول عىل معلومات أكثر دقة من خصائص التكلفة القائمة عىل النشاط

 (ABC)تكاليف اجلودة وفق  خمطط: (11.2) شكلال



 اإلطار النظري للبحث: الفصل الثاين

 

- 46 -  

وينطبق هذا  ،مة وليس يف فئة التكاليف املبارشةيوجد عدد كبري من تكاليف اجلودة يف فئة النفقات العا .2

 الفئات، تلك التكاليف غري امللموسة التي ال تندرج حتت "اخلفية"بشكل خاص عىل تكاليف اجلودة 

 .أكرب يتم تعيينها بدقة )ABC(مع ، ووما إىل ذلك دة، والضامنات، واخلرالتشغيلالتقليدية إلعادة 

غالبًا ما يؤثر عىل هذا و سيتغري، الرديئة اجلودة تكاليف، فإن حساب العامة للنفقات الصحيحمع التخصيص  .3

 .عىل اختيار املرشوع وقرارات االستثامر ، مما له أكرب األثرحتديد املجاالت احليوية القليلة لتحسني اجلودة

يتعلق  تصبح الفروق بني األقسام أو العمليات عالية األداء واإلدارات أو العمليات منخفضة األداء فيام .4

 .باجلودة، أكثر وضوًحا عندما يتم ختصيص النفقات العامة بشكل صحيح

يمكن قياس التغريات يف تكاليف اجلودة بمرور الوقت بشكل أكثر واقعية عندما يتم التخلص من آثار  .5

 .اعتباطيالعامة املخصصة بشكل  النفقات

قيمة وغري الفعالة من حيث التكلفة والقضاء  التي ال تضيفحتديد األنشطة  )ABC(مع  يمكن بسهولة .6

 .وكذلك يف اجلودة والتكاليفالتشغيل دورة  زمنعليها، مما يؤدي إىل حتسينات يف 

 :أسس ومؤرشات حتليل تكاليف اجلودة 12.2.2

عدة مؤرشات للمقارنة بني مستوى تكاليف اجلودة بني فرتات زمنية متعددة أو بني أقسام الرشكة ستخدم ي

لك هبدف التعرف عىل مستوى اجلودة وكمية التكاليف املوافقة له ودراسة العالقة فيام بينها، ووظائفها، وذ

اإلجيابية بني حتسني اجلودة والتكاليف املرتتبة عىل هذا التحسني أي املؤرش إىل العالقة  انخفاضحيث يشري 

، وتتضمن )49: 2012الوادي، (ام انخفاض تكاليف اجلودة، فيام يشري ارتفاع املؤرش إىل العالقة السلبية بينه

 :هذه املؤرشات

، يمتاز وهو يمثل النسبة املئوية لتكاليف اجلودة إىل إمجايل ساعات العمل املبارشة :العملمؤرش  .1

 :اآلالتبسهولة حسابه، لكنه يتأثر بآلية اإلنتاج وال يناسب الصناعات كثيفة 

تكاليف اجلودة الكلية

 إمجايل ساعات العمل املبارشة
=  مؤرش العمل
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نتاج املبارشة وغري اإل تكاليف يلوهو يمثل النسبة املئوية لتكاليف اجلودة إىل إمجا :مؤرش التكلفة .2

، وهو من املؤرشات الشائعة، ويمكن يف بعض احلاالت استخدام تكلفة التصميم أو املبارشة

 :التسويق أو املشرتيات

تكاليف اجلودة الكلية

 إمجايل تكاليف اإلنتاج املبارشة وغري املبارشة
=  مؤرش التكلفة

، وهو أكثر أنواع وهو يمثل النسبة املئوية لتكاليف اجلودة إىل إمجايل قيمة املبيعات :مؤرش املبيعات .3

املؤرشات شيوًعا، وحيظى باهتامم اإلدارة لدوره يف التأثري عىل التخطيط وصناعة القرار، لكنه 

 :املوسمية يف أسعار وكميات املبيعاتخيضع للتغريات 

تكاليف اجلودة الكلية

 إمجايل املبيعات
=  مؤرش املبيعات

، كالقطعة أو وهو يمثل النسبة املئوية لتكاليف اجلودة إىل إمجايل كمية اإلنتاج :مؤرش اإلنتاج .4

ختالفها فيكون من الصندوق أو املرت، ويصلح عند إنتاج وحدات متجانسة، أما يف حال ا

 :عب املقارنةالص

تكاليف اجلودة الكلية

 إمجايل كمية اإلنتاج
=  مؤرش وحدة اإلنتاج

 :ويعتمد اختيار املؤرش املناسب بعدة معايري جيب االلتزام هبا لتحديد املؤرش املالئم منها

 .مدى تأثر أو حساسية األساس أو املؤرش بآلية اإلنتاج .1

 .جدول اإلنتاجمدى تأثر أو حساسية األساس أو املؤرش للتغري يف  .2

 .مدى تأثر أو حساسية األساس أو املؤرش للتغريات املوسمية يف املبيعات .3

 .مدى تأثر أو حساسية األساس أو املؤرش بالتنوع يف منتجات الرشكة .4
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 :اجلودةتكاليف  تقارير  13.2.2

هي خطوة ف ،املنظامتتعترب التقارير عن تكاليف اجلودة من متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف مجيع أنواع 

يتم االستفادة من اجلهود املبذولة يف مجع  حيث، ، كام أهنا من عنارص التوثيق اهلامةهامة يف برنامج حتسني اجلودة

وإدارة اجلودة  املاليةدارة اإلومن خالل التعاون بني تكاليف اجلودة عند مرحلة إعداد التقارير،  البيانات حول

وعرضها بصورة مالئمة ملستخدمي هذه  ،بشكل دوريعلومات املمجيع وتوثيق ص تلخيتنظيم ويتم  يف املنظمة

وجيب أن يتضمن نشاط خمتلفة،  ما يوفر إمكانية إجراء مقارنات مع فرتات زمنية خمتلفة ومستويات التقارير،

، )الوقاية، التقويم، الفشل الداخيل واخلارجي( عنارص تكاليف اجلودة مصنفة وفق فئاهتا األساسيةالتقرير 

لالستفادة منها يف توضيح البعد املايل لعنارص اجلودة وبالتايل وضع األولويات التي جيب معاجلتها فيام خيص 

، كام تساعد اإلدارة عىل حتديد األمهية (Atkinson, 2012: 269) مرحلة إنتاجيةقات اخلاصة بكل اجلودة واملعوّ 

خلفض التكاليف املعلومات الرضورية الالزمة  النسبية ملشاكل اجلودة وإعداد موازنة لتكاليف اجلودة لتوفري

لتخطيط هذه املعلومات تساهم يف ا، ف)83: 2010املسعودي، (اإلمجالية وتقويم األداء من سنة ألخرى 

، حيث تعترب هذه املعلومات والرقابة عىل هذه العنارص ومتييز األنشطة املضيفة للقيمة وغري املضيفة للقيمة

مناسبة وهامة ملتخذي القرار، وكذلك يمكن االعتامد عليها للتعرف عىل أبعاد مشكلة حمددة وحتديد أسباهبا 

 ).40: 2011سعيد، (لية القرار املناسب حللِّها بكفاءة وفعا ّختاذومصادرها ال

 :اجلودةتكاليف  نامذج تقارير  1.13.2.2

ومن أهم أشكال  ،اأشكاهل ة ألجلها تتعددد مستخدمي تقارير تكاليف اجلودة واألهداف املعدّ نتيجة تعدُّ 

 :هذه النامذج
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مصنفة وفق يعرض هذا النوع من التقارير تكاليف عنارص اجلودة واملجموع اإلمجايل : تقارير جدولية .1

 :، ويمكن أن تتخذ هذه اجلداول عدة أشكال منهاعىل شكل جداول اهتا الرئيسيةفئ

 )عام( نموذج تقرير تكاليف اجلودة): 2.2(دول اجل

 تكاليف الوقاية
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 تكاليف التقويم
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 100% ت 100% ت 100% ت 100% ت

     حص املواد األوليةف     ختطيط اجلودة

     فحص اإلنتاج حتت التشغيل     التدريب

     فحص اإلنتاج التام     تصميم املنتج والعمليات

     أدوات القياس     مراجعة املوردين

....................     .....................     

     املجموع     املجموع

 تكاليف الفشل الداخيل
 فرتة املقارنة احلالية الفرتة

 تكاليف الفشل اخلارجي
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 100% ت %100 ت 100% ت 100% ت

     مردودات املبيعات     اخلردة

     مطالبات الضامن     التخلص من املعيب

     التعويضات املدفوعة للزبائن     إعادة تشغيل

     شكاوى     توقف اإلنتاج

.......................     ......................     

     املجموع     املجموع

 بيانات األساس
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 مؤرشات تكاليف اجلودة
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 100% ت 100% ت 100% ت 100% ت

     ص املبيعات/ت اجلودة     صايف املبيعات

     ت اإلنتاج/ت اجلودة     إلنتاجتكاليف ا

     ك اإلنتاج/ ت اجلودة     كمية اإلنتاج

     سا العمل/ ت اجلودة     ساعات العمل

Source:  (Hagan, 1990: 28) 
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النموذج يساعد متخذ القرار عىل التقويم املوضوعي ألداء املنظمة ككل، والتعرف عىل العالقة هذا إن 

، إضافة ملقارنتها بفرتة )الوقاية، التقويم، الفشل الداخيل واخلارجي(تكاليف اجلودة الداخلية بني فئات 

القرار  اّختاذسابقة معيارية، واستعراض مؤرشات تكاليف اجلودة، والتعرف عىل فرص التحسني وبالتايل 

 .املالئم الرشيد

 :يف اجلدول التايلكام  ،كام يمكن أن يكون تقرير تكاليف اجلودة مفصًال أكثر بحسب كل قسم 

 )حسب األقسام(نموذج تقرير تكاليف اجلودة ): 3.2(دول اجل

 البيان

 اإلمجايل تكاليف اجلودة
 االنحراف

 فرتة املقارنة الفرتة احلالية تكاليف ف خارجي تكاليف ف داخيل تكاليف التقويم تكاليف الوقاية

 - + املبيعات/ ت املبيعات/ ت السابقة اليةاحل السابقة احلالية السابقة احلالية السابقة احلالية

               قسم التصميم

               إدارة اإلنتاج

               إدارة اجلودة

               إدارة املواد

               إدارة املبيعات

               خدمة الزبائن

               اإلمجايل

 

 فرتة مقارنة رتة احلاليةالف مؤرشات رقابية

   نسبة تكاليف اجلودة إىل صايف املبيعات

   نسبة تكاليف اجلودة إىل إمجايل التكاليف

 )171: 2007املطري، : (املصدر

 .وهذا النموذج يوفر معلومات تفصيلية لإلدارة حول تكاليف اجلودة بأنواعها يف كل قسم
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ملساعدة اإلدارة العليا عىل التقويم املوضوعي ألداء الوظائف  ةودتكاليف اجلأيًضا يمكن إعداد تقارير 

 :كام يف النموذج التايل ،يف املنّظمةالرئيسية 

 )حسب الوظائف(نموذج تقرير تكاليف اجلودة ): 4.2(دول اجل

 الوظائف الرئيسية

 تكاليف اجلودة

 إدارية ومتويلية مراكز خدمات مراكز خدمات تسويقية مراكز خدمات إنتاجية مراكز اإلنتاج

 ف مقارنة ف حالية ف مقارنة ف حالية ف مقارنة ف حالية ف مقارنة ف حالية

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

  :تكاليف أنشطة املطابقة

                 جودة التصميم

                 جودة املطابقة

                 جودة خدمة الزبائن

                 جودة البيئة

.......                 

                 إمجايل تكاليف أنشطة املطابقة

 :تكاليف أنشطة عدم املطابقة
 

 التكاليف الظاهرة: 

                 فشل داخيل

                 فشل خارجي

 فيةالتكاليف اخل:  

                 فشل داخيل

                 فشل خارجي

                 إمجايل تكاليف أنشطة عدم املطابقة

                 إمجايل تكاليف اجلودة

 

 فرتة املقارنة الفرتة احلالية مؤرشات رقابية

   نسبة تكاليف اجلودة إىل إمجايل التكاليف

   نسبة تكاليف اجلودة ملراكز اإلنتاج إىل إمجايل التكاليف

   دة ملراكز اخلدمات اإلنتاجية إىل إمجايل التكاليفنسبة تكاليف اجلو

   نسبة تكاليف اجلودة ملراكز اخلدمات التسويقية إىل إمجايل التكاليف

   نسبة تكاليف اجلودة ملراكز اخلدمات اإلدارية والتمويلية إىل إمجايل التكاليف

 )182: 2003البحريي، : (املصدر
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ة التعرف عىل مستوى أداء كل وظيفة يف املنظمة مقارنة بفرتات ذا النموذج يمكن لإلدارمن خالل ه

سابقة، وتوجيه األنظار للوظائف التي جيب عىل مسؤوليها ترشيد تكاليفهم، ويمكن كذلك يف حال الرغبة 

 .بتفاصيل أكثر عن وظيفة معينة إفراد تقرير خاص بتكاليف هذه الوظيفة

، والذي يعطي فكرة عامة ورسيعة عن إمجايل التكاليف أما النموذج املخترص لتقرير تكاليف اجلودة

يوضح بشكل خمترص ورسيع و االستثامرية والتشغيلية لربامج اجلودة ومقارنتها باملنافع الناجتة عنها،

لتقويم جدوى االستثامر يف جمال اجلودة ورقابتها، وتطور العالقة عرب الزمن بني فئات املعلومات الالزمة 

 :يمكن أن يكون كام يف النموذج التايل اجلودة الرئيسية،

 )ملخص(نموذج تقرير تكاليف اجلودة ): 5.2(دول اجل

 البيان
 فرتة املقارنة الفرتة احلالية

 مالحظات
 النسبة التكلفة النسبة التكلفة

      تكاليف الوقاية

      تكاليف التقويم

      تكاليف الفشل الداخيل

      تكاليف الفشل اخلارجي

  100%  100%  املجموع

 

 فرتة مقارنة الفرتة احلالية مؤرشات رقابية

   نسبة تكاليف اجلودة إىل صايف املبيعات

   نسبة تكاليف اجلودة إىل إمجايل التكاليف

 .بترصف) 322: 1996عبد اهللا، : (املصدر

 عىلائم التكاليف والقوائم املالية إدراج بند منفصل لتكاليف اجلودة يف قوإضافة للتقارير السابقة يساعد   

بشكل دوري، ملساعدة اإلدارة  إمكانية إجراء دراسات وحتليل مقارن ملستوى وسلوك اجتاه هذه التكاليف

 . القرار اّختاذالوسطى والعليا عىل تقويم األداء و



 للبحث النظرياإلطار : الثاينالفصل 

 

- 53 -  

ضل عند يمكن استخدام الرسوم البيانية لعرض تكاليف اجلودة، وهو األسلوب األف: تقارير بيانية .2

الفرتات ( اإلدارة العليا للتعرف عىل اجتاه العالقة بني عنارص تكاليف اجلودة خالل فرتات زمنية حمددة

 ):12.2( كام يف الشكل) املالية لتقارير اجلودة

 
 
 

التقرير عن مرشوعات غالًبا ما تعد التقارير هبذا الشكل الوصفي اإلنشائي يف حالة  :تقارير وصفية .3

ر اجلدولية والبيانية وليست بديلة ، أو للمشاريع املستقبلية املقرتحة، وتعترب مكملة للتقاريتطوير اجلودة

 .القرار املناسب اّختاذوتساعد عىل عنها، 

 :اجلودةتكاليف  استخدامات تقارير 2.13.2.2

قياس كفاءة برامج اجلودة والرقابة أداة لستعامل نتائج قياس هذه التكاليف حيث يمكن ا :قياسأداة  .1

 .)345: 2008اجلبوري، ( ، كمعرفة أثر زيادة أنشطة الوقاية يف ختفيض تكاليف الفشل بنوعيهعليها

يمكن استخدام هذه التكاليف من قبل اإلدارة لتحديد املراكز والوظائف التي ال حتقق العائد  :أداة حتليل .2

الشكل املالئم املطلوب من تكاليف اجلودة، وحتليل أسباب ذلك خلفض التكاليف أو إعادة توجيهها ب

 .لتحقيق الغرض منها

ة، لتحقيق حيث يتم من خالل االعتامد عىل النتائج احلالية والسابقة وضع موازنات ختطيطي :أداة ختطيط .3

 .املستوى األمثل من اجلودة، عرب التحكم بعنارص تكاليف اجلودة

 تكاليف اجلودةتقرير بياين ل: (12.2) شكلال
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يف منتجاهتا،  املطلوبة واصفاتاملإمكانية التنبؤ بنسبة حتقيق  للمنظمة توفر هذه املعلومات :أداة للتنبؤ .4

، كام أهنا فعالة يف التنبؤ بتقديرات صحيحة للتكاليف يف جمال ومدى اختيار الزبائن لتلك املنتجات

 .املنتجات أو اخلدمات اجلديد

 . القرار املالئم اّختاذمن خالل ما سبق يتضح الدور الذي قد تلعبه تكاليف اجلودة يف مساعدة اإلدارة عىل 

 :ت قياس تكاليف اجلودةقامعوّ   14.2.2

 :قات التي قد تواجه املنظمة عند قياس تكاليف اجلودة منهاتتعدد املعوّ 

 .عدم اقتناع اإلدارة العليا بأمهية قياس تكاليف اجلودة .1

 .عدم توفر املوارد البرشية املؤهلة لتنفيذ أنشطة قياس تكاليف اجلودة .2

 .عدم التعاون بني اإلدارات واألقسام داخل املنظمة .3

 .صعوبة وضع معايري واضحة لعنارص تكاليف اجلودة .4

 .تعدد مراكز ومراحل نشوء تكاليف اجلودة .5

 :Performance Evaluation تقويم األداء 3.2

البد ألي منظمة إن تقويم األداء له أمهية كربى يف حتديد كفاءة املنظمة وقدرهتا عىل حتقيق أهدافها، لذلك 

ليه يف تقويم أدائها، يتيح هلا من خالل عدة مؤرشات التعرف عىل اجتاه هبا تعتمد ع أن يتوافر لدهيا نظام خاص

 .ة هذه املؤرشات باألهداف املخططة كخطوة أساسية يف عملية الرقابةأدائها وتطوراته، من خالل مقارن

 :مفهوم تقويم األداء  1.3.2

نه الركيزة األساسية يف ء، فقد تم تعريفه بأجمموعة من التعاريف حول تقويم األداقدم العديد من املختصني 

حتسني األداء وكفاءته، ألنه جوهر الرقابة من أجل حتليل االنحرافات املرتتبة عىل عملية التقويم باإلضافة إىل 

اإلجراءات التصحيحية لضبط سلوك التخطيط والنتائج من التنفيذ الفعيل، وإجراء الفحص الدقيق  اّختاذ

  .)232: 2003 احلسني،(داخل العمل والتحليل املنظم لكل اجتاهات التنظيم 
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تعريفه أيًضا بأنه تقويم األداء االقتصادي عىل مستوى الوحدة اإلنتاجية هبدف معرفة مدى حتقيق وتم 

األهداف املرسومة لتلك الوحدة الصناعية وكيفية استخدام املوارد وحساب املنافع والتكاليف وذلك عىل 

 .)190: 1999عقيل، (ة االقتصاد القومي املرشوع نفسه وكذلك أثره عىل اسرتاتيجي

وُعّرف أيًضا بأنه عملية قياس األعامل املنجزة مع مقارنتها وفًقا ملا ُخطط له سابًقا والتي تؤدي إىل كشف 

 .)69: 2000الزبيدي، (نقاط القوة والضعف يف االنحرافات 

معلومات رقابية إلعادة توجيه مسارات  القرارات بناًء عىل اّختاذكام ورد أيًضا بأن تقويم األداء هو عملية 

 ).70: 1993سعيد، (األنشطة باملرشوع بام حيقق األهداف املحددة سلًفا 

 :تقويم األداء مما سبق يمكن استنتاج أن

 .عملية مستمرة ومنتظمة. 1

 .هدفها الرئييس التحقق من كفاءة وفعالية استغالل املوارد املتاحة. 2

 .داء متثل أساس املقارنةلألتتطلب توافر معايري . 3

 .القرارات املناسبة اّختاذيتم من خالهلا . 4

 :أمهية تقويم األداء  2.3.2

 :تربز أمهية تقويم األداء يف

 .وحتسني اإلنتاجية األفراددوره يف رفع مستوى  .1

 .توجيه نظر اإلدارة إىل نقاط الضعف والقوة .2

 .حتقيق العدالة بني العاملني .3

 .رفع الروح املعنوية للعاملني .4

 .إظهار التطور و التقدم يف عمل املنظمة .5

 .خالل تدريب العاملني وفق نتائج التقويمتنمية املهارات من  .6

 .اكتشاف االنحرافات ومعرفة أسباهبا .7

 .قرارات التصحيح والتطوير اّختاذ .8

 .اإلجراءات املناسبة كالرتقية والنقل وفق نتائج التقويم اّختاذ .9
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 :القواعد األساسية لتقويم األداء  3.3.2

 :)18: 2000رايض، ( لكي تؤدي عملية تقويم األداء هدفها بنجاح البد من االلتزام بالقواعد التالية

 .حتديد األهداف املطلوب حتقيقها بشكل واضح ودقيق .1

 .وضع خطة شاملة إلنجاز األعامل .2

 .القرار يف كل وحدة تنظيمية اّختاذحتديد املسؤولية وسلطة  .3

 .رنة مع األداء املحققحتديد معايري األداء لغرض املقا .4

 .توفر كادر متخصص ومؤهل لتنفيذ عملية تقويم األداء .5

 :مؤرشات األداء  4.3.2

 :يوجد نوعني من املؤرشات يمكن االعتامد عليهام يف تقويم األداء مها

 :مؤرشات مالية  1.4.3.2

 :وهي املؤرشات التقليدية املستخدمة يف تقويم األداء ومنها

األداء، يعتمد عىل جمموعة من األساليب الرياضية لكشف العالقة من أهم طرق تقويم : التحليل املايل .1

 .منها التحليل الرأيس واألفقي والتحليل باستخدام النسب املئوية ،بني البيانات املختلفة بعدة طرق

 .عرب مقارنة النتائج الفعلية باألهداف املوضوعة مسبًقا :املوازنات التخطيطية .2

 .حمددة مسبًقا استناًدا إىل آراء ودراسات جمموعة من اخلرباء وهي تكاليف :التكاليف املعيارية .3

 :مؤرشات غري مالية 2.4.3.2

مع التطور املتسارع يف بيئة األعامل ظهرت جمموعة من املؤرشات واملقاييس قادرة عىل قياس األداء التشغييل 

 :التقليدية منها للمنظمة، إضافة للمؤرشات املالية

حسني، ( حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة، ومن أهم مقاييس اجلودةوهي عامل مهم يف  :اجلودةمقاييس  .1

2000 :330:( 

 .مستوى رضا العمالء - 

 .جودة التصميم - 

 .جودة اإلنتاج - 
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متطلبات الزبائن، أما االبتكار كلتغريات لويقصد باملرونة رسعة االستجابة  :املرونة واالبتكارمقاييس  .2

 .ستمربشكل م ةفهي القدرة عىل تقديم منتجات جديد

 .أي االلتزام بمواعيد التسليم املحددة باجلودة املطلوبة :مقاييس التسليم .3

 .فهو أحد أهم أنواع اهلدر من وجهة نظر اجلودة الشاملة :مقاييس ختفيض املخزون .4

 :مثل :مقاييس زمن التشغيل .5

 .مقياس كفاءة دورة التشغيل - 

 .مقياس زمن التجهيز وإعداد اآلالت  - 

 .املخططمقياس زمن التوقف غري  - 

 :مراحل عملية تقويم األداء  5.3.2

 :متر عملية تقويم األداء باملراحل التالية

 .مجع البيانات من القوائم والتقارير املالية وكافة املستندات ذات الصلة .1

 .حتليل البيانات ودراستها بالطرق اإلحصائية واختبارها لتحديد مدى وثوقيتها .2

 .لكل نشاط ملعايري والنسب املالئمةإجراء عملية التقويم بموضوعية باستخدام ا .3

 .حتديد االنحرافات مقارنة مع األهداف املخططة .4

 .حتديد أسباب االنحرافات .5

 .القرار الالزم لتصحيح االنحرافات، أو لتحسني وتطوير األداء اّختاذ .6

 :Decision Making اّختاذ القرار 4.2

التخطيط، ( اإلدارة ووظائف أنشطةمجيع يشمل  نهأل ،يف العملّية اإلدارّية كن األساسّختاذ القرار الر اُيعترب

 تّتخذ القراراتس، فإّهنا عىل سبيل املثال التخطيطعند أداء اإلدارة لوظيفتها يف ف، )التنظيم، التوجيه، الرقابة

الرئيسية والفرعية عىل مستوى املنّظمة ككل، إضافًة لطرق ووسائل تنفيذها،  بوضع اخلطط بكل ما يتعلق

وهكذا يف مجيع ، يف حالة تعّذر تطبيق أي منها عىل اخلّطة املطلوب إدخاهلاالتعديالت  ويلة أواخلطط البد
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اإلدارّية القيادات تواجه  وحتى التعارض أحياًنا يف األهداف التي تعقيداتال وبسبب وظائف اإلدارة األخرى،

اذ احلاجة إىل اّخت  عنداإلدارة ها اجهالتي تو صعوبات والتحدياتال تازداد ،يف بيئة األعامل مع التطور املتسارع

 اّختاذإىل أن عدم  هنا اإلشارة وجتدر، )181: 2015، برويس( هنا مواجهة هذه املشكالتأالقرارات التي من ش

 .قرار هو قرار بحد ذاته

 :تعريف اّختاذ القرار 1.4.2

عملية تقوم عىل ":ه بأّنهأورد برنارد تعريففقد ن الباحثني، من قبل العديد مالقرار  اّختاذتم تعريف مصطلح 

: 2015،مسغوين( "االختيار املدرك للغايات التي تكون يف الغالب استجابات أوتوماتيكية، أو رد فعل مبارش

فه عبد، كام )36 متكامل من اآلراء واألفكار حلصيلة جمهود  الناتج النهائي": يم درويش بأّنهالكر عرَّ

ويمكن ، )438: 1976 ،درويش( "مستويات خمتلفة يف اُملنظَّمة والدراسات التي متّت يف واالتصاالت واجلدل

مّية وموضوعّية، وضمن مبادئ لر أحد البدائل املتاحة، عىل أسس عاختيا: ة اّختاذ القرار عىل أّهناتعريف عمليّ 

 .فق عليهاتّ ومعايريها امل مةاملنظ

كن فصلها عن زماهنا ومكاهنا وبيئتها، ترتبط عملية صنع القرار بسلسلة من األفعال ممتدة عرب الزمن وال يم

 يف حلظة معينة) (13.2الشكل ، عندما تصل هذه السريورة Decision Processوهو ما ندعوه سريورة القرار 

إىل حالة ال يمكنها االستمرار بالشكل الطبيعي، حيث تظهر احلاجة إىل إحداث تغيري قرسي تنقلها إىل حالة 

  ).14: 2017عبود، (الفعل هو بالضبط املعنى املقصود باّختاذ القرار  بشكل أفضل، هذاأخرى مقيَّمة 

 
 لقرارسريورة ا: (13.2) شكلال

 )2017عبود، (املصدر 
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 :اذ القرارّخت أّمهية ا 2.4.2

 تربز أّمهيته من ناحيتني مها لذلكامت، واملنظ واجلامعات باحلياة اليومّية لألفرادمرتبط اذ القرار اّخت  إن

  :)38: 2015 ،مسغوين(

املنّظمة،  لتنفيذ اسرتاتيجّياتاألداة األساسّية  تنبع من كوهناالقرار أّمهية عملّية اّختاذ إن  :الناحية العلمّية .1

تنظيم و ختطيط ، مناإلدارّية الوظائفخمتلف ال يف إنجاز فعّ  تساهم بشكل حيث، أهدافهاحتقيق و

ذها، حتددأّهنا  كام، ورقابةوتوجيه  ها وتنفِّ استخدام تقوم عرب  حيث األهداف والسياسات وُتفرسِّ

 .لوظائف اإلدارّيةميع اجمع املعلومات الرضورّية جلب املختلفة تقنيةالوسائل ال

يمكن لعملية ة، من هنا ة واملوضوعيّ جيب عىل صانع القرار أن يتمتع بخاصيتي احلياديّ : الناحية العملّية .2

ء ، سوايهمعل تؤثر قد عن العوامل التيو ،القرار ُصنّاع شخصيةعىل  التعّرف يف اّختاذ القرار أن تساعد

نكام ، لّية الرقابةعم ُيسّهل، ممّا خارجّيةأو داخلّية كانت عوامل  يف املستقبل  الضغوطمواجهة  ُحيسِّ

 تقويمإحدى طرق  هي اّختاذ القرارعملية  ومما جيدر اإلشارة إليه أنأفضل،  بشكلتصبح بحيث 

 .ومهاّمهم اإلدارّية وظائفهمب القيام عىل وقدرهتم  املدراء مستوى أداء

 :اّختاذ القرارو صناعة لمراح 3.4.2

تعددت رؤية املفكرين يف مراحل اّختاذ القرار وترتيبها، إال أهنا تتمحور بشكل وعام ومبسط حول 

 :املراحل اآلتية

 تهامعرفالشعور باملشكلة ووذلك عن طريق تبدأ عملية صنع القرار بإدراك احلاجة،  :حتديد املشكلة .1

سوء التشخيص  أنإىل  وجيب االنتباهليدّية أو طارئة، تقاستها، حيث قد تكون مشكلة وفهمها ودر

بعض املظاهر املشكلة  ، حيث قد ُختفيتليهاوث اخللل يف املراحل التي للمشكلة قد يؤّدي إىل حد

 .يعترب حتديد املشكلة بشكل دقيق هو أهم خطوة نحو احللاحلقيقية، لذلك 

 منها معلومات وخربات مّتخذ القرار، أويتم عادًة اللجوء إىل مصادر متنوعة، و :مجع املعلومات .2

 الكتب، اخلرباء،(، أو مصادر خارجية )سجالت، بيانات، خربات العاملني(مصادر من داخل املنظمة 

 تنّوعة، وذلكواحللول امل جياد البدائلإل، ا منهجي� حتليلها حتليًال يتم ذلك ، ثم بعد )املنظامت املتخصصة

 .والتطبيقات االلكرتونية املتاحةجهزة واستخدام األ، عن طريق االستقصاء
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ومزايا ضعف وقّوة حيث يتم استعراض البدائل املتاحة وحتديد نقاط  :حتديد البدائل وتقييمها .3

 .حّل املشكلةوقدرهتا عىل فعالّيتها ترتيبها بحسب  منها، ثم كلٍّ وخصائص 

والسياسّية  والنفسّية ظيمّيةكالتن املؤثرة عىل تنفيذه العوامل مجيع مراعاةمع  :املناسب اختيار البديل .4

 :أمههامن  ،لعّدة معايري افقً ذلك و، وواالجتامعّيةواألخالقّية 

 تطبيقال إمكانية. 

 تطبيقال عندعة املتوقّ  املخاطر. 

 األهداف املخططة حتقيق مسامهته يف. 

  التطبيقاآلثار الناجتة عن. 

 املرتتبة عىل التطبيقتكاليف ال. 

 مةئ وسياسات املنظمع أهداف ومباد التوافق. 

ف عىل للتعرّ عرب إجراء تقاطع للمعلومات مع جهات ومنظامت متخصصة،  :ومتابعته ذ القرارتنفي .5

النتائج، ممّا قد يتطّلب  استيعابيساعد عىل  األمر الذيمعاجلتها، طرق والعقبات و نقاط الضعف

 .ت لتنفيذهالقراراو اإلجراءات تعديل القرار، أو اّختاذ املزيد من

 :نواع القراراتأ 4.4.2

 ):181: 2015، برويس( س منهالعّدة أس اتبعً  تصنيف أنواع القرارات يتم

 :وُتصنَّف عىل النحو اآليت :بحسب اهلدف .1

 شاملة  وتكون عادةّ  فكرية جمردة، مفاهيمالقرارات التي تّتخذ ملعاجلة وهي  :القرارات الفّعالة

 .تأثري فّعال وذات

 ق هدفمفاهيم جرارات التي تّتخذ ملعاجلة القوهي  :القرارات غري الفّعالة  .فّعال مؤثر زئّية ال ُحتقِّ

 :إىلوُتصنَّف  :للمنّظمةساسّية بحسب الوظائف األ .2

 هموتدريب  العاملني قرارات تعينيك :بالعنرص البرشي متعّلقةرارات ق. 

  األسواق واختيارإلعالن، لع، ووسائل االّس كقرارات حتديد  :بالتسويق متعّلقةقرارات. 
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  األولية ، واملواداآلالتكقرارات اختيار  :باإلنتاج متعّلقةقرارات. 

 رأس املال ، وحتديداملوزعة رباحاألكقرارات نسب  :بالتمويل متعّلقة قرارات. 

 :إىلوُتصنَّف  :يةبحسب األمه .3

 تتعلق هبيكل املنظمة، وتوزيع األعامل وتنسيق االتصال بني أقسامها: قرارات إدارّية. 

 تتعّلق بخيارات مؤثرة بشكل كبري وعىل املدى الطويل، كدخول أسواق  :ةيّ رتاتيجقرارات اس

 .جديدة، أو إنتاج منتج جديد

 تتعلق باألعامل اليومية للمنظمة، مثل جداول اإلنتاج والرتويج واألسعار: قرارات تشغيلّية. 

 :م إىلُتقسو :بحسب الربجمة .4

 امتكررة، وفًقا لقواعد حمددة مسبقً مية تعالج مواقف يومّية أو شبه يو :ةجمقرارات ُمرب. 

 تعالج مواقف غري متكررة، حتدث بشكل عارض :ةقرارات غري ُمربجم. 

 : م إىلحيث ُتقس :بحسب أساليب اّختاذها .5

 س علمّيةشد والعقالنية، وفًقا لقواعد وأسها اعتامًدا عىل الراّختاذيتم  :قرارات كّمية. 

 اتية كاألحاسيس والعواطف واخللفّية النفسية ملتخذهاتتأثر بالتقديرات الذ :قرارات وصفّية. 

 :وهي عىل النحو اآليت :بحسب ظروف اّختاذها .6

  السابقة ربة اخليتوفر فيها قدر من املعلومات، وتعتمد عىل  :اّختاذها حتت ظروف املخاطرةيتم قرارات

  ).113: 2010بالعجوز، (توفرة عىل املعلومات امل تامالت املستقبلية بناءً ويتم إعداد االح ّتخذ القرار،مل

  ُتّتخذ بعد توفر مجيع املعلومات عن املشكلة حمل القرار :داّختاذها حتت ظروف التأكّ يتم قرارات. 

  املعلومات مجيع أو بعض ُتّتخذ مع عدم توفر ملّتخذها  :دها حتت ظروف عدم التأكّ اّختاذيتم قرارات

 .الالزمة عن املشكلة حمل القرار

 :وهي عىل النحو اآليت :تَّخذهامل اإلداريبحسب النمط  .7

  تتم عن طريق مشاركة املستويات اإلدارية املختلفة وكل من  ):التشاركّية(الديمقراطية القرارات

 .يعنيهم القرار، ومتتاز بفعاليتها ورشدها
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  ني تتم من قبل املسؤول بشكل منفرد دون إعطاء فرصة للعامل): االنفرادية(األوتوقراطية القرارات

 .باملشاركة يف اّختاذه

 :وهي :التنظيمّية النواحيبحسب  .8

 هةمقرارات  :قرارات خاّصة  .سواهم، ال تنطبق عىل حمددة حاالتأشخاص أو نحو  وجَّ

 هة نحو ومقرارات  :قرارات عاّمة شخص أو ، بحيث تنطبق عىل كل حمددةحاالت غري أشخاص أو جَّ

 .حالة تتوفر فيه الرشوط املحددة يف القرار

 :اذ القرارّخت لعوامل املؤثِّرة يف اا 5.4.2

يف عملية اّختاذ  ة وال إرادّيةيتسبَّب يف حدوث انحرافات إراديّ قد ا مم ،القرار ييف ُمتَّخذبعض العوامل ر تؤثّ 

 :)2007:63مراد، ( أمههامن القرار 

ة اّختاذ يّ يف عمل املشاركني وكل خذ القراربمتّ  املرتبطة عواملالوهي  :والنفسية شخصّيةالعوامل ال .1

 :تكون قدالقرار، وهي 

  ّمة يف تكوينهنظَّ ودور امل ة،ودوافعه النفسيّ ذ القرار، خملتّ  تتمّثل يف املحيط النفيس :ةعوامل نفسي. 

  قدرة عىلوال ورسعة البدهية، احلنكة، كاخلربة وصفات القائد اإلداري وهي :شخصّيةعوامل 

 .الفاشلةو التجارب اجلّيدةمن  التعّلم

املناسب التوقيت اختيار   أنَّ اليف اّختاذ القرارات، إ هاًما االوقت عنًرص  يعترب بقَدر ما :اذ القراراّخت ت وق .2

نصح ويُ ، ةسابق اتة إذا كان إعالهنا يعني إلغاء قرارأمهّية، وخاص أشدا أمرً  دُّ إلعالن هذه القرارات يع

 .ر الوقت املناسبر لتسهيل تطبيقه واختيارين بالقراثّ تأراء املباالستامع آلعادّة 

لكن عىل ضامن نجاح القرار،  أن املشاركة يف اّختاذ القرار تساعدحيث  :التشاركّية يف عملّية اّختاذ القرار .3

النمط يكون  ، فبعض املنظامت مثّال كاملنّظامت األمنيةهاتعيبمة وطمن نمط املنظّ  ستمدهذا األمر يُ 

 .، فيام تعتمد أخرى النمط الديمقراطيراراتيف اّختاذ الق االستبداديهو النمط  هاالسائد في

 رشّية، ومواردها البونظامها الداخيلمة، حجم املنظّ مثل  :للمنّظمة بالبيئة الداخلّية متعّلقةعوامل  .4

 . العالقات بني إداراهتااالتصال و ومستوى واملالّية،
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واالقتصادّية والتكنولوجّية والثقافّية  العوامل السياسّيةمثل  :للمنّظمة بالبيئة اخلارجّية متعّلقةعوامل  .5

 .، التي تشكل البيئة املحيطة للمنّظمةوغريها

 :Reference Studies الدراسات املرجعية 5.2

 :الدراسات العربية 1.5.2

 :)2019، اشتيوي(دراسة  .1

 "املدرجة يف بورصة عامنيف الرشكات الصناعية  والتشغييل األداء املايل عىلأثر تكاليف اجلودة "

ن جمتمع دهدفت ال راسة إىل التعرف عىل أثر تكاليف اجلودة عىل األداء املايل والتشغييل، تكوَّ

رشكة، تم ) 62(الدراسة من الرشكات املسامهة العامة الصناعية املدرجة يف بورصة عامن والبالغ عددها 

ألداء املايل رشكة كعينة منها، وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر لتكاليف اجلودة يف حتسني ا) 30(اختيار 

والتشغييل يف الرشكات الصناعية األردنية، وأن أثر تكاليف اجلودة عىل األداء التشغييل بلغ نسبة 

، وأوصت الدراسة برضورة التأكيد )72%(وبشكل أكرب من أثرها عىل األداء املايل بنسبة  ) %75.6(

بشكل دقيق وذلك من خالل عىل الرشكات الصناعية بتطبيق حماسبة تكاليف اجلودة واإلفصاح عنها 

 .إنشاء أقسام متخصصة يف تكاليف اجلودة

 :)2019محدان، (دراسة  .2

 ")العراق(أنموذج مقرتح لنظام معلومات حماسبي لتكاليف اجلودة "

دراسة إىل التعرف عىل نامذج قياس تكاليف اجلودة واقرتاح نظام معلومات حماسبي هدفت ال

، بِدًأ من الدليل املحاسبي ومروًرا )PAF(ودة وفًقا لنموذج لقياس واإلفصاح عن أنواع تكاليف اجل

بالقوائم والتقارير التي ُمتثل خمرجات النظام، إلرفاقها بالقوائم  عة املستندية والدفرتية وانتهاءً باملجمو

ة القرارات لتحسني األداء من خالل حتديد أسباب اجلودة الرديئ اّختاذاملالية السنوية لتساعد اإلدارة يف 

ومعاجلتها، والتي تنعكس عىل مبيعاهتا وحصتها السوقية، وأوصت الدراسة برضورة تبني نظام 

 .القرارات لتحسني منتجاهتا اّختاذاملعلومات املحاسبي املقرتح لتكاليف اجلودة ملساعدة اإلدارة يف 
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 :)2019 املشاقبة،( دراسة .3

 "زة التنافسية يف الرشكات الصناعية األردنيةأثر تكاليف اجلودة يف حتسني األداء املايل يف ظل املي"

دراسة إىل التعرف عىل أثر تكاليف اجلودة يف حتسني األداء املايل يف ظل امليزة التنافسية يف هدفت ال

الرشكات الصناعية األردنية، حيث تكون جمتمع الدراسة من الرشكات املسامهة العامة الصناعية 

رشكة، وتوصلت ) 30(رشكة، تم اختيار عينة منها )59(دها املدرجة يف بورصة عامن والبالغ عد

الدراسة إىل وجود أثر لتكاليف اجلودة يف حتسني األداء املايل يف ظل امليزة التنافسية يف الرشكات 

 ،الصناعية األردنية، وأوصت الدراسة باهتامم اإلدارة بتدريب العاملني عىل أنظمة تكاليف اجلودة

 .دورها اهلام يف تعزيز امليزة التنافسية وحتسني األداء املايلوزيادة االهتامم هبا ل

 ):2018 الشاهني،( دراسة .4

دراسة حالة يف رشكة بغداد للمرشوبات الغازية : يش لتخفيض تكاليف اجلودةتة تاغواستعامل دالّ "

 "مصنع الزعفرانية

تكاليف (نبؤ باخلسائر هبدف الت) يشتة تاغودالّ (ة خسارة اجلودة هدفت الدراسة إىل استخدام دالّ 

التي تتحملها الرشكة نتيجة االبتعاد عن القيمة املستهدفة للجودة يف مصنع الزعفرانية، وقد تم ) اجلودة

تطبيق عدد من األساليب اإلحصائية للكشف عن االنحرافات يف خمرجات اإلنتاج، وخرج البحث بعدد 

لتفاوت عن القيمة املستهدفة السيام خاصية من االستنتاجات، أمهها أن الرشكة تتحمل خسائر نتيجة ا

يش للوصول إىل تة تاغوإمالء العبوة التي شكلت أكرب اخلسائر، وأوصت الدراسة برضورة تطبيق دالّ 

مستويات عالية من اجلودة للمنتجات وختفيض تكاليفها من خالل تقليل االنحرافات وكذلك االهتامم 

 .  س قدرة الرشكة عىل خفض التكاليف وحتسني اجلودةبقياس تكاليف اجلودة بوصفها مؤًرشا لقيا

 ):2018العبديل، ( دراسة .5

 "أثر تكاليف اجلودة عىل األداء املايل يف البنوك التجارية األردنية"

الدراسة إىل التعرف عىل أثر تكاليف اجلودة عىل األداء املايل ممثًال بمعدل العائد عىل هدفت 

نية من خالل اتباع املنهج الوصفي التحلييل، حيث تكون جمتمع وعينة األصول يف البنوك التجارية األرد

بنًكا اعتامًدا عىل بياناهتا ) 16(البحث من مجيع البنوك التجارية األردنية املدرجة يف بورصة عامن وعددها 

، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي لتكاليف )2009-2015(املالية خالل الفرتة الزمنية 
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قاية والتقويم والفشل الداخيل عىل األداء املايل، بينام كان هناك أثر معنوي لتكاليف الفشل اخلارجي الو

عىل األداء املايل، وكانت أهم توصيات الدراسة تعزيز االهتامم بموضوع تكاليف اجلودة وعرضها ضمن 

در اإلشارة هنا أن الباحث يف التقارير املالية للبنوك لدورها يف ختفيض التكاليف وزيادة اإليرادات، وجت

هذه الدراسة قام بنفسه باستخالص تكاليف اجلودة من القوائم املالية للبنوك، ألهنا ال تقوم بقياسها 

 .وعرضها بشكل مستقل وواضح، مما قد يكون له أثر عىل نتائج الدراسة

 ):2018مزهر،( دراسة .6

 "ة حالة يف مصنع إطارات الديوانية يف العراقدراس –الرشيقة يف ختفيض تكاليف اجلودة  سيغامدور ستة "

املنظامت من  ةربحي يمليف وتعظاالتك ضيقة يف ختفيشام الريغس تةدور سبيان هدفت الدراسة إىل 

، من املوقف التنافيس نيتكاليف اجلودة وحتس يضختف ما يؤثر عىل بواألسل ذاة هيمنهج قخالل تطبي

 ههامسإ ىومد ثالبحع جمتم عيقة يف املصنشالر سيغام تةس بواألسل قمكانية تطبيف عىل إالتعر خالل

 قمكانية تطبيأمهها إمن  والتوصيات، نتاجاتت جمموعة من االسإىل ثلبحل اصاليف توكالت يضيف ختف

وأوصت نتاجية، التكاليف وزيادة اإل ضيف ختفي هسهامإىل إ فةاباإلض وثاملبح نعيف املص األسلوب ذاه

كدالك رضورة زيادة  ،نتاجيةعملية اإلدارة اجلودة يف مراقبة الإساليب أع رضورة اتباالدراسة إىل 

 .ق عىل أنشطة الوقايةانفاإل

 ):2018أرشف، ( دراسة .7

دراسة ميدانية عىل  –الرقابة عىل تكاليف اجلودة ودورها يف تقويم األداء املايل بالرشكات الصناعية"

 "عينة من الرشكات الصناعية بوالية البحر األمحر

تناول مفهوم وطرق قياس ومراقبة تقويم مؤرشات األداء املايل، حيث اعتمدت هدفت الدراسة إىل 

ن جمتمع الدراسة من الرشكات الصناعية وعينة الدراسة من  عىل املنهج الوصفي التحلييل، وتكوَّ

داللة  رشكات والية البحر األمحر، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها وجود عالقة ذات

إحصائية بني تطبيق نظام تكاليف اجلودة وتقويم األداء املايل، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 

الرقابة عىل تكاليف اجلودة وتقويم األداء املايل، وقد توصلت الدراسة إىل عدة توصيات أمهها رضورة 

ل املايل لتقويم األداء وختفيض دراسة تكاليف اجلودة لضامن التحسني املستمر، واالعتامد عىل التحلي

 .تكاليف الفشل اخلارجي إلنتاج منتجات حتقق متطلبات الزبائن
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 ):2018الكساسبة، (دراسة  .8

 "أثر تكاليف املنع يف ختفيض التكاليف يف الرشكات الصناعية األردنية"

األردنية  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل ماهية تكاليف املنع ومدى تطبيقها يف الرشكات الصناعية

والتعرف عىل أثر تكاليف املنع يف ختفيض التكاليف، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل املتمثل 

) 63(عينة من عىل بالنسب املئوية والتكرارات واملتوسطات واالنحرافات اعتامًدا عىل استبيان تم تطبيقه 

من تكاليف املنع كانت أعالها تكاليف  رشكة، وتوصلت الرشكة إىل عدة نتائج أمهها وجود درجة عالية

تصميم املنتج، كام توصلت لوجود أثر لتكاليف املنع يف ختفيض تكاليف الرشكات، وكذلك وجود أثر 

لتكاليف الصيانة الوقائية وتكاليف التدريب عىل ختفيض التكاليف، وأوصت الدراسة بزيادة كفاءة وفاعلية 

 .باحتساب تكاليف التوقف املفاجئ والتطوير املستمر للتصاميم تكاليف اجلودة يف الرشكات، وباالهتامم

 :الدراسات األجنبية 2.5.2

 :)Ramdass & Nemavhola, 2018( دراسة .1

"Cost Implications of The  ISO 9001 Quality Management System In South 
African Manufacturing Organizations" 

  "يف املنظامت الصناعية يف جنوب أفريقيا ISO 9001 ودة التكاليف املرتتبة عىل نظام إدارة اجل"

عىل تكاليف اجلودة يف جنوب  ISO 9001هدفت الدراسة إىل استكشاف تأثري تطبيق نظام إدارة اجلودة 

أفريقيا، وتوضيح تكاليف الوقاية والتقويم والفشل بنوعيه، اعتمدت الدراسة منهج البحث االستكشايف من 

نت عينة الدراسة من خالل املقابالت باس منظمة صناعية متنوعة، ) 50(تخدام أسئلة مفتوحة ومغلقة، وتكو�

ض تكاليف اجلودة ويرفع الفعالية ُخيفِّ  ISO 9001توصلت الدراسة أن التطبيق اجليد لنظام إدارة اجلودة 

 . أمر أسايس لتحقيق متطلبات الزبائن ISO 9001التنظيمية، وأن تطبيق نظام إدارة اجلودة 

 :)Neyestani & Juanzon, 2017( دراسة .2

"Impact of ISO 9001 Standard on the Quality Cost of Construction Projects in 
the Philippines" 

 "عىل تكلفة اجلودة ملشاريع البناء يف الفلبني ISO 9001نظام إدارة اجلودة تأثري "

هلذا  ،ف اجلودة يف مشاريع البناءكاليىل تع ISO 9001تقييم آثار تطبيق  إىلهذه الدراسة هدفت 

 من الرشكات احلاصلة عىل شهادة )67(لتصميم استبيان منظم يف عينة من  دراسة نظريةاهلدف تم إجراء 
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ISO:9001:2008  واعتمد البحث . الفلبنييف مرتو مانيال يف  املشاريع املعتمدة من رشكات البناءيف قطاع

 أن معيارظهرت النتائج وأ، االستداللية الختبار فرضيات هذه الدراسةاستخدم حتليل اإلحصائيات  عىل

ISO:9001:2008 الفلبنييف اجلودة يف مشاريع البناء يف مرتو مانيال  اليفيؤثر بشكل كبري عىل خفض تك. 

 :)Ramzan & Qureshi, 2017( دراسة .3

"Assessment of the Extent of Implementation of Quality Management System 
(QMS) and Cost of Quality (CoQ) Concepts – A Case from A Developing 

Country" 

 "حالةدراسة  –وتكلفة اجلودة ) QMS(تقييم مدى تنفيذ مفاهيم نظام إدارة اجلودة  "

 إدارة اجلودة مفهوم اجلودة وتطبيق برنامج نظامالوقوف عىل مدى إدراك  إىلهذه الدراسة هدفت 

(QMS) اجلودةكاليف تو  ) (CoQ) والذي هو واحد من القطاعات الفرعية  ،)صناعة األلبسةيف قطاع

، ية هذه الدراسة عىل مسح استبياينمنهجاعتمدت و ،يف باكستان الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج

دارة هذا االستبيان لدهيا ممارسات جيدة يف إ عىل أجابتالنتائج إىل أن غالبية الرشكات التي  وأشارت

عىل شهادة األيزو، مما يدل عىل أن  كام يظهر التوجه إىل أن معظم الرشكات ترغب يف احلصول، اجلودة

ا استنتاج أن أيًض  تم كام ،التايل تسعى إىل تلبية متطلباهتمالعمليات الصناعية تتمحور حول العمالء وب

 .ناسبة لتطبيقهاوفهمها والطرق امل تكلفة اجلودة مدخلمعظم الرشكات تفتقر إىل وجود 

 :)Cermakova & Bris, 2017( دراسة .4

"Managing The Cost of Quality in a Czech Manufacturing Company" 

 "إدارة تكاليف اجلودة يف الرشكة التشيكية الصناعية"

تضمن النهج  ،عىل أسواق املعدات البرصية، باستخدام البحث اإلجرائي هذه الدراسة تتركز

ة التشيكية املختارة تنفيذ إدارة التكاليف، هبدف ختفيض تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم اإلداري للرشك

عن هيكل التكلفة احلقيقي  (PAF)كشف تنفيذ نموذج . (PAF)ُيعرف هذا النهج بنموذج . والفشل

-2014)وقد كانت حدود الدراسة الزمنية بني عامي  ،لتكاليف اجلودة وتقييامهتا احلقيقية بمرور الوقت

اخلارجي وأظهرت النتائج أن أكرب أنواع تكاليف اجلودة كانت مرتكزة يف فئة تكاليف الفشل  ،(2010

، تم تقييم احلالة وبناًء عىل هذه التحليالتمن املبيعات خالل الفرتة،  )(7.174%بمتوسط سنوي بلغ نسبة 

التعامل مع هذه الفئة وحماولة  يف نصح الرشكة بالبدء أوًال وأمهها  دمت توصيات لتبسيطهاوقُ  احلالية
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ولكن بشكل تدرجيي يف مجيع  ،القسم هذا باب املشكالت وليس فقط يفالتخلص التدرجيي من مجيع أس

خالل الفرتة التالية جيب عىل الرشكة البدء يف دفع فئات إضافية من تكاليف اجلودة بحيث  ،أنحاء الرشكة

 .زيًدا من االنخفاض التدرجيي يف التكلفة السنوية للفشلظهر متزيد تكلفة الوقاية من التأثري الذي سيُ 

 :)Axelsson & Skogum, 2016( دراسة .5

"Development of a tool for identification and quantification of CoQ (Sweden)" 

 ")السويد(تطوير أداة لتحديد  وقياس تكاليف اجلودة "

لبحث اوظائف ضمن  تكاليف اجلودةاس تطوير أداة لتحديد وقيإىل هذه الدراسة هدفت 

تم إجراء  ، حيثبعد البيع للرشكة، تم استخدام طريقة البحث النوعيخدمة ما و ،اإلنتاجو ،والتطوير

ومن . دراسة حالة واحدة الكتساب املعرفة التفصيلية أوًال، ثم مقابالت مع خرباء اجلودة واملتخصصني

لدهيا وجهات نظر خمتلفة أن الرشكات  وصلت الدراسة إىلتحتليل النتائج النظرية والتجريبية  خالل

 الوصولهو تكاليف اجلودة  مع للتعاملتم استنتاج أن أحد اجلوانب األساسية لذلك  تكاليف اجلودة،ل

ماهية تكاليف اجلودة من جهة، وتكاليف اجلودة املستخدمة يف الرشكة من جهة  ىل فهم مشرتك حولإ

يف وظائف  تقيس تكاليف اجلودةأداة حتدد ووجود أن  جاالتجريبية استنتمن النتائج  وتم كذلك. أخرى

من  توتكون برنامج إكسل تم تصميم األداة املطورة يفوقد . شيًئا ذو نتائج إجيابية جًداكون يس الرشكة

 . رنةاملشرتكة والعوامل امل خدمة ما بعد البيع، تكاليف اجلودة ،اإلنتاج ،البحث والتطوير، مخسة أجزاء

 :)Gaikwad & Teli1, 2015( دراسة .6

"An Application of Six Sigma to Reduce Supplier Quality Cost (India)" 

 ")اهلند( ام خلفض تكلفة جودة املوردغتطبيق ستة سي"

لتقليل تكلفة جودة املورد يف الصناعة التحويلية، تم  امملنهجية ستة سيغتطبيًقا  الدارسةتقدم هذه 

قررت الرشكة تقليل تكلفة اجلودة وحتسني العمليات املختارة  ، حيثية دراسة احلالةاستخدام منهج

حتسني اجلودة واإلنتاجية يف مؤسسة املورد من خالل  دراسةتناقش هذه ال. امستة سيغ ةباستخدام منهجي

تحديد توفر إطار عمل للصناعة المنهجية  حتكم يف –حتسني  –حتليل  –قياس  – امستة سيغتطبيق تعريف 

، األداءوحتسني متغريات التشغيل  لةألمثَ  تشغيلية وحتديدها والقضاء عليهاالعملية المصادر االختالف يف 

للعملية التشغيلية احلرجة، مما يؤدي إىل استخدام  داءاأل ةكفاءسن ام ُحت ستة سيغ ةمنهجيأظهرت النتائج أن 

 .سقة ملخرجات العمليةأفضل للموارد، ويقلل من االختالفات وحيافظ عىل جودة مت
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 :نتائج الدراسات املرجعية 3.5.2

 :من خالل االطالع عىل الدراسات املرجعية وجد الباحث ما ييل

 .يف منظامت األعامل مدخل تكاليف اجلودةأمهية التأكيد عىل  .1

 .تكاليف اجلودة عىل جمموعة من املتغرياتلقياس  أظهرت نتائج معظم الدراسات أثر .2

 .ات وجود عالقات طردية وعكسية بني أنواع تكاليف اجلودةأظهرت نتائج بعض الدراس .3

 .تطرقت هذه الدراسات للصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية قياس تكاليف اجلودة .4

 .عدم اهتامم معظم الرشكات بقياس وحتليل وعرض تكاليف اجلودة ضمن مستنداهتا .5

 .مدخل تكاليف اجلودةافتقار املكتبة العربية حتديًدا ملراجع متخصصة وشاملة ُتعنى ب .6

 :كام متت االستفادة من هذه الدراسات بام ييل

 .راجع املتعلقة بمدخل تكاليف اجلودةالتعرف عىل امل .1

 .االطالع عىل املنهجية املستخدمة يف تلك الدراسات .2

 .التعرف عىل العقبات التي قد تواجه البحث يف هذا املدخل .3

 .امهة يف إثراء اجلانب النظري يف البحثاملس  .4

 :وما ُيميِّز هذا البحث عن الدراسات املرجعية ما ييل

 .جمتمع البحث هو الرشكات الصناعية يف اجلمهورية العربية السورية .1

 .القرار اّختاذتقويم األداء وهيدف البحث ملعرفة أمهية قياس تكاليف اجلودة لدى اإلدارة عند  .2

الرشكات الصناعية السورية القادرة عىل البنية التنظيمية يف املقّومات وُيناقش البحث مدى توافر  .3

 .قياس وتصنيف وحتليل تكاليف اجلودة

فيه إعادة النهوض من  حياولالبحث كونه توجه للقطاع الصناعي السوري يف الوقت الذي  يسعى .4

اجلديد، تسليط الضوء عىل مدخل قد يساهم يف ختفيض التكاليف ومنحه ميزة تنافسية لتحقيق 

عىل الرشكات واملجتمع، عرب عرض تكاليف اجلودة كنسب مالية من  إيرادات ومكاسب تنعكس

ا كان مجع البيانات ألهداف خالل استبيان تم تصميمه لتحقيق هدفني يف آن مًعا، اهلدف األول طبعً 
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الدراسة، أما اهلدف الثاين والذي ال يقل أمهية عن األول فهو حماولة نرش املعرفة والوعي بمدخل 

مقدمة بسيطة لالستبيان تعرض مفاهيم تكاليف اجلودة ثم صياغة بنود املحور  تكاليف اجلودة عرب

  .عىل شكل نسب مالية بدًال عن عبارات نظرية الثاين
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 :القطاع الصناعي يف اجلمهورية العربية السورية 1.3

باقتصاد  هاتمتعساهم باري، ما الذي جعلها عقدة االتصال التجاملتميز متتاز سورية بموقعها اإلسرتاتيجي 

ىل القطاع النفطي الذي متعدد املوارد يعتمد عىل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة واخلدمات، باإلضافة إ

يف جمال استخراج النفط والغاز، أما بالنسبة للنظام االقتصادي، فهو يعتمد عىل التعددية  اا كبريً سجل تطورً 

ورية قطاع عام يرشف عىل القطاعات اإلسرتاتيجية الرئيسية، باإلضافة إىل وجود االقتصادية، حيث يوجد يف س

نحو السامح للقطاع  مستمر قطاعني خاص ومشرتك يسامهان يف أغلب املجاالت االقتصادية، وهناك توجه

 .اخلاص بالدخول إىل جماالت صناعية كانت حمصورة بالقطاع العام

 ،مع بداية النصف الثاين من القرن التاسع عرش يف العرص احلديث ريةلصناعة السول نطالقة األوىلاال بدأت

 والتي يمكن اعتبارهاواألقمشة  التي تنتج السيوفالبسيطة  املشاغلالورش وعبارة عن جمموعة من  تكانو

 فانترشت بدايةً  ،بطيئة بشكل عام كانت، واستمرت عملية النمو والتوسع التي صناعةللا هحرفة منللأقرب 

، ثم ارتفعت بشكل متسارع مصانع 6حوايل  1860عددها عام  كانيف حلب ودمشق والتي  غزل احلرير لمعام

 2500يف سورية ولبنان حوايل  1913بلغ إمجايل اإلنتاج من احلرير اخلام عام حتى ، 1880عام  مصنًعا 60إىل 

ثم يف  النتشار مطاحن الدقيق،طن، كام شهدت تلك الفرتة انتشاًرا واسًعا لصناعة الزيوت والصابون إضافة 

ازدهرت بشكل رئييس الصناعات النسيجية وبخاصة الربوكار أو ات من القرن املايض يّ ات والثالثينيّ العرشين

صناعة التبغ ا، ثم بدأ االهتامم بزراعة وإىل أوروب الذي تم تصديرهالدامسكو، وصناعة احلرير الطبيعي 

ظهرت  1946قب نيل سوريا استقالهلا عام وعاالنتداب،  خالل فرتة تصديره إىل فرنسا بشكل خاصو

صناعات جديدة من بينها الصناعات املعدنية واألنظمة الكهربائية ومواد البناء والنسيج واألسمدة والصابون 

ات من يّ ات والسبعينيّ ، وتوسعت بشكل كبري يف الستينوالدباغة واملطاط واألغذية املحفوظة ومنتجات األلبان

الذي شهد صدور قانون  1991ات وحتديًدا عام يّ واستمر األمر عىل هذا النحو حتى التسعينن، ذلك القر

فتح  من خالل ،ية التنميةليف عم هتمه زيادة دوره ومساىلالقطاع اخلاص الصناعي علتشجيع  10االستثامر رقم 

كاإلعفاءات الرضيبية لالستثامر يف جماالت عّدة عرب منحه عدد من امليزات والتسهيالت  هاملجال أمام

 .يس املال اخلاص يف االقتصاد الوطنما أدى إىل زيادة نشاط رأواجلمركية، 

يف أواخر القرن املايض أنشأت احلكومة السورية و، ات املناطق الصناعية األصغر حجًام وإىل جانب عرش

الصناعية اخلاصة الكربى، أربع مدٍن صناعيٍة كجزٍء من برناجمها الصناعي، كان اهلدف منها تعزيز املشاريع 
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زّود قانون االستثامر  كذلك. تيازات هلم يف تلك املناطقوجذب املستثمرين عرب تقديم خمتلف التسهيالت واالم

، والذي يغّطي االستثامر اخلاص بمجمله، بعض املشاريع يف املدن الصناعية باإلعفاءات 2007للعام  8الرقم 

، ومحص )الشيخ نجار(بالقرب من شبكات النقل األساسية يف حلب  صناعيةال دنامل هذهُشّيَدت  وقد ،املنافعو

مليار لرية سورية   3,908وصل جمموعها إىل  جذبت استثامراتحيث ، ودير الزور، )راعد(، ودمشق )ءحسيا(

  .)2020وزارة اإلدارة املحلية، ( بحسب مديرية املدن واملناطق الصناعية 2016عام 

عىل العوامل البرشية والطبيعية ويف مقدمتها املواد األولية واخلامات، كاحلديد  تعتمد الصناعة السورية

كم  60 والفوسفات ويأيت إنتاجه باملرتبة الثانية بعد النفط، وترتكز منامجه يف موقعي خنيفيس واملرشفة عىل بعد

أهم تعترب من و.وكميائيةيبقى النفط من أهم مواد الطاقة ومواد الصناعة البرتلكن من اجلنوب الغريب لتدمر، 

الغذائية والتبغ، ثم الغزل  الصناعاتهي  التي متيزت هبا سورية يف فرتة ما قبل احلرب الصناعات السورية

ومئات املعامل الصغرية والنسيج، وكذلك اخلشبيات والورق والصناعات الكيميائية والصيدالنية والتحويلية، 

وبالنسبة للقطاع العام فيعترب الطابع االستهالكي، بشكل عام السورية ويغلب عىل الصناعة  ،راملنترشة يف القط

، ومعامل ازويت يف محص أيًض اآلمعمل تربيد الكربيت يف محص، ومعمل األمونيا والسامد من أهم معامله 

الزور، ومعمل ومعمل احلديد يف محاة، ومعمل الورق يف دير سمنت يف دمشق وحلب وطرطوس، اإل

وغريها من املعامل املنترشة يف كافة  )تاميكو(لألدوية  الرشكة الطبية العربيةومعمل  ذقية،األخشاب يف الال

 .)2020وزارة الصناعة، ( املحافظات واملناطق السورية

نى التحتية واملنشآت من األرضار بالبُ  الكثرياألخرية يف سورية إىل إحلاق  العرشيف السنوات  احلرب تأد

ة ة واالجتامعيّ ة واالقتصاديّ عىل أوضاع السوريني السياسيّ  ذلك سكنية وانعكاسصادية واخلدمية والاالقت

ة، فقد أضافت األزمة مشاكل جديدة زادت من حدة املشاكل والصعوبات التي كانت تعاين منها والثقافيّ 

لصناعة ، كام أدت التشابكات والتأثريات املتبادلة بني قطاع اسورية بسبب ضعف تركيبها اهليكيلالصناعة ال

ليس عىل هذا  ،التحويلية وخمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية األخرى، إىل ازدياد حدة اآلثار السلبية لألزمة

 .ًضابل عىل القطاعات األخرى أي القطاع وحسب
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 :خصائص الصناعة السورية 1.1.3

منها ا ها وتطورالنامجة عن ظروف نشأهت الصفات واخلصائصالصناعة السورية بمجموعة من  صفتت

 ):3: 2010 اللحام،(

 التي تقوم إما عىل موارد ،ضعف البنية اهليكلية بسبب اعتامدها عىل الصناعات التقليدية اخلفيفة .1

تفتقر إىل  جي بسيط، أو صناعة جتميعية ن تكنولوزراعية وتعدينية حملية ذات قيمة مضافة متدنية ومكوِّ 

 .روح االبتكار واإلبداع

املنتجات األجنبية من  جتاه ت يف ظل نظام محاية مطلق لإلنتاج الوطنيععرنشأت الصناعة السورية وتر .2

 ، وقد تممن ناحية أخرى ناحية، وحرص مطلق للعديد من املنتجات الصناعية الوطنية بالقطاع العام

ما ساهم ة، ذلك ويف كلتا احلالتني، دون حتديد فرتة زمنية هلذه احلامية أو ربطها بصناعات مستقبلية حمدد

واالعتامد عىل احلامية فقط يف إقامة واستمرار عمل هذه  ،الصناعة  إشاعة الكسل والتواكل يفيف

لدفع سعر أعىل مقابل نوعية  عىل حساب املستهلك الذي اضطر يف معظم األوقات وذلك، املنشآت

رة والسوق السوداء، وخسا إىل انتشار ظاهرة التهريب اكام أدى عمليً ، أدنى من املنتجات األخرى

 .االقتصاد الوطني موارد هامة من الرسوم اجلمركية

 حيث تنحرص معظم الصادرات السورية باملواد األولية ،وجود خلل هيكيل يف بنية التجارة اخلارجية .3

يف حني تنحرص ، 61%حوايل  2008بلغت نسبتها إىل إمجايل الصادرات يف عام التي ونصف املصنعة 

، ما  91%حوايل  2008زة ونصف املصنعة بلغت نسبتها يف عام املستوردات باملنتجات اجلاه معظم

 .إىل خسارة القيمة املضافة يؤدي

القطاعات وضعف التشابك والتكامل ضمن خمتلف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية من ناحية،  .4

ى، من ناحية أخر التعليمو النقل االتصاالت البناء التشييد الزراعةك ،ىاالقتصادية واخلدمية األخر

 .واملواصفات املطلوبة جلهة استيعاب منتجات وخمرجات هذه القطاعات وتوفري مستلزماهتا بالنوعية

 مثل ،االفتقار إىل العديد من اهليئات الداعمة الرضورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية .5

 سويق والرتويج والتمويل،واهليئات املختصة بالت اواملخابر املعتمدة دوليً  املراكز الفنية املتخصصة

 .واملكاتب والرشكات االستشارية املؤهلة
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 .ضعف التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وصعوبة رشوطه .6

 توزع الشأن الصناعي من الرتخيص حتى التنفيذ والتشغيل بني عدة وزارات وجهات عامة تفتقر إىل .7

 .التنسيق والفعالية يف األداء

والبرشية  الذي يستنزف بوضعه احلايل املوارد املالية ،العام الصناعي البطء يف معاجلة أوضاع القطاع .8

 .مشاكله بسبب عدم التوصل حتى اآلن إىل برنامج توافقي متكامل إلصالحه ومعاجلة ،املوجودة فيه

استكامل  ملواجهة متطلبات ونتائج ،التأخر يف اعتامد وتنفيذ برنامج شامل للتحديث والتطوير الصناعي .9

 .منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وغريها من االتفاقيات الثنائيةاتفاقيات 

 .الرشكات الصناعيةمعظم تدين مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف  .10

 :يف التنميةالصناعة  أمهية 2.1.3

 :تلعب الصناعة بشكل عام دوًرا هاًما يف عملية التنمية ألسباب عّدة أمهها

 ،األخرى االقتصادية القطاعات معالتكامل ق يقيف حتتصاد الوطني الصناعة القطاع الرائد يف االق تعترب .1

كام ، إىل مواد مصنعة واحليواين حيث يتم من خالل الصناعة حتويل املواد األولية من اإلنتاج الزراعي

، إضافة لتأمني احتياجات يتم إنتاج األدوات الزراعية واألسمدة واملبيدات الالزمة لإلنتاج الزراعي

 .وحتقيق القيمة املضافة عوامل حتقيق التنمية قطاع اخلدمات، ما يساهم يف تعزيزومتطلبات 

عن طريق زيادة  وذلك ،الصناعة يف إدخال تقنيات حديثة إىل العمل الصناعي لزيادة اإلنتاجيةتساهم  .2

 يؤدي إىل االستغالل األمثل ملواردمما  ،فعالية عوامل اإلنتاج وبخاصة عنرصي العمل ورأس املال

من جهة، إضافة الستخدام هذه التقنيات يف جماالت  ية اإلنتاجيةلوبالتايل زيادة مردود العم ،نتاجإلا

 .أخرى من جهة أخرى

لأليدي مستوى املعيشة يف املجتمع، عن طريق توفري فرص عمل ووظائف   تعمل الصناعة عىل رفع  .3

ة يف املجتمع، حيث توفر الصناعة العاملة الزائدة عن حاجة املجتمع، مما يؤدي إىل حل مشكلة البطال

اعة، والطاقة، واهلندسة، النقل، الزر(العديد من الوظائف يف الكثري من املجاالت األخرى مثل 

 .)، وغريهاةوالتجار
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ا وبأسعار معقولة، مما يؤدى إىل عدم احلاجة إىل استرياد تساعد الصناعة يف توفري املنتجات املصنعة حمليً  .4

يعزز  إىل تصديره إىل دول أخرى مماا حمليً رى، وقد يؤدي جودة صناعة املنتج سلع مشاهبه من دول أخ

 .قوة االقتصاد املحيل

يساهم التقدم الصناعي يف االزدهار االقتصادي وحتقيق االكتفاء الذايت واالستقالل السيايس، كام  .5

 .تعمل الصناعة عىل توفر الرفاهية للشعوب من خالل ما تقدمه من منتجات

ع الصناعة يف توفري موارد النقد األجنبي وعالج مشاكل عجز ميزان املدفوعات يف الدول يسهم قطا .6

 .وذلك من خالل تصنيع سلع حتل حمل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج ،النامية

 :Field Study Procedures إجراءات الدراسة امليدانية 2.3

  :جمتمع وعينة البحث 1.2.3

مدير تنفيذي، مدير مايل، مدير جودة، (جمموعة املدراء د جمتمع البحث، وهي بتحديبدأت الدراسة امليدانية 

الرشكات الصناعية السورية احلاصلة عىل إحدى شهادات يف ...) ، رئيس قسممدير إنتاج، مدير حسابات

 :منها لتحديد هذه الرشكات اجلودة أو التي ختطط للحصول عليها، وتم استخدام عدة طرق

 .املانحة لشهادات األيزو املعتمدة يف سورية التواصل مع اجلهات .1

 .زيارة اهليئة السورية للمواصفات واملقاييس لتزويدنا بقائمة الرشكات احلاصلة عىل شهادات اجلودة .2

 .التواصل مع اجلمعية العلمية السورية للجودة  .3

اعي تم االستفادة من البحث عرب شبكة االنرتنت من خالل حمركات البحث والدليل الصنكام  .4

 .للرشكات السورية

 .مواقع غرف الصناعة السورية عىل االنرتنت .5

إضافة للبحث عن صفحات الرشكات يف مواقع وسائل التواصل االجتامعي، للحصول عىل عناوين  .6

 .وهواتف والربيد اإللكرتوين هلذه الرشكات للتواصل معها بأفضل طريقة مناسبة

 .مدير (112) روس حجمهاوقد تم اختيار عينة عشوائية من املجتمع املد

 .وبعد ذلك تم االنتقال لتصميم أداة الدراسة
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 :أداة الدراسة 2.2.3

 أداةوالتحقق من الفرضيات عىل لدراسة تحقيق أهداف احث يف احلصول عىل البيانات الالزمة لالباعتمد 

حث منترشة عىل مساحة كونه الوسيلة األفضل جلمع البيانات يف الدراسة امليدانية التي تتوجه لعينة ب ستبيان،اال

جغرافية واسعة، كام أنه األداة األنسب يف ظل حالة التباعد االجتامعي التي فرضها انتشار فريوس كورونا 

(Covid19) وهم بهبتحديد الرشحية املستهدفة بدأ  قام الباحث بتطوير استبيان، حيث. خالل فرتة البحث ،

، ثم ...)تاج ومدراء اجلودة ومدراء احلسابات واملدراء املاليوناملدراء التنفيذيون ومدراء اإلن(أصحاب القرار 

ثم عرض  برسالة هبدف حتفيزهم عىل التفاعل والتجاوب إلنجاح البحث وحتقيق اهلدف املنشود،توجه هلم 

االستبيان مفهوم تكاليف اجلودة وخمطط مبسط ألصناف هذه التكاليف، ثم انتقل ملحاور األسئلة التي 

 :اورتضمنت ثالث حم

اجلنس، املؤهل العلمي، املسمى (الشخصية ألفراد عينة الدراسة بالبيانات متثل  :املحور األول - 

 .)ربة، جمال الصناعة التي يعمل هباالوظيفي، سنوات اخل

وهو يتألف من أربعة أقسام هي نسب تكاليف عرض نسب تكاليف اجلودة،  :املحور الثاين - 

 Likertوتم االعتامد عىل املقياس الرتبي ليكرت  ،)خلارجيالوقاية، التقويم، الفشل الداخيل وا(

 . عن أمهية كل نسبة من نسب تكاليف اجلودةعىل النحو الذي يعّرب  متساوية املكّون من مخس فئات

عىل املقياس الرتبي ليكرت أيًضا يتعلق بالبنية التنظيمية للرشكات، وتم االعتامد  :املحور الثالث - 

Likert  عن نسبة توفر كل بند من متساوية عىل النحو الذي يعّرب  فئاتاملكّون من مخس 

 .طبيق مدخل تكاليف اجلودةاملطلوبة لت ماتاملقوّ 

 :أداة الدراسةصدق وثبات  3.2.3

 :الصدق الظاهري .1

مت لقياسه، تم بدايًة للتعرف  الدكتور املرشف  استشارةعىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما ُصمِّ

عىل جمموعة من الزمالء واملختصني وعىل بعض األشخاص من  ثم تم عرضه لالستفادة من توجيهاته،

وأعضاء من قبل جمموعة من األساتذة الفئة املستهدفة من االستبيان وأخذ مالحظاهتم، ثم تم حتكيمه 
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م ن توصيات ومالحظات قّيمة قاويف ضوء ما قدموه م ،القديرين يف اجلامعات السورية اهليئة التدريسية

 .بشكلها النهائي الدراسةهذه  إعداد أداةحث باالب

 :االتساق الداخيلصدق  .2

قام الباحث بتوزيعها ميدانًيا عىل عينة استطالعية مكونة  التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة،بعد 

جرى التحقق من صدق االتساق و الحًقا، ، وقد تم استبعادها من العينة الكليةاستجابة (30)من 

بيان بحساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجة الداخيل لالست

 Statistical) للتحليل اإلحصائي (SPSS) برنامج ذي تنتمي إليه الفقرة باستخدام الكلية للمحور ال

Package for the Social Sciences) )(1.3)اجلدول  يوضح ،)احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

 :ت االرتباط بني كل فقرة من فقرات نسب الوقاية والدرجة الكلية ملحور نسب الوقايةالمعام

 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات نسب الوقاية ودرجة املحور الكلية (1.3) دولاجل

 قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات نسب الوقاية

 0.000 **0.643 .الوقايةإىل تكاليف  املنتج تصميمنسبة تكاليف  .1

 0.001 **0.576 .نسبة تكاليف الصيانة الوقائية إىل تكاليف الوقاية .2

 0.000 **0.710 .تكاليف الوقاية نسبة تكاليف األمان الصناعي إىل .3

 0.000 **0.762 .نسبة تكاليف تدريب العاملني إىل تكاليف الوقاية .4

 0.000 **0.863 .ةنسبة تكاليف البحث والتطوير إىل تكاليف الوقاي .5

 0.000 **0.781 .نسبة تكاليف اختيار وتقويم املوردين إىل تكاليف الوقاية .6

 0.000 **0.741 .نسبة تكاليف هندسة وتصميم املنتج والعمليات إىل تكاليف الوقاية .7

 0.000 **0.723 .نسبة تكاليف إعداد ومراجعة نظام اجلودة إىل تكاليف الوقاية .8

 0.000 **0.687 .نظام اجلودة إىل تكاليف الوقايةل ق الداخيلالتدقينسبة تكاليف  .9

 0.000 **0.671 .نسبة تكاليف أدوات ومعدات اجلودة إىل تكاليف الوقاية .10

 0.000 **0.781 .نسبة تكاليف أنشطة مجع وحتليل بيانات اجلودة إىل تكاليف الوقاية .11

 0.000 **0.651 .اجلودةتكاليف نسبة إمجايل تكاليف الوقاية إىل إمجايل  .12

 .SPSSعىل خمرجات برنامج  من إعداد الباحث اعتامًدا: املصدر
  .0.01 معامل االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة** 
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نجد أن مجيع معامالت ارتباط بريسون بني فقرات نسب الوقاية والدرجة  (1.3)من خالل اجلدول 

حيث كان احلد األدنى ملعامالت  ،(0.01) معنوية إحصائًيا عند مستوىداّلة  الكلية لنسب الوقاية

، وعليه فإن مجيع فقرات نسب الوقاية متسقة داخلًيا مع (0.863)، فيام كان احلد األعىل (0.576)االرتباط 

 .املحور الذي تنتمي إليه مما يثبت صدق االتساق الداخيل لفقرات نسب الوقاية

والدرجة الكلية  التقويم كل فقرة من فقرات نسب معامالت االرتباط بني (2.3)اجلدول يوضح كام 

 :التقويمملحور نسب 

 ودرجة املحور الكليةالتقويم معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات نسب  (2.3) اجلدول

 قيمة الداللة معامل االرتباط التقويمفقرات نسب 

 0.000 **0.807 .إىل تكاليف التقويم األوليةنسبة تكاليف فحص املواد  .1

 0.000 **0.875 .إىل تكاليف التقويم األوليةنسبة تكاليف فحص املواد  .2

 0.000 **0.649 .نسبة تكاليف فحص اإلنتاج حتت التشغيل إىل تكاليف التقويم .3

 0.000 **0.619 .نسبة تكاليف فحص اإلنتاج التام إىل تكاليف التقويم .4

 0.000 **0.691 . تكاليف التقويمنسبة تكاليف املواد املستخدمة يف االختبار إىل .5

 0.000 **0.702 .إىل تكاليف التقويمإتالف أو خصم املنتج املعيب نسبة تكاليف  .6

 0.000 **0.606 .نسبة تكاليف إجراءات التفتيش األخرى إىل تكاليف التقويم .7

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتامًدا عىل خمرجات برنامج : املصدر
 .0.01إحصائًيا عند مستوى داللة معامل االرتباط دال ** 

والدرجة  التقويمنجد أن مجيع معامالت ارتباط بريسون بني فقرات نسب  (2.3)من خالل اجلدول 

، حيث كان احلد األدنى ملعامالت (0.01) إحصائًيا عند مستوى معنويةداّلة  التقويمالكلية لنسب 

متسقة داخليًا  التقويمليه فإن مجيع فقرات نسب ، وع(0.875)، فيام كان احلد األعىل (0.606)االرتباط 

 .التقويممع املحور الذي تنتمي إليه مما يثبت صدق االتساق الداخيل لفقرات نسب 
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والدرجة  الفشل الداخيلمعامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات نسب  (3.3)اجلدول يوضح كام 

 :الفشل الداخيلالكلية ملحور نسب 

 ودرجة املحور الكلية الفشل الداخيلمالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات نسب معا (3.3) اجلدول

 قيمة الداللة معامل االرتباط الفشل الداخيلفقرات نسب 

 0.000 **0.833 .نسبة تكاليف اخلردة إىل تكاليف الفشل الداخيل .1

 0.000 **0.843 .نسبة تكاليف إعادة تشغيل املنتجات املعيبة إىل تكاليف الفشل الداخيل .2

 0.000 **0.761 .نسبة تكاليف فحص املنتجات املعاد تشغيلها إىل تكاليف الفشل الداخيل .3

 0.001 **0.592 .نسبة تكاليف توقف اإلنتاج نتيجة األعطال إىل تكاليف الفشل الداخيل .4

 0.000 **0.787 .نسبة تكاليف املخزون الراكد إىل تكاليف الفشل الداخيل .5

 0.000 **0.868 .يف حتليل أسباب عيوب اإلنتاج إىل تكاليف الفشل الداخيلنسبة تكال .6

إىل ) الطاقة اإلنتاجية الضائعة(ة فيّ نسبة تكاليف الفشل الداخيل اخل .7

 .تكاليف الفشل الداخيل
0.839** 0.000 

 0.000 **0.903 .نسبة إمجايل تكاليف الفشل الداخيل إىل إمجايل تكاليف اجلودة .8

 .SPSSإعداد الباحث اعتامًدا عىل خمرجات برنامج من : املصدر
 .0.01معامل االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ** 

الفشل الداخيل نجد أن مجيع معامالت ارتباط بريسون بني فقرات نسب  (3.3)من خالل اجلدول 

حيث كان احلد  ،(0.01) إحصائًيا عند مستوى معنويةداّلة الفشل الداخيل والدرجة الكلية لنسب 

، وعليه فإن مجيع فقرات نسب (0.903)، فيام كان احلد األعىل (0.592)األدنى ملعامالت االرتباط 

متسقة داخلًيا مع املحور الذي تنتمي إليه مما يثبت صدق االتساق الداخيل لفقرات الفشل الداخيل 

 .الفشل الداخيلنسب 
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والدرجة  اخلارجيالفشل ني كل فقرة من فقرات نسب معامالت االرتباط ب (4.3)اجلدول يوضح كام 

 :اخلارجيالفشل الكلية ملحور نسب 

 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات نسب الفشل اخلارجي ودرجة املحور الكلية (4.3) اجلدول

 قيمة الداللة معامل االرتباط الفشل اخلارجيفقرات نسب 

 0.000 **0.834 . تكلفة الفشل اخلارجينسبة تكلفة مردودات املبيعات إىل .1

 0.000 **0.829 .ردودات إىل تكلفة الفشل اخلارجياسرتجاع امل نسبة تكلفة  .2

نسبة تكاليف فحص وإعادة تشغيل املنتجات املردودة إىل تكاليف  .3

 .الفشل اخلارجي
0.809** 0.000 

 نسبة تكاليف املنتجات املردودة غري القابلة لإلصالح إىل تكاليف .4

 .الفشل اخلارجي
0.803** 0.000 

 0.000 **0.782 .نسبة تكاليف الضامن وخدمة ما بعد البيع إىل تكاليف الفشل اخلارجي .5

 0.000 **0.713 .إىل تكاليف الفشل اخلارجي متابعة شكاوى الزبائننسبة تكاليف  .6

 0.000 **0.737 .إىل تكاليف الفشل اخلارجي للزبائننسبة تكاليف التعويضات املدفوعة  .7

، فقدان الزبائنتكلفة فقد (ة فيّ نسبة تكاليف الفشل اخلارجي اخل .8

 .إىل تكاليف الفشل اخلارجي) الشهرة
0.579** 0.000 

 0.001 **0.770 .نسبة إمجايل تكاليف الفشل اخلارجي إىل إمجايل تكاليف اجلودة .9

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتامًدا عىل خمرجات برنامج : املصدر
 .0.01االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة  معامل** 

الفشل اخلارجي نجد أن مجيع معامالت ارتباط بريسون بني فقرات نسب  (4.3)من خالل اجلدول

، حيث كان احلد األدنى (0.01) إحصائيًا عند مستوى معنويةداّلة الفشل اخلارجي والدرجة الكلية لنسب 

اخلارجي الفشل ، وعليه فإن مجيع فقرات نسب (0.834)ن احلد األعىل ، فيام كا(0.579)ملعامالت االرتباط 

 .اخلارجيالفشل متسقة داخليًا مع املحور الذي تنتمي إليه مما يثبت صدق االتساق الداخيل لفقرات نسب 
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والدرجة  البنية التنظيميةيوضح معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات نسب ف (5.3)اجلدول أما 

 :البنية التنظيميةملحور الكلية 

 ودرجة املحور الكلية البنية التنظيميةمعامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات  (5.3) اجلدول

 قيمة الداللة معامل االرتباط البنية التنظيميةفقرات نسب 

 0.000 **0.879 .لدى اإلدارة تصور كامل عن مفهوم وأمهية قياس تكاليف اجلودة .1

تكاليف قادر عىل رصد وتوفري املعلومات الالزمة حول  يوجد نظام .2

 .تكاليف اجلودة
0.920** 0.000 

لدى املوارد البرشية يف أقسام املحاسبة واجلودة واألقسام ذات  .3

 .الصلة معرفة وإدراك جيد ملفاهيم تكاليف اجلودة وتصنيفها
0.897** 0.000 

 0.000 **0.777 .يوجد اهتامم بتفاصيل تكاليف اجلودة داخل الرشكة .4

 0.000 **0.917 .يوجد معايري واضحة وحمددة لقياس وتصنيف تكاليف اجلودة .5

أو  هناك اهتامم خاص بقياس وعرض تكاليف اجلودة غري الظاهرة .6

 ..).فقدان الزبائن، السمعة،( اخلفّية
0.799** 0.000 

 0.000 **0.775 .تستخدم األساليب اإلحصائية الالزمة لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة .7

 0.000 **0.937 .يتم إعداد موازنات ختطيطية لتكاليف اجلودة .8

 0.000 **0.900 .يتم حتليل تكاليف اجلودة والرقابة عليها وإعداد تقارير دورية حوهلا .9

 0.000 **0.918 .يتم متابعة تطور مؤرشات تكاليف اجلودة وانحرافاهتا .10

 0.000 **0.827 .يف قوائم التكاليفتعرض الرشكة عنارص تكاليف اجلودة بشكل مستقل  .11

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتامًدا عىل خمرجات برنامج : املصدر
 .0.01معامل االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ** 

البنية التنظيمية نجد أن مجيع معامالت ارتباط بريسون بني فقرات نسب  (5.3)من خالل اجلدول 

، حيث كان احلد األدنى (0.01) إحصائًيا عند مستوى معنويةداّلة ية التنظيمية ملحور البنوالدرجة الكلية 

البنية التنظيمية ، وعليه فإن مجيع فقرات نسب (0.937)، فيام كان احلد األعىل (0.775)ملعامالت االرتباط 

 .لتنظيميةالبنية امتسقة داخلًيا مع املحور الذي تنتمي إليه مما يثبت صدق االتساق الداخيل لفقرات 

 .صادقة وتؤدي ما صممت من أجلهاالستبيان فقرات نستنتج مما سبق أن مجيع 
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 :ثبات أداة الدراسة .3

 Cronbach's)استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ ) االستبيان(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة 

Alpha)،  الدراسة عىل العينة  للتأكد من ثبات أداة الداخيل بني فقرات االستبيان،يقيس االتساق الذي

والتي تم استبعادها من العينة  ،املذكورة يف الفقرة السابقةاستجابة  (30)ستطالعية املكونة من اال

واحد كان عامل من الاملوكلام اقرتب الصفر والواحد،  بنيألفا كرونباخ وترتاوح قيمة معامل  الكلية،

باستخدام برنامج  الدراسة أداة امالت ثباتيوضح مع (6.3)جلدول وادليل عىل قوة الثبات للمقياس، 

SPSS للتحليل اإلحصائي: 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (6.3)اجلدول 

 الثبات الفقراتعدد  أقسام االستبيان

 0.914 12 قسم نسب تكاليف الوقاية .1

 0.835 7 قسم نسب تكاليف التقويم .2

 0.920 8 قسم نسب تكاليف الفشل الداخيل .3

 0.908 9 قسم نسب تكاليف الفشل اخلارجي .4

 0.966 11 قسم البنية التنظيمية .5

 0.965 47 الثبات العام لالستبيان

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتامًدا عىل خمرجات برنامج : املصدر

إلمجايل  (0.965) حيث بلغ ،أن معامل الثبات العام ملحاور الدراسة مرتفع (6.3)يتضح من اجلدول 

 كحد أدنى (0.835)، فيام تراوح ثبات األقسام بني فقرة سبع وأربعونالبالغ عددها ت االستبيان فقرا

كحد أعىل، وهذا يدل عىل أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن االعتامد  (0.966)و

 والذي اعتمد عليه يف التطبيق امليداين للدراسة ومتريره عىل باقي العينة الكلية بحسب مقياس نانيل

 .(Nunnally & Bernstein, 1994: 265)للثبات كحد أدنى  (0.70)

ة، يف اجلداول السابق )االستبيان( وعليه ومن خالل نتائج صدق االتساق الداخيل والثبات ألداة الدراسة

 .مما يسمح لنا بتطبيقها عىل كامل العينة ،وثباهتا بدرجة مرتفعةيتضح لنا صدق اتساقها الداخيل 
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 :Statistical Analysis املعاجلة اإلحصائية 3.3

بمساعدة الدكتور  ،قام الباحث بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة بتوزيعها ميدانًيا عىل العينة الكلية

من خالل الزيارات امليدانية، أو عرب اإلدارات  املرشف وباستخدام كافة الوسائل املتاحة، كالتواصل املبارش

عرب اهلاتف ومن خالل شبكة االنرتنت وحتى وسائل  وأ ،)قسم اجلودة-املوارد البرشية قسم(املتخصصة 

وبعد مجع بيانات الدراسة خضعت إىل وذلك بغرض حتسني نسبة االستجابات املستلمة، ، التواصل االجتامعي

برنامج  باستخدام، وذلك عىل النتائج والتحقق من الفرضياتللحصول جمموعة من االختبارات اإلحصائية 

SPSS حيث تم استخدام اإلحصاء الوصفي الذي يساعد يف تلخيص البيانات وتبويبها  ،للتحليل اإلحصائي

الذي يساعد عىل استنتاج معلومات عن جمتمع الدراسة  التحلييل، واإلحصاء وإنشاء الرسوم البيانية التي متثلها

سط تم استخدام بعض املقاييس اإلحصائية كالووبغرض الوصول للنتائج املطلوبة  ،من خالل العينة املدروسة

والتكرارات، والنسب املئوية، ومعامل االختالف، ، واالنحراف املعياري، ، ونسبة الوسط احلسايباحلسايب

  .  one sample t-test ة الواحدةللعين t  راختباإضافة إىل 

 :Data Analysis and Hypothesis Testing واختبار الفرضيات حتليل البيانات 4.3

 :التوزيع الطبيعي 1.4.3

، (30) قد جتاوز العدد، أي أن حجم العينة فرد (112)لغ أفراد العينة الذين استجابوا لالستبيان بعدد باعتبار أن 

: هالتي تنص عىل أن أو احلد املركزي فيمكن افرتاض أن العينة ختضع للتوزيع الطبيعي وفًقا لنظرية النهاية املركزية

يع العينات يكون بتقريب التوزيع الطبيعي، ويأخذ التوزيع شكل زن توإة بام فيه الكفاية، فبالنسبة لعينة كبري(

 .أو أكثر (30) أن العينة تكون جيدة بام فيه الكفاية عندما تكون بحجم واجلدير بالذكر أن املتفق عليه، )اجلرس

 :خصائص العينة 2.4.3

حتليل البيانات الشخصية ألفراد العينة  الرشكات، وبعدمتثل جمتمع مدراء استجابة  (112) استالمم ت

 :املدروسة يمكن تلخيص خصائصها الديموغرافية كام ييل
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 :توزيع العينة حسب متغري اجلنس .1

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس (7.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 70.54%  79 ذكر

 29.46%  33 أنثى

  100%  112 املجموع

 .  SPSSاد الباحث باستخدام برنامج من إعد: املصدر

، حيث بلغ يف عينة الدراسة اإلناثالذكور أعىل من نسبة  أن نسبة (7.3)من خالل اجلدول املالحظ 

من أفراد  70.54%بنسبة  79يف حني بلغ عدد الذكور  ،من أفراد العينة 29.46% بنسبة 33 اإلناث عدد

 .عىل أغلبية اإلدارات يف الرشكات الصناعية السوريةة، ما قد يشري إىل أن الذكور يسيطرون العين

 

 

 

 

 

 خمطط توزيع أفراد العينة حسب اجلنس: (1.3) الشكل
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 :توزيع العينة حسب املؤهل العلمي .2

 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي (8.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 8.04%  9 ثانوية/معهد

 65.18%  73 إجازة جامعية

 24.11%  27 ماجستري

 2.68%  3 دكتوراة

  100%  112 عاملجمو

 .  SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر

غالبية املستجيبني حيملون إجازة جامعية، حيث بلغت نسبتهم نالحظ أن  (8.3) من خالل اجلدول

 89.29% وبناء عليه يتبني لدينا أن نسبة املاجستري،حلملة شهادة  24.11%، ثم من حجم العينة %65.18

مما يدل عىل ارتفاع املستوى  ،من محلة الشهادات اجلامعية والدراسات العلياهم املستجيبني من 

إلدارات الرشكات الصناعية، وهذا مؤرش عىل ما يتمتع به أفراد العينة من تأهيل علمي التعليمي 

 .يؤهلهم لفهم وإدراك حمتوى االستبيان واإلجابة عليها بمصداقية ووثوقية ُيعتمد عليها يف التحليل

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلميخمطط : (2.3) الشكل 
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 :توزيع العينة حسب العمر .3

 توزيع أفراد العينة حسب العمر (9.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 8.93% 10 عام فامدون 30

 12.50% 14 عام 35-31

 16.96% 19 عام 40-36

 18.75% 21 عام 45-41

 10.71% 12 عام 50-46

 32.14% 36 عام 50أكرب من 

  100%  112 املجموع

 .  SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج  :املصدر

) عام 50أكرب من ( يف الفئة العمرية كانتنجد أن النسبة األكرب من أفراد العينة  (9.3)اجلدول من 

حوايل نصف أفراد  ما يدل عىل أن، 18.75%بنسبة (41-45)  تليها الفئة العمرية ،32.14% بنسبة

ذات األعامر الكبرية، والتي تتميز عادة بالعقالنية من الفئات  هم املستجيبنيمن  50.89%العينة بنسبة 

واملنطق، ما يعطي مؤًرشا جيًدا لعقالنية ومنطقية اإلجابات، لكن يف نفس الوقت يشري إىل افتقاد 

 .عنرص الشباب يف اإلدارات وهو عنرص جيب االهتامم به لضخ دماء وأفكار جديدة يف هذه الرشكات

 

 توزيع أفراد العينة حسب العمرخمطط : (3.3) الشكل
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 :املسمى الوظيفي توزيع العينة حسب .4

 توزيع أفراد العينة حسب املسمى الوظيفي (10.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 28.57% 32 مدير تنفيذي

 13.39% 15 مدير مايل

 11.61% 13 مدير إنتاج

 23.21% 26 مدير حسابات

 8.04% 9 مدير جودة

 15.18% 17 غري ذلك

  100%  112 املجموع

 .  SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج من : املصدر

غالبية املستجيبني يعملون مدراء تنفيذيون، حيث بلغت نسبتهم نالحظ أن  (10.3) من خالل اجلدول

وأتى املدراء من إدارات أخرى يف  ،23.21% يليهم مدراء احلسابات بنسبة، من حجم العينة %28.57

قي اإلدارات بنسب متقاربة، وهذا التنوع يعطي اطمئناًنا ، فيام جاءت با15.18%املرتبة الثانية بنسبة 

 .لفهم واستيعاب االستبيان

 

 توزيع أفراد العينة حسب املسمى الوظيفيخمطط : (4.3) الشكل 
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 :توزيع العينة حسب سنوات اخلربة .5

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة (11.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 10.71% 12 سنوات 5أقل من 

 24.11% 27 سنوات 10إىل  6من 

 25.89% 29 سنة 15ىل إ 11من 

 39.29% 44 سنة 15من  أكثر

  100%  112 املجموع

 .  SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر

من  أكثر(يالحظ أن الفئة الرابعة  (11.3)اجلدول  خالل منتم تقسيم سنوات اخلربة إىل أربع فئات، و

، ثم بفارق 25.89%بنسبة  )سنة 15إىل  11من (تليها الفئة  ،39.29% بنسبةهي الفئة األكثر ) سنة 15

وهذه املؤرشات تعطي انطباًعا جيًدا عىل أن أفراد العينة يتمتعون ) سنة 15إىل  11من(بسيط الفئة 

اإلجابات  يدل عىل أنبخربة عالية يف خمتلف املجاالت اإلدارية واملحاسبية واإلنتاجية واهلندسية، مما 

دراية يمكن الوثوق هبا عند حتليل البيانات، إضافة ملا الحظناه سابًقا هلذه العينات كانت عن خربة و

  .من افتقاد لعنرص الشباب يف الفئات العمرية

 

 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربةخمطط : (5.3) الشكل
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 :توزيع العينة حسب جمال عمل املنشأ .6

 الرشكةتوزيع أفراد العينة حسب جمال عمل  (12.3)اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئة

 7.14% 8 صناعات نسيجية

 29.46% 33 ناعات كيميائيةص

 31.25% 35 صناعات هندسية

 32.14% 36 صناعات غذائية

  100%  112 املجموع

 .  SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر

غالبية املستجيبني يعملون يف املجاالت الغذائية واهلندسية نالحظ أن  (12.3) من خالل اجلدول

املشاركة من هذه املجاالت متقاربة جًدا، فيام كانت املشاركة األقل والكيميائية، حيث جاءت نسب 

 .من حجم العينة 7.14%من الصناعات النسيجية بنسبة 

 

 

  

  

 الرشكةتوزيع أفراد العينة حسب جمال عمل خمطط : (6.3) الشكل
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 :وتفرعاهتا األوىل الرئيسية الفرضيةواختبار  حتليل بيانات حمور نسب تكاليف اجلودة 3.4.3

دى أمهية املعلومات املالية لنسب تكاليف حول معرفة ماالستبيان يف حمور نسب تكاليف اجلودة  تتعلق قائمة

، وقد تم تقسيم هذا املحور إىل أربع الرشكاتيف  القرار لدى صانعي القرار اّختاذاجلودة ألغراض تقويم األداء و

حيث يتعلق القسم األول بالنسب املالية املعربة عن أقسام تتعلق بالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األوىل، 

بالنسب املالية املعربة عن تكاليف نشاط التقويم ، والقسم الثاين يتعلق نسبة (12)ط الوقاية ويتضمن تكاليف نشا

 (8)بالنسب املالية املعربة عن تكاليف نشاط الفشل الداخيل ويتضمن والقسم الثالث يتعلق ، نسب (7)ويتضمن 

 .نسب (9)ويتضمن  الفشل اخلارجيبالنسب املالية املعربة عن تكاليف نشاط والقسم الرابع يتعلق ، نسب

، وتم إعطاءها األمهيةلبيان درجات  اخلاميس، وذلك (Likert) تم استخدام مقياس ليكرت هلذه الغايةو

 :كام ييل التاليةالقيم 

 تكاليف اجلودةحور مقياس ليكرت مل (13.3)اجلدول 

1  2  3  4  5  

 هام جًدا هام متوسط األمهية قليل األمهية عديم األمهية

الوسط  حساب تم، واألقسام للفقرات ايباحلس الوسطقيم  تقعضمن أي فئة  وبناء عىل ذلك ولتحديد

ثم تقسيمه عىل عدد فئات ،  (4 = 1 – 5) طول املدى إجيادبمقياس ليكرت اخلاميس عن طريق  اخلاصاحلسايب 

ة إىل أقل قيمة يف املقياس أو ، بعد ذلك تم إضافة هذه القيم (0.80 = 5 / 4)املقياس للحصول عىل طول الفئة 

ثم إضافة ، (1.8 = 0.8 + 1) بداية املقياس وهي الواحد الصحيح هنا وذلك لتحديد احلد األعىل للفئة األوىل

حتى حتديد احلد األعىل واألدنى لكل وهكذا ، التالية لفئةللتحديد احلد األعىل  األوىلللفئة للحد األعىل  (0.8)

 :لكل نسبة من نسب تكاليف اجلودة  طريقة تفسري قيم املتوسطاتيبني (14.3)دول واجل ،فئة

 تكاليف اجلودةمقياس ليكرت ملحور تفسري املتوسطات عىل  (14.3)اجلدول 

 5إىل  4.2 من 4.2إىل أقل من 3.4 من 3.4إىل أقل من 2.6 من 2.6إىل أقل من 1.8 من 1.8إىل أقل من 1 من

 هام جًدا هام مهيةمتوسط األ قليل األمهية عديم األمهية

 وهي القيمة التي يقارن هبا، (3 = 15/5 = 5+4+3+2+1) إن الوسط احلسايب ملقياس ليكرتوباعتبار أن 

تعرب عن درجة  (60%=3/5)وهي تعادل  (3) قيمةالأي أن  فقرات االستبيان،من فقرة املتوسط احلسايب لكل 
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مستوى درجة احلياد تعرب عن تقييم إجيايب أو  أعىل منليكرت اخلاميس، وبالتايل فكل قيمة  احلياد يف مقياس

 .تعرب عن التقييم السلبي (3) واألقل من للنسبة املذكورة،مرتفع أمهية 

 :الفرضية الرئيسية األوىل التي تنص عىلوالختبار 

 الفرضية الرئيسية األوىل: 

والتبويب املحاسبي املستقل ألمهية القياس  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

عىل مقياس  مستوًى ال يفوق املتوسط ألغراض تقويم األداء واّختاذ القرارات الرشيدة لتكاليف اجلودة

 .ليكرت اخلاميس

 :وفرضياهتا الفرعية

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .1

مستوًى ال يفوق  ألغراض تقويم األداء واّختاذ القرارات الرشيدة وقايةلتكاليف الاملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسط

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .2

 وًى ال يفوقمست ألغراض تقويم األداء واّختاذ القرارات الرشيدة لتكاليف التقويماملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسط

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  .3

مستوًى ال  ألغراض تقويم األداء واّختاذ القرارات الرشيدة لتكاليف الفشل الداخيلاملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس يفوق املتوسط

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القرارغ تقويم يبل .4

مستوًى ال  ألغراض تقويم األداء واّختاذ القرارات الرشيدة لتكاليف الفشل اخلارجياملستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس يفوق املتوسط

 عينة املشاركني يف الدراسة، عن مدى أمهيةإعداد ملخص إلجابات أفراد التم الختبار هذه الفرضيات 

حساب القرار، يتضمن  اّختاذأنشطة تكاليف اجلودة يف تقويم األداء وفئة من فئات نسب تكاليف اجلودة لكل 

 الوسط احلسايب ةواالنحرافات املعيارية ومعامل االختالف ونسب احلسايب التكرارات والنسب املئوية والوسط

 .جابات أفراد العينةالست tوالرتب واختبار 
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 :نسب تكاليف أنشطة الوقاية .1

 :النتائج التي تم التوصل إليها كالتايل (15.3)يوضح اجلدول 

 عىل قسم نسبة تكاليف الوقاية نتائج حتليل عينة الدراسة (15.3)اجلدول 

 الفقرة

س
قيا

امل
  

 درجة األمهية

يب
سا
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ط ا
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لو

ا
ي  
ار
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را

ح
الن

ا
ف  
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ال
ل ا
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س
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ط ا
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ا

يب 
ا

%  

رتب
ال

  ة

 tاختبار 

 tداللة  tقيمة  1 2 3 4 5

 املنتج تصميمنسبة تكاليف  .1

 .إىل تكاليف الوقاية

 2 1 32 54 23 ك
3.848 0.819 21.28 76.96 7 10.963 0.000 

% 20.5 48.2 28.6 0.9 1.8 

نسبة تكاليف الصيانة  .2

 .الوقائية إىل تكاليف الوقاية

 0 1 28 52 31 ك
4.009 0.753 18.78 80.18 3 14.174 0.000 

% 27.7 46.6 25.0 0.9 0 

نسبة تكاليف األمان  .3

 .تكاليف الوقاية الصناعي إىل

 0 11 23 47 31 ك
3.875 0.931 24.03 77.5 6 9.944 0.000 

% 27.7 42.0 20.5 9.8 0 

نسبة تكاليف تدريب  .4

 .العاملني إىل تكاليف الوقاية

 3 10 13 49 37 ك
3.955 1.026 25.94 79.1 4 9.857 0.000 

% 33.0 43.8 11.6 8.9 2.7 

نسبة تكاليف البحث  .5

والتطوير إىل تكاليف 

 .الوقاية

 1 11 22 55 23 ك

3.786 0.915 24.17 75.72 9 9.091 0.000 
% 20.5 49.1 19.6 9.8 0.9 

نسبة تكاليف اختيار  .6

تكاليف  وتقويم املوردين إىل

 .الوقاية

 3 7 30 51 21 ك
3.714 0.934 25.15 74.28 10 8.092 0.000 

% 18.8 45.5 26.8 6.3 2.7 

نسبة تكاليف هندسة  .7

وتصميم املنتج والعمليات 

 .إىل تكاليف الوقاية

 2 6 11 53 41 ك

4.098 0.910 22.21 81.96 2 12.772 0.000 

% 35.7 47.3 9.8 5.4 1.8 

نسبة تكاليف إعداد  .8

ومراجعة نظام اجلودة إىل 

 .تكاليف الوقاية

 0 7 29 51 25 ك

3.84 0.844 21.98 76.8 8 10.521 0.000 

% 22.3 45.5 25.9 6.3 0 

التدقيق نسبة تكاليف  .9

نظام اجلودة إىل ل الداخيل

 .تكاليف الوقاية

 1 8 13 66 24 ك

3.929 0.835 21.25 78.58 5 11.766 0.000 

% 21.4 58.9 11.6 7.1 0.9 

نسبة تكاليف أدوات  .10

ومعدات اجلودة إىل تكاليف 

 .الوقاية

 1 13 25 55 18 ك

3.677 0.912 24.80 73.54 11 7.870 0.000 

% 16.1 49.1 22.3 11.6 0.9 
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نسبة تكاليف أنشطة مجع  .11

وحتليل بيانات اجلودة إىل 

 .تكاليف الوقاية

 3 11 17 50 31 ك

3.848 1.024 26.61 76.96 7 8.765 0.000 

% 27.7 44.6 15.2 9.8 2.7 

نسبة إمجايل تكاليف الوقاية  .12

 .اجلودةتكاليف إىل إمجايل 

 0 7 10 54 41 ك
4.152 0.830 19.99 83.04 1 14.691 0.000 

% 36.6 48.2 8.9 6.3 0 

 0.000 16.308 77.88 14.89 0.580 3.894 املتوسط العام

 .SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر

  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (15.3)من خالل اجلدول 

وهو  (3.894) أن أفراد العينة موافقون عىل أمهية مؤرشات نشاط الوقاية، حيث بلغ املتوسط العام -

 أي درجة )4.2إىل أقل من  3.4 من( كرت اخلاميسمتوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس لي

 .يف أداة الدراسة )هام(

مؤرشات نشاط الوقاية، حيث تراوحت  عدم وجود تفاوت كبري يف موافقة أفراد العينة عىل -

ئات مقياس ليكرت من ف الرابعة وهي متوسطات تقع يف الفئة ،(3.677 - 4.152)املتوسطات ما بني 

 . أداة الدراسةيف) هام( اخلاميس أي درجة

 العامحيث بلغ االنحراف املعياري ، نشاط تكلفة الوقاية جمملعىل  وجود جتانس يف إجابات أفراد العينة - 

 .(14.89) العام ، ومعامل االختالف(0.580)

 .وهي داّلة إحصائًيا (0.05)لكافة النسب كانت أقل من  tداللة أن  - 

 :وقد جاءت النسب األكثر أمهية كام ييل

باملرتبة األوىل  "اجلودةتكاليف إمجايل تكاليف الوقاية إىل إمجايل  نسبة"وهي  (12)لنسبة رقم جاءت ا .1

 .(83.04%)ونسبة موافقة ) 5من  4.152( بمتوسط

 "نسبة تكاليف هندسة وتصميم املنتج والعمليات إىل تكاليف الوقاية"وهي  (7)جاءت النسبة رقم  .2

 .(81.96%)ونسبة موافقة ) 5من  4.098( بمتوسط الثانيةباملرتبة 
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 الثالثةباملرتبة  "نسبة تكاليف الصيانة الوقائية إىل تكاليف الوقاية" وهي (2)جاءت النسبة رقم  .3

 .(80.18%)ونسبة موافقة ) 5من  4.009( بمتوسط

 :كام جاءت النسب األقل أمهية كام ييل

باملرتبة  "كاليف الوقايةنسبة تكاليف أدوات ومعدات اجلودة إىل ت"وهي  (10)جاءت النسبة رقم  .1

 .(73.54%)ونسبة موافقة ) 5من  3.677( بمتوسطواألخرية  احلادية عرش

باملرتبة  "نسبة تكاليف اختيار وتقويم املوردين إىل تكاليف الوقاية"وهي  (6)جاءت النسبة رقم  .2

 .(74.28%)ونسبة موافقة ) 5من  3.714( بمتوسط العارشة

 التاسعةباملرتبة  "ة تكاليف البحث والتطوير إىل تكاليف الوقايةنسب"وهي  (5)جاءت النسبة رقم  .3

 .(75.72%)ونسبة موافقة ) 5من  3.786( بمتوسط

 الفرضية الفرعية األوىل اختبار: ثانًيا: 

ألمهية  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم : ما ييل الفرعية األوىل عىلتنص الفرضية 

 القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف الوقايةب املحاسبي املستقل القياس والتبوي

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى ال يفوق املتوسط

 يظهر أن إجابات أفراد العينة منسجمة ومتوافقة إىل درجة كبرية لكافة النسب (15.3) من خالل اجلدول

 األمهيةكام بلغت نسبة ، (3)يفوق متوسط أداة الدراسة  (3.894)عام بمتوسط لتكاليف الوقاية عرش  ثنتياال

نجد أهنا  tوبالرجوع لداللة ، (60%)البالغة  (3/5) داة القياسأ متوسطوهي نسبة تزيد عن نسبة  (%77.88)

ة لكافة النسب، مما يدل عىل وجود فرق معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط أدا (0.05)تقل عن 

 :وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل ، وعليه يتم رفض فرضية العدم(3)القياس 

لتكاليف ألمهية القياس والتبويب املحاسبي املستقل  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

 .ياس ليكرت اخلاميسعىل مق مستوًى يفوق املتوسط القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و الوقاية
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 :التقويمنسب تكاليف أنشطة  .2

 :النتائج التي تم التوصل إليها كالتايل (16.3)يوضح اجلدول 

 التقويمقسم نسبة تكاليف عىل  نتائج حتليل عينة الدراسة (16.3)اجلدول 

 الفقرة

س
قيا

امل
  

 درجة األمهية
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سا
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ط ا
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رتب  %
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  ة

 tاختبار 

 tداللة  tقيمة  1 2 3 4 5

نسبة تكاليف فحص  .1

إىل تكاليف  األوليةاملواد 

 .التقويم

 4 8 7 44 49 ك

4.125 1.049 25.43 82.5 2 11.345 0.000 

% 43.8 39.3 6.3 7.1 3.6 

نسبة تكاليف فحص  .2

اإلنتاج حتت التشغيل إىل 

 .تكاليف التقويم

 2 5 16 54 35 ك

4.027 0.895 22.22 80.54 4 12.141 0.000 

% 31.3 48.2 14.3 4.5 1.8 

نسبة تكاليف فحص  .3

اإلنتاج التام إىل تكاليف 

 .التقويم

 2 0 9 50 51 ك

4.321 0.773 17.89 86.42 1 18.077 0.000 

% 45.5 44.6 8 0 1.8 

نسبة تكاليف املواد  .4

إىل  املستخدمة يف االختبار

 .تكاليف التقويم

 0 4 24 57 27 ك

3.955 0.776 19.62 79.1 5 13.035 0.000 
% 24.1 50.9 21.4 3.6 0 

إتالف نسبة تكاليف  .5

إىل أو خصم املنتج املعيب 

 .تكاليف التقويم

 0 8 27 48 29 ك

3.875 0.881 22.74 77.5 6 10.505 0.000 

% 25.9 42.9 24.1 7.1 0 

تكاليف  نسبة .6

إجراءات التفتيش األخرى 

 .إىل تكاليف التقويم

 14 11 24 46 17 ك
3.366 1.223 36.33 67.32 7 3.168 0.001 

% 15.2 41.1 21.4 9.8 12.5 

نسبة إمجايل تكاليف  .7

التقويم إىل إمجايل تكاليف 

 .اجلودة

 0 3 11 72 26 ك

4.080 0.659 16.15 81.6 3 17.337 0.000 

% 23.2 64.3 9.8 2.7 0 

 0.000 18.590 79.28 13.85 0.549 3.964 املتوسط العام

 .SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر

  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (16.3)من خالل اجلدول 
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وهو  (3.964)وسط العام أن أفراد العينة موافقون عىل أمهية مؤرشات نشاط التقويم، حيث بلغ املت -

أي درجة ) 4.2إىل أقل من  3.4 من( متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلاميس

 .يف أداة الدراسة) هام(

، حيث تراوحت املتوسطات التقويميف موافقة أفراد العينة عىل مؤرشات نشاط  ملحوظ تفاوت وجود -

ئات مقياس الرابعة واخلامسة من فو الفئات الثالثةع يف وهي متوسطات تق ،(3.366 – 4.321)ما بني 

 .يف أداة الدراسة) هام جًدا- هام-متوسط األمهية( ليكرت اخلاميس أي درجات

 ثل يف النسبةتمت التقويممن نسب تكاليف  )جًدا هامة(ة الدراسة موافقون أن هناك نسبة أن أفراد عين -

فيام  ،(6)رقم  ثل يف النسبةتمت التقويمنسب تكاليف  من )متوسطة األمهية(أن هناك نسبة و، (3)رقم 

 .عىل باقي النسب) هام(كانت املوافقة بدرجة 

وجود جتانس يف إجابات أفراد العينة عىل جممل نشاط تكاليف التقويم، حيث بلغ االنحراف املعياري  - 

 .(13.85) ، ومعامل االختالف العام(0.549) العام

 .وهي داّلة إحصائًيا (0.05)أقل من لكافة النسب كانت  tداللة أن  - 

 :تم ترتيب النسب تنازلًيا فكانت عىل الشكل التايل

باملرتبة األوىل  "نسبة تكاليف فحص اإلنتاج التام إىل تكاليف التقويم"وهي  (3)جاءت النسبة رقم  .1

 .(86.42%)ونسبة موافقة ) 5من  4.321( بمتوسط

 الثانيةباملرتبة  "إىل تكاليف التقويم األوليةاملواد  نسبة تكاليف فحص"وهي  (1)جاءت النسبة رقم  .2

 .(82.5%)ونسبة موافقة ) 5من  4.125( بمتوسط

 الثالثةباملرتبة  "نسبة إمجايل تكاليف التقويم إىل إمجايل تكاليف اجلودة"وهي  (7)جاءت النسبة رقم  .3

 .(81.6%)ونسبة موافقة ) 5من  4.080( بمتوسط

باملرتبة  "نسبة تكاليف فحص اإلنتاج حتت التشغيل إىل تكاليف التقويم"وهي  (2)جاءت النسبة رقم  .4

 .(80.54%)ونسبة موافقة ) 5من  4.027(بمتوسط الرابعة
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باملرتبة  "نسبة تكاليف املواد املستخدمة يف االختبار إىل تكاليف التقويم"وهي  (4)جاءت النسبة رقم  .5

 .(79.1%)ونسبة موافقة ) 5من  3.955( بمتوسط اخلامسة

باملرتبة  "إىل تكاليف التقويمإتالف أو خصم املنتج املعيب نسبة تكاليف "وهي  (5)جاءت النسبة رقم  .6

 .(77.5%)ونسبة موافقة ) 5من  3.875( بمتوسط السادسة

باملرتبة  "نسبة تكاليف إجراءات التفتيش األخرى إىل تكاليف التقويم"وهي  (6)جاءت النسبة رقم  .7

 .(67.32%)ونسبة موافقة ) 5من  3.366( توسطبم واألخرية السابعة

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: ثانًيا: 

ألمهية  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم : الفرعية الثانية عىل ما ييلتنص الفرضية 

 القرارات الرشيدة ذاّختاألغراض تقويم األداء و لتكاليف التقويمالقياس والتبويب املحاسبي املستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى ال يفوق املتوسط

بمتوسط عام  لتكاليف التقويم يظهر موافقة أفراد العينة عىل كافة النسب السبع (16.3)اجلدول من خالل 

نسبة  عن وهي نسبة تزيد (79.28%) األمهية، كام بلغت نسبة (3)يفوق متوسط أداة الدراسة  (3.964)

لكافة النسب، مما  (0.05)نجد أهنا تقل عن  t، وبالرجوع لداللة (60%)البالغة  (3/5) داة القياسأ طمتوس

، وعليه يتم رفض (3)يدل عىل وجود فرق معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط أداة القياس 

 :وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل فرضية العدم

لتكاليف ألمهية القياس والتبويب املحاسبي املستقل  يف الرشكات الصناعية السورية ارُصنّاع القريبلغ تقويم 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى يفوق املتوسط القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و التقويم
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 :الفشل الداخيلنسب تكاليف أنشطة  .3

 :إليها كالتايل النتائج التي تم التوصل (17.3)يوضح اجلدول 

 الفشل الداخيلقسم نسبة تكاليف  عىل نتائج حتليل عينة الدراسة (17.3)اجلدول 

 الفقرة

س
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 درجة األمهية

يب
سا

حل
ط ا

س
لو

ا
ي  
ار

عي
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 tاختبار 

 tداللة  tقيمة  1 2 3 4 5

نسبة تكاليف اخلردة إىل  .1

 .اليف الفشل الداخيلتك

 1 5 53 37 16 ك
3.553 0.826 23.25 71.06 8 7.095 0.000 

% 14.3 33.0 47.3 4.5 0.9 

نسبة تكاليف إعادة  .2

تشغيل املنتجات املعيبة إىل 

 .تكاليف الفشل الداخيل

 0 11 23 54 24 ك

3.813 0.887 23.26 76.26 6 9.709 0.000 

% 21.4 48.2 20.5 9.8 0 

نسبة تكاليف فحص  .3

املنتجات املعاد تشغيلها إىل 

 .تكاليف الفشل الداخيل

 3 11 29 59 10 ك
3.554 0.889 25.01 71.08 7 6.592 0.000 

% 8.9 52.7 25.9 9.8 2.7 

نسبة تكاليف توقف  .4

اإلنتاج نتيجة األعطال إىل 

 .تكاليف الفشل الداخيل

 2 4 20 54 32 ك

3.982 0.880 22.10 79.64 3 11.811 0.000 

% 28.6 48.2 17.9 3.6 1.8 

نسبة تكاليف املخزون  .5

الراكد إىل تكاليف الفشل 

 .الداخيل

 3 5 19 65 20 ك

3.839 0.865 22.53 76.78 5 10.265 0.000 

% 17.9 58.0 17.0 4.5 2.7 

نسبة تكاليف حتليل  .6

أسباب عيوب اإلنتاج إىل 

 .داخيلتكاليف الفشل ال

 3 9 25 35 40 ك
3.893 1.068 27.43 77.86 4 8.844 0.000 

% 35.7 31.3 22.3 8.0 2.7 

نسبة تكاليف الفشل  .7

الطاقة (ة فيّ الداخيل اخل

إىل ) اإلنتاجية الضائعة

 .تكاليف الفشل الداخيل

 0 6 14 47 45 ك

4.170 0.848 20.34 83.4 1 14.601 0.000 

% 40.2 42.0 12.5 5.4 0 

نسبة إمجايل تكاليف  .8

الفشل الداخيل إىل إمجايل 

 .تكاليف اجلودة

 0 3 16 61 32 ك

4.089 0.730 17.85 81.78 2 15.798 0.000 

% 28.6 54.5 14.3 2.7 0 

 0.000 15.381 77.22 15.36 0.593 3.861 املتوسط العام

 .SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر
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  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (17.3)من خالل اجلدول 

 (3.861)أن أفراد العينة موافقون عىل أمهية مؤرشات نشاط الفشل الداخيل، حيث بلغ املتوسط العام  -

أي درجة ) 4.2إىل أقل من  3.4 من( وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلاميس

 . أداة الدراسةيف) هام(

، حيث تراوحت الفشل الداخيلعدم وجود تفاوت كبري يف موافقة أفراد العينة عىل مؤرشات نشاط  -

وهي متوسطات تقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت  ،(3.553 - 4.170)املتوسطات ما بني 

 .يف أداة الدراسة) هام(اخلاميس أي درجة 

، حيث بلغ االنحراف الفشل الداخيلعينة عىل جممل نشاط تكلفة وجود جتانس يف إجابات أفراد ال -

 .(15.36) ، ومعامل االختالف العام(0.593) املعياري العام

 .وهي داّلة إحصائًيا (0.05)لكافة النسب كانت أقل من  tداللة أن  -

 :وقد جاءت النسب األكثر أمهية كام ييل

إىل ) الطاقة اإلنتاجية الضائعة(ة فيّ  اخلداخيلنسبة تكاليف الفشل ال"وهي  (7)جاءت النسبة رقم  .1

 .(83.4%)ونسبة موافقة ) 5من  4.170( باملرتبة األوىل بمتوسط "تكاليف الفشل الداخيل

باملرتبة  "نسبة إمجايل تكاليف الفشل الداخيل إىل إمجايل تكاليف اجلودة"وهي  (8)جاءت النسبة رقم  .2

 .(81.78%)قة ونسبة مواف) 5من  4.089( بمتوسط الثانية

نسبة تكاليف توقف اإلنتاج نتيجة األعطال إىل تكاليف الفشل "وهي  (4)جاءت النسبة رقم  .3

 .(79.64%)ونسبة موافقة ) 5من  3.982(باملرتبة الثالثة بمتوسط  "الداخيل

 :كام جاءت النسب األقل أمهية كام ييل

 واألخرية الثامنةباملرتبة  "فشل الداخيلنسبة تكاليف اخلردة إىل تكاليف ال"وهي  (1)جاءت النسبة رقم  .1

 .(71.06%)ونسبة موافقة ) 5من  3.553( بمتوسط
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 "نسبة تكاليف فحص املنتجات املعاد تشغيلها إىل تكاليف الفشل الداخيل"وهي  (3)جاءت النسبة رقم  .2

 .(71.08%)ونسبة موافقة ) 5من  3.554( بمتوسط السابعةباملرتبة 

 "نسبة تكاليف إعادة تشغيل املنتجات املعيبة إىل تكاليف الفشل الداخيل" وهي (2)جاءت النسبة رقم  .3

 .(76.26%)ونسبة موافقة ) 5من  3.813( بمتوسط السادسةباملرتبة 

 الفرضية الفرعية الثالثة اختبار: ثانًيا: 

ألمهية  سوريةيف الرشكات الصناعية ال ُصنّاع القراريبلغ تقويم : الفرعية الثالثة عىل ما ييلتنص الفرضية 

القرارات  اّختاذألغراض تقويم األداء و الداخيللتكاليف الفشل القياس والتبويب املحاسبي املستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى ال يفوق املتوسط الرشيدة

سط بمتو لتكاليف الفشل الداخيل يظهر موافقة أفراد العينة عىل كافة النسب الثامن (17.3)اجلدول من خالل 

وهي نسبة تزيد عن نسبة  (77.22%) األمهية، كام بلغت نسبة (3)يفوق متوسط أداة الدراسة  (3.861)عام 

لكافة النسب، مما  (0.05)نجد أهنا تقل عن  t، وبالرجوع لداللة (60%)البالغة  (3/5) داة القياسأ متوسط

، وعليه يتم رفض (3)أداة القياس يدل عىل وجود فرق معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط 

 :وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل فرضية العدم

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي املستقل  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

عىل  سطمستوًى يفوق املتو القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف الفشل الداخيل

 .مقياس ليكرت اخلاميس
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 :الفشل اخلارجينسب تكاليف أنشطة  .4

 :النتائج التي تم التوصل إليها كالتايل (18.3)يوضح اجلدول 

 الفشل اخلارجيقسم نسبة تكاليف عىل  نتائج حتليل عينة الدراسة (18.3)اجلدول 
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 tداللة  tقيمة  1 2 3 4 5

نسبة تكلفة مردودات  .1

املبيعات إىل تكلفة الفشل 

 .اخلارجي

 0 1 17 58 36 ك
4.152 0.700 16.86 83.04 3 17.409 0.000 

% 32.1 51.8 15.2 0.9 0 

اسرتجاع  نسبة تكلفة  .2

تكلفة ردودات إىل امل

 .الفشل اخلارجي

 0 5 33 55 19 ك

3.786 0.776 20.50 75.72 7 10.714 0.000 

% 17.0 49.1 29.5 4.5 0 

نسبة تكاليف فحص  .3

وإعادة تشغيل املنتجات 

املردودة إىل تكاليف 

 .الفشل اخلارجي

 0 5 37 54 16 ك

3.723 0.762 20.47 74.46 8 10.047 0.000 

% 14.3 48.2 33.0 4.5 0 

نسبة تكاليف  .4

املنتجات املردودة غري 

القابلة لإلصالح إىل 

 .تكاليف الفشل اخلارجي

 0 1 32 56 23 ك

3.902 0.722 18.50 78.04 6 13.212 0.000 

% 20.5 50.0 28.6 0.9 0 

نسبة تكاليف الضامن  .5

وخدمة ما بعد البيع إىل 

 .تكاليف الفشل اخلارجي

 0 2 33 48 29 ك

3.927 0.791 20.14 78.54 5 12.426 0.000 

% 25.9 42.9 29.5 1.8 0 

متابعة نسبة تكاليف  .6

إىل  شكاوى الزبائن

 .تكاليف الفشل اخلارجي

 0 2 31 40 39 ك

4.036 0.838 20.76 80.72 4 13.088 0.000 

% 34.8 35.7 27.7 1.8 0 

نسبة تكاليف  .7

التعويضات املدفوعة 

ىل تكاليف الفشل إ للزبائن

 .اخلارجي

 0 0 22 40 50 ك

4.250 0.765 18.00 85 2 17.287 0.000 

% 44.6 35.7 19.6 0 0 
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نسبة تكاليف الفشل  .8

تكلفة (ة فيّ اخلارجي اخل

، فقدان الزبائنفقد 

إىل تكاليف ) الشهرة

 .الفشل اخلارجي

 0 2 11 43 56 ك

4.366 0.735 16.83 87.32 1 19.665 0.000 

% 50.0 38.4 9.8 1.8 0 

نسبة إمجايل تكاليف  .9

الفشل اخلارجي إىل إمجايل 

 .تكاليف اجلودة

 0 1 9 63 39 ك

4.250 0.637 14.99 85 2 20.777 0.000 

% 34.8 56.3 8.0 0.9 0 

 0.000 25.174 80.88 10.86 0.439 4.044 املتوسط العام

 .SPSSبرنامج  من إعداد الباحث باستخدام: املصدر

  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (18.3)من خالل اجلدول 

 (4.044)أن أفراد العينة موافقون عىل أمهية مؤرشات نشاط الفشل اخلارجي، حيث بلغ املتوسط العام  -

 ي درجةأ) 4.2إىل أقل من  3.4 من(يقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلاميس وهو متوسط 

، وهو أعىل متوسط بني فئات تكاليف اجلودة ويقرتب من الفئة اخلامسة ودرجة يف أداة الدراسة )هام(

 .هام جًدا عىل مستوى مقياس ليكرت اخلاميس

، حيث تراوحت املتوسطات الفشل اخلارجيأن هناك تفاوت يف موافقة أفراد العينة عىل مؤرشات نشاط  -

توسطات تقع يف الفئتني الرابعة واخلامسة من فئات مقياس ليكرت وهي م ،(3.723 – 4.366)ما بني 

 .يف أداة الدراسة) هام جًدا-هام(اخلاميس أي درجتي 

الفشل من نسب تكاليف  )جًدا هام(بدرجة نسب  ثالثأن أفراد عينة الدراسة موافقون أن هناك  -

 .عىل باقي النسب) هام(، فيام كانت املوافقة بدرجة (7-9-8)رقم  يتمثالن يف النسب اخلارجي

 .وهي داّلة إحصائًيا (0.05)لكافة النسب كانت أقل من  tداللة أن  -

 :وقد جاءت النسب األكثر أمهية كام ييل

إىل ) الشهرة، فقدان الزبائنتكلفة فقد (ة فيّ نسبة تكاليف الفشل اخلارجي اخل"وهي  (8)جاءت النسبة رقم  .1

 .(87.32%)ونسبة موافقة ) 5من  4.366(متوسط باملرتبة األوىل ب "تكاليف الفشل اخلارجي
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باملرتبة  "نسبة إمجايل تكاليف الفشل اخلارجي إىل إمجايل تكاليف اجلودة"وهي  (9)جاءت النسبة رقم  .2

 .(85%)ونسبة موافقة ) 5من  4.250( بمتوسط الثانية

 "ف الفشل اخلارجيإىل تكالي للزبائننسبة تكاليف التعويضات املدفوعة "وهي  (7)جاءت النسبة رقم  .3

 .(85%)ونسبة موافقة ) 5من  3.250(بمتوسط  الثانية مكررباملرتبة 

 :كام جاءت النسب األقل أمهية كام ييل

نسبة تكاليف فحص وإعادة تشغيل املنتجات املردودة إىل تكاليف "وهي  (3)جاءت النسبة رقم  .1

 .(74.46%)ونسبة موافقة ) 5من  3.723( بمتوسط واألخرية الثامنةباملرتبة  "الفشل اخلارجي

باملرتبة  "ردودات إىل تكلفة الفشل اخلارجياسرتجاع امل نسبة تكلفة "وهي  (2)جاءت النسبة رقم  .2

 .(75.72%)ونسبة موافقة ) 5من  3.786( بمتوسط السابعة

ل نسبة تكاليف املنتجات املردودة غري القابلة لإلصالح إىل تكاليف الفش"وهي  (4)جاءت النسبة رقم  .3

 .(78.04%)ونسبة موافقة ) 5من  3.902( بمتوسط السادسةباملرتبة  "اخلارجي

 الفرضية الفرعية الرابعة اختبار: ثانًيا: 

ألمهية  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم : الفرعية الرابعة عىل ما ييلتنص الفرضية 

القرارات  اّختاذألغراض تقويم األداء و اخلارجيل لتكاليف الفشالقياس والتبويب املحاسبي املستقل 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى ال يفوق املتوسط الرشيدة

 التسع لتكاليف الفشل اخلارجييظهر موافقة أفراد العينة عىل كافة النسب  (18.3)من خالل اجلدول 

وهي نسبة تزيد  (80.88%) ألمهيةا، كام بلغت نسبة (3)يفوق متوسط أداة الدراسة  (4.044)بمتوسط عام 

للمتوسط  (0.05)نجد أهنا تقل عن  t، وبالرجوع لداللة (60%)البالغة  (3/5) داة القياسأ متوسطعن نسبة 

، وعليه يتم (3)، مما يدل عىل وجود فرق معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط أداة القياس العام

 :البديلة التي تنص عىلوقبول الفرضية  فرضية العدمرفض 

ألمهية القياس والتبويب املحاسبي املستقل  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

عىل  مستوًى يفوق املتوسط القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف الفشل اخلارجي

 .مقياس ليكرت اخلاميس
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 : حمور نسب تكاليف اجلودة إمجايل .5

تكاليف اجلودة يف تقويم  فئاتمن  فئةكل  تكاليفمدى أمهية حول أفراد العينة إجابات  متوسطبمقارنة 

الرشكات الصناعية يف  أصحاب القرارمن قبل  نسبالألمهية هذه جياد املتوسط العام إو ،القرار اّختاذاألداء و

 :ييل نجد ما t، وإجراء اختبار الدراسةحمل 

 حمور نسب تكاليف اجلودةعىل  ج حتليل عينة الدراسةنتائ (19.3)اجلدول 

 أقسام تكاليف اجلودة
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ط ا
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بة 
رت

ال
  

 درجة األمهية

 tاختبار 

 tداللة  tقيمة 

 0.000 16.308 هام  3 77.88 14.89 0.580 3.894 تكاليف الوقاية  .1

 0.000 18.590 هام  2 79.28 13.85 0.549 3.964 قويمتكاليف الت .2

 0.000 15.381 هام  4 77.24 15.36 0.593 3.862 تكاليف الفشل الداخيل .3

 0.000 25.174 هام  1 80.88 10.86 0.439 4.044 تكاليف الفشل اخلارجي .4

 0.000 23.215  هام 78.82 10.87 0.429 3.941 املتوسط العام

 .SPSSحث باستخدام برنامج من إعداد البا: املصدر

  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (19.3)من خالل اجلدول 

هلذه  مؤرشات أنشطة تكاليف اجلودة، حيث بلغ املتوسط العاممجيع أن أفراد العينة موافقون عىل أمهية  -

إىل أقل  3.4 من(اميس وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت اخل (3.941) األمهية

 .يف أداة الدراسة) هام(أي درجة ) 4.2من 

يف موافقة أفراد العينة عىل مؤرشات تكاليف اجلودة، حيث تراوحت ملحوظ تفاوت  عدم وجود -

ئات مقياس ليكرت الرابعة من ف ،وهي متوسطات تقع يف الفئة (3.862 – 4.044)املتوسطات ما بني 

 .ة الدراسةيف أدا) هام(اخلاميس أي درجة 

 .وهي داّلة إحصائًيا (0.05)لكافة فئات اجلودة كانت أقل من  tداللة أن  -
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 :اجلودة وفق الرتتيب التايل كل فئة من فئات تكاليف أن أفراد عينة الدراسة أظهروا درجة أمهية تكاليف - 

ة ونسب) 5من  4.044( باملرتبة األوىل من حيث األمهية بمتوسط الفشل اخلارجيجاءت تكاليف  .1

 ). هام(وبدرجة  (80.88%)موافقة 

ونسبة موافقة ) 5من  3.964( جاءت تكاليف التقويم باملرتبة الثانية من حيث األمهية بمتوسط .2

 .)هام(وبدرجة  (%79.28)

ونسبة موافقة ) 5من  3.894( باملرتبة الثالثة من حيث األمهية بمتوسط الوقايةجاءت تكاليف  .3

 .)هام(وبدرجة  (%77.88)

ونسبة ) 5من  3.862( باملرتبة الرابعة من حيث األمهية بمتوسطالداخيل اليف الفشل جاءت تك .4

 .)هام(وبدرجة  (77.24%)موافقة 

 الرئيسية األوىلاختبار الفرضية : ثانًيا: 

ألمهية  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم : الرئيسية األوىل عىل ما ييلتنص الفرضية 

 القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و لتكاليف اجلودةلتبويب املحاسبي املستقل القياس وا

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى ال يفوق املتوسط

يظهر موافقة أفراد العينة عىل أمهية كافة أنشطة تكاليف اجلودة بمتوسط عام  (19.3)اجلدول من خالل 

 متوسطوهي نسبة تزيد عن نسبة  (78.82%)، كام بلغت نسبة املوافقة (3) يفوق متوسط أداة الدراسة (3.941)

، مما يدل عىل للمتوسط العام (0.05)نجد أهنا تقل عن  tوبالرجوع لداللة  ،(60%)البالغة  (3/5) داة القياسأ

 ة العدمفرضي، وعليه يتم رفض (3)وجود فرق معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط أداة القياس 

 :وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل

لتكاليف ألمهية القياس والتبويب املحاسبي املستقل  يف الرشكات الصناعية السورية ُصنّاع القراريبلغ تقويم 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس مستوًى يفوق املتوسط القرارات الرشيدة اّختاذألغراض تقويم األداء و اجلودة
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 :الثانية الرئيسية الفرضيةواختبار  البنية التنظيميةاملقّومات وحمور  حتليل بيانات 4.4.3

مات والبنية التنظيمية الرشكات للمقوّ امتالك  نسبة حول البنية التنظيميةاالستبيان يف حمور  تتعلق قائمة

مات عن مقوّ  عربالختبار الفرضية الثانية، ت فقرة (11) لقياس وحتليل تكاليف اجلودة، حيث تم صياغةاملالئمة 

 .تطبيق مدخل تكاليف اجلودة 

، وتم نسبة توفر هذه املقوماتلبيان  اخلاميس، وذلك (Likert) تم استخدام مقياس ليكرت هلذه الغايةو

  :كام ييل التاليةإعطاءها القيم 

 ملحور البنية التنظيميةمقياس ليكرت  (20.3)اجلدول 

1  2  3  4  5 

%0 %25  %50  %75  %100  

 :هذه املقّوماتمن  مقّوم لنسبة توفر كل يبني طريقة تفسري قيم املتوسطات (21.3)دول واجل

 ملحور البنية التنظيميةمقياس ليكرت تفسري املتوسطات عىل  (21.3)اجلدول 

  5إىل 4.2 من  4.2إىل أقل من 3.4 من  3.4إىل أقل من 2.6 من  2.6إىل أقل من 1.8 من  1.8إىل أقل من 1 من

%0 %25  %50  %75  %100  

واألقل  نسبة مرتفعة لتوفر هذه الفقرة،تعرب عن تقييم إجيايب أو  (3) درجة احلياد وبالتايل فكل قيمة أعىل من

 .نسبة منخفضة لتوفر هذه الفقرةأو  تعرب عن تقييم سلبي (3) من

 :التي تنص عىل الثانيةالرئيسية والختبار الفرضية 

 الفرضية الرئيسية الثانية: 

الالزمة لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف  القرار لتوّفر املقّومات والبنية التنظيمية ُصنّاعيبلغ تقويم 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسطعن  ال يقّل مستوًى الرشكات الصناعية السورية 

مات امتالك الرشكات للمقوّ  تم إعداد ملخص إلجابات أفراد العينة املشاركني يف الدراسة، حول نسبة 

التنظيمية املالئمة لقياس وحتليل تكاليف اجلودة، يتضمن حساب التكرارات والنسب املئوية والوسط والبنية 

الستجابات أفراد  t احلسايب واالنحرافات املعيارية ومعامل االختالف ونسبة الوسط احلسايب والرتب واختبار

 :يوضح النتائج التي تم التوصل إليها كالتايل (22.3)اجلدول العينة، و
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 حمور البنية التنظيميةعىل  نتائج حتليل عينة الدراسة (22.3)جلدول ا

 الفقرة

س
قيا

امل
  

 درجة األمهية

يب
سا

حل
ط ا

س
لو

ا
ي  
ار

عي
 امل

ف
را

ح
الن

ا
ف  

ال
خت

ال
ل ا

ام
مع

  

يب 
سا

حل
ط ا

س
لو

ا
%  

بة
رت

ال
  

 tاختبار 

 tداللة  tقيمة  1 2 3 4 5

لدى اإلدارة تصور كامل  .1

عن مفهوم وأمهية قياس 

 .اجلودةتكاليف 

 9 31 48 21 3 ك

2.804 0.928 33.10 56.08 3 2.239 - 0.014 

% 2.7 18.8 42.9 27.7 8.0 

يوجد نظام تكاليف قادر  .2

عىل رصد وتوفري 

املعلومات الالزمة حول 

 .تكاليف اجلودة

 8 38 36 24 6 ك

2.840 1.018 35.85 56.8 2 1.670 - 0.049 

% 5.4 21.4 32.1 33.9 7.1 

لدى املوارد البرشية يف  .3

أقسام املحاسبة واجلودة 

واألقسام ذات الصلة 

معرفة وإدراك جيد ملفاهيم 

 .تكاليف اجلودة وتصنيفها

 1 34 37 35 5 ك

3.080 0.912 29.61 61.6 1 0.933 0.177 

% 4.5 31.3 33.0 30.4 0.9 

يوجد اهتامم بتفاصيل  .4

تكاليف اجلودة داخل 

 .الرشكة

 9 36 42 24 1 ك

2.750 0.915 33.27 55 4 2.890 - 0.003 

% 0.9 21.4 37.5 32.1 8.0 

يوجد معايري واضحة  .5

وحمددة لقياس وتصنيف 

 .تكاليف اجلودة

 17 37 44 12 2 ك
2.509 0.940 37.47 50.18 6 5.531 - 0.000 

% 1.8 10.7 39.3 33.0 15.2 

هناك اهتامم خاص بقياس  .6

يف اجلودة وعرض تكال

 أو اخلفيّة غري الظاهرة

 ).فقدان الزبائن، السمعة(

 24 32 41 14 1 ك

2.429 0.993 40.88 48.58 10 6.091 - 0.000 

% 0.9 12.5 36.6 28.6 21.4 

تسـتخدم األسـاليب  .7

اإلحصائية الالزمة لتطبيق 

 .مدخل تكاليف اجلودة

 26 35 28 18 5 ك

2.473 1.147 46.38 49.46 7 4.862 - 0.000 

% 4.5 16.1 25.0 31.3 23.2 

يتم إعداد موازنات  .8

 .ختطيطية لتكاليف اجلودة

 14 51 29 10 8 ك

2.527 1.057 41.83 50.54 5 4.740 - 0.000 

% 7.1 8.9 25.9 45.5 12.5 

يتم حتليل تكاليف اجلودة  .9

والرقابة عليها وإعداد 

 .تقارير دورية حوهلا

 11 64 15 18 4 ك

2.464 0.995 40.38 49.28 8 5.699 - 0.000 

% 3.6 16.1 13.4 57.1 9.8 
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يتم متابعة تطور  .10

مؤرشات تكاليف اجلودة 

 .وانحرافاهتا

 14 53 30 12 3 ك

2.438 0.938 38.47 48.76 9 6.350 - 0.000 

% 2.7 1.7 26.8 47.3 12.5 

تعرض الرشكة عنارص  .11

 تكاليف اجلودة بشكل

 .مستقل يف قوائم التكاليف

 27 46 27 11 1 ك

2.223 0.956 43.00 44.46 11 8.600 - 0.000 

% 0.9 9.8 24.1 41.1 24.1 

 0.000 - 6.150 51.88 26.91 0.698 2.594 املتوسط العام

  SPSS من إعداد الباحث باستخدام برنامج: املصدر

  حتليل البيانات: أوًال: 

 :يمكن استنتاج ما ييل (22.3)من خالل اجلدول 

الرضورية  أن أفراد العينة غري موافقون عىل توفر املقومات والبنية التنظيمية يف الرشكات الصناعية -

من  الثانيةوهو متوسط يقع يف الفئة  (2.594)، حيث بلغ املتوسط العام لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة

 .يف أداة الدراسة) 25%(أي نسبة  (1.8 – 2.6)فئات مقياس ليكرت اخلاميس 

أن هناك تفاوت يف موافقة أفراد العينة عىل نسبة توافر هذه املقومات، حيث تراوحت املتوسطات ما  -

، وهي متوسطات تقع يف الفئتني الثانية والثالثة من فئات مقياس ليكرت (2.223 – 3.080)بني 

 .يف أداة الدراسة) 50%-25%(اخلاميس أي نسبتي 

، مع )50%(فقط متوفرة وبنسبة ال تتجاوز  (1-2-3-4)َيرون أن الفقرات  دراسةأن أفراد عينة ال -

وبالتايل فهي غري داّلة  (0.05)وهي أكرب من  (0.177)تساوي  (3)لفقرة ل tداللة أن اإلشارة إىل 

أما مجيع . لكنها ال تتجاوزها (0.05)تقرتب بشّدة من  (0.049)للفقرة  tإحصائًيا، كام أن داللة 

 .فقط )25%(بنسبة ال تتجاوز  لكنمات املذكورة يف باقي الفقرات فهي متوفرة املقوّ 

 :وقد جاءت املقومات األكثر توفًرا كام ييل

لدى املوارد البرشية يف أقسام املحاسبة واجلودة واألقسام ذات الصلة معرفة "وهي  (3)رقم  الفقرةجاءت  .1

 توّفرونسبة ) 5من  3.080( رتبة األوىل بمتوسطبامل "وإدراك جيد ملفاهيم تكاليف اجلودة وتصنيفها

 .(0.177)تساوي  t، وكانت داللة (%61.6)

يوجد نظام تكاليف قادر عىل رصد وتوفري املعلومات الالزمة حول تكاليف "وهي  (2)جاءت الفقرة رقم  .2

 .(0.049)وي تسا t، وكانت داللة (56.8%)ونسبة توّفر ) 5من  2.840(باملرتبة الثانية بمتوسط  "اجلودة
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 "لدى اإلدارة تصور كامل عن مفهوم وأمهية قياس تكاليف اجلودة"وهي  (1)رقم  الفقرةجاءت  .3

 .(0.014)تساوي  t، وكانت داللة (56.08%) توّفرونسبة ) 5من  2.804( بمتوسط الثالثةباملرتبة 

 :كام جاءت النسب األقل توفًرا كام ييل

 "ة عنارص تكاليف اجلودة بشكل مستقل يف قوائم التكاليفتعرض الرشك"وهي  (11)جاءت الفقرة رقم  .1

 .(0.014) تساوي t، وكانت داللة (44.46%)ونسبة توّفر ) 5من  2.223(باملرتبة احلادية عرش بمتوسط 

 أو اخلفّية تكاليف اجلودة غري الظاهرةهناك اهتامم خاص بقياس وعرض "وهي  (6)جاءت الفقرة رقم  .2

، وكانت (48.58%)ونسبة توّفر ) 5من  2.429(باملرتبة العارشة بمتوسط  "..)الزبائن، السمعة،فقدان (

 .(0.000)تساوي  tداللة 

باملرتبة  "يتم متابعة تطور مؤرشات تكاليف اجلودة وانحرافاهتا"وهي  (10)جاءت الفقرة رقم  .3

 .(0.000)تساوي  t، وكانت داللة (48.76%)ونسبة توّفر ) 5من  2.438(بمتوسط  التاسعة

 الرئيسية الثانيةالفرضية  اختبار: ثانًيا: 

الالزمة لتطبيق  لتوّفر املقّومات والبنية التنظيمية ُصنّاع القراريبلغ تقويم  :الرئيسية الثانية عىل ما ييلتنص الفرضية 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسطعن  ال يقّل مستوًى مدخل تكاليف اجلودة يف الرشكات الصناعية السورية 

يظهر انخفاض نسب توافر املقومات والبنية التنظيمية الالزمة لتطبيق مدخل  (22.3) من خالل اجلدول

أقل من  (2.594)تكاليف اجلودة يف الرشكات الصناعية السورية بحسب إجابات أفراد العينة بمتوسط عام 

، (60%)ة القياس البالغة أدا متوسطوهي نسبة تقّل عن  نسبة  (51.38%)نسبة وب، (3)متوسط أداة الدراسة 

، مما يدل عىل وجود فرق (0.05)ن وهي أقل م (0.000)تساوي نجد أهنا للمتوسط العام  tوبالرجوع لداللة 

وقبول  فرضية العدم، وعليه يتم رفض (3)معنوي بني الوسط احلسايب ألفراد العينة ومتوسط أداة القياس 

 :الفرضية البديلة التي تنص عىل

الالزمة لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف الرشكات  لتوّفر املقّومات والبنية التنظيمية نّاع القرارُص يبلغ تقويم 

 .عىل مقياس ليكرت اخلاميس املتوسطعن  يقّل مستوًى الصناعية السورية 
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 :Summary of Hypothesis Testing اختبار الفرضياتملخص  5.3

ن خالل حتليل البيانات واختبار الفرضيات الرئيسية بعد استعراض النتائج التي تم التوصل إليها م

 :كام ييل  (23.3) والفرعية، يمكن تلخيص نتائج اختبار هذه الفرضيات باجلدول

 ملخص اختبار الفرضيات (23.3)اجلدول 

 الفرضية

يب
سا

حل
ط ا

س
لو

ا
ي 
ار

عي
 امل

ف
را

ح
الن

ا
ف 

ال
خت

ال
ل ا
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مع

 

يب 
سا

حل
ط ا

س
لو

ا
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 نتيجة االختبار tداللة  tقيمة 

 0.000 23.215 78.82 10.87 0.429 3.941 الفرضية الرئيسية األوىل. 1

العدم وقبول  فرضيةرفض 

 .الفرضية البديلة

 0.000 16.308 77.88 14.89 0.580 3.894 الفرضية الفرعية األوىل 1.1

العدم وقبول  رفض فرضية

 .الفرضية البديلة

 0.000 18.590 79.28 13.85 0.549 3.964 الفرضية الفرعية الثانية 1.2

العدم وقبول  رفض فرضية

 .الفرضية البديلة

 0.000 15.381 77.24 15.36 0.593 3.861 الفرضية الفرعية الثالثة3 .1

العدم وقبول  رفض فرضية

 .الفرضية البديلة

 0.000 25.174 80.88 10.86 0.439 4.044 الفرضية الفرعية الرابعة 1.4

العدم وقبول  رفض فرضية

 .ية البديلةالفرض

 0.000 - 6.150 51.88 26.91 0.968 2.594 الفرضية الرئيسية الثانية. 2

العدم وقبول  رفض فرضية

الفرضية البديلة باستثناء 

 .(3)الفقرة 

 .SPSSمن إعداد الباحث باستخدام برنامج : املصدر
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 :Resultsالنتائج  1.4

 :النتائجلنظري والدراسة امليدانية توصل الباحث ملجموعة من من خالل اإلطار ا

بنسب تكاليف اجلودة يف الرشكات الصناعية السورية، ظهر من  من قبل اإلدارة أن هناك اهتامم عام .1

 .خالل املتوسط املرتفع إلجابات االستبيان يف حمور نسب تكاليف اجلودة

إنتاج منتجات وخدمات غري قاية اُملنفقة للوقاية من وحتليل تكاليف الو قياسب اهتامم مرتفعأن هناك  .2

ساعدة املدراء وأصحاب القرار عىل اختالف مواقعهم يف التقويم املوضوعي مل ،مطابقة للمواصفات

 .القرار يف الرشكات الصناعية السورية اّختاذلألداء و

إذا كان هذا املنتج أو اخلدمة  لتحديد فيامقياس وحتليل تكاليف التقويم اُملنفقة ب اهتامم مرتفعأن هناك  .3

ساعدة املدراء وأصحاب القرار عىل اختالف مواقعهم يف مل ،قادر عىل تلبية احتياجات الزبائن وتوقعاهتم

 .القرار يف الرشكات الصناعية السورية اّختاذالتقويم املوضوعي لألداء و

األنشطة املطلوبة لتصحيح عىل  قياس وحتليل تكاليف الفشل الداخيل اُملنفقةاهتامم مرتفع بأن هناك  .4

ساعدة املدراء وأصحاب مل ،املنتجات واخلدمات املعيبة التي جرى اكتشافها قبل وصوهلا إىل الزبائن

 .القرار يف الرشكات الصناعية السورية اّختاذالقرار عىل اختالف مواقعهم يف التقويم املوضوعي لألداء و

األنشطة املطلوبة لتصحيح ف الفشل اخلارجي اُملنفقة عىل قياس وحتليل تكالياهتامم مرتفع بأن هناك  .5

ساعدة املدراء وأصحاب مل ،وصوهلا إىل الزبائن بعداملنتجات واخلدمات املعيبة التي جرى اكتشافها 

 .القرار يف الرشكات الصناعية السورية اّختاذالقرار عىل اختالف مواقعهم يف التقويم املوضوعي لألداء و

حتسني جودة املطابقة من قياس وحتليل تكاليف اجلودة بشكل عام اُملنفقة عىل مرتفع باهتامم أن هناك  .6

ساعدة املدراء وأصحاب القرار عىل مل خالل حتديد مناطق التحسني للحد من تكاليف عدم املطابقة،

 .القرار يف الرشكات الصناعية السورية اّختاذاختالف مواقعهم يف التقويم املوضوعي لألداء و

جتانس يف رؤية إدارات الرشكات الصناعية حول أمهية خمتلف أنشطة تكاليف اجلودة بأصنافها  وجود .7

 .القرار اّختاذ، ودورها يف التقويم و)الوقاية والتقويم والفشل الداخيل واخلارجي(الرئيسية األربعة 

ة التكاليف أن االهتامم األكرب لدى اإلدارات كان تكاليف الفشل اخلارجي، وهذا يشء متوقع نتيج .8

 .الباهظة التي تتكبدها الرشكات يف هذه الفئة من تكاليف اجلودة عادةً 
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وجود قصور يف املقومات والبنية التنظيمية الالزمة لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة يف الرشكات الصناعية  .9

 .السورية من وجهة نظر نسبة جيدة من املبحوثني

جد بعض املقومات كامتالك اإلدارة العليا لرؤية واضحة حول نسبة توا وجود تباين يف آراء املبحوثني .10

حول تكاليف اجلودة، ومدى قدرة أنظمة التكاليف املطبقة عىل رصد تكاليف اجلودة، إضافة ملقدرة 

 .ومهارات املوارد البرشية عىل قياس وحتليل تكاليف اجلودة

ة، كفقدان الزبائن واملبيعات فيّ ت بقياس وحتليل تكاليف اجلودة اخلعدم اهتامم نسبة كبرية من الرشكا .11

 .والطاقة اإلنتاجية املفقودة

 . عدم اهتامم الرشكات بتحليل اجتاه مؤرشات تكاليف اجلودة ودراسة طبيعة العالقة بني أصنافها .12

 .الرشكات تكاليف اجلودة بشكل مستقل ضمن قوائم تكاليفها الغالبية العظمى منال تعرض  .13

يف الرشكات الصناعية بحسب رأي املبحوثني، مما قد يتطلب تطويرها وجود قصور يف أنظمة التكاليف  .14

 .لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة

 :Recommendations التوصيات 2.4

 :عىل ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تويص الدراسة بام ييل

كاليف نتيجة ما تم مالحظته أثناء الدراسة امليدانية من ضبابية وعدم وضوح الرؤيا حول مفهوم ت .1

اجلودة، فإن أول ما جيب التوصية به هو نرش الوعي حول هذا املفهوم احلديث نسبًيا، يف املجتمع بشكل 

عام ويف خمتلف املستويات اإلدارية يف الرشكات وكذلك العاملني، لتحقيق املشاركة الفّعالة يف تطبيق 

 .هذا املدخل

تطبيق مدخل تكاليف اجلودة وحتليل مؤرشاته التأكيد عىل إدارات الرشكات الصناعية السورية بدعم و .2

 .ودراستها، وما يعنيه ذلك من زيادة مستوى كفاءة وفاعلية االستغالل األمثل للموارد

دعم قسم إدارة اجلودة يف الرشكات، وتزويده بالكوادر املؤهلة والتجهيزات الالزمة، وتشجيعه عىل  .3

 .البحث والتطوير واعتامد التحسني املستمر

 .نشاء أقسام متخصصة وتدريب عاملني متخصصني يف قياس وحتليل تكاليف اجلودةرضورة إ .4



 ائج والتوصياتالنت: الفصل الرابع

 

- 117 -  

 .رضورة إزالة مجيع املعّوقات التي حتول دون تطبيق مدخل تكاليف اجلودة .5

 .أمهية وجود تنسيق كامل بني كافة اإلدارات يف الرشكة للوصول للتطبيق األمثل ملدخل تكاليف اجلودة .6

 .ديثة يف قياس واستخراج مؤرشات تكاليف اجلودةأمهية استخدام التقنيات احل .7

زيادة االهتامم بنشاط الوقاية ملا قد يساهم يف اختصار بعض تكاليف وأنشطة التقويم ونسبة كبرية من  .8

 .التي تتكبد فيها الرشكات تكاليف هائلة تكاليف الفشل الداخيل واخلارجي

للجودة وقياسها والتقرير عنها، نظًرا ملا متثله من  ةة الكافية والكاملة بالتكاليف اخلفيّ رضورة منح العناي .9

 .، ودورها اهلام يف استمرارية الرشكة)نموذج جبل اجلليد(نسبة وأمهية بالغة مقارنًة مع التكاليف الظاهرة 

 .تطوير أنظمة التكاليف بالطريقة األنسب لكل رشكة ملواكبة تطبيق مدخل تكاليف اجلودة .10

لتقويم أداء  ،مع رشكات حملية ودولية رائدة لتكاليف اجلودة ة دوريةرضورة إجراء مقارنات مرجعي .11

 .الرشكة واالستفادة من اخلربات واالطالع عىل التجارب احلديثة

 .وضع أهداف التحسني السنوية لتكاليف اجلودة، وإعداد موازنات ختطيطية هلا للمقارنة والرقابة عليها .12

 .و نصف سنوية عن تكاليف اجلودة ومؤرشاهتا واجتاههارضورة إعداد تقارير دورية مستمرة ربعية أ .13

عىل اجلهات املعنية يف التطوير والتنمية عقد املؤمترات والندوات، وتشجيع الباحثني عىل إجراء املزيد من  .14

 .يف خمتلف القطاعات اجلودة الدراسات والبحوث التي تربز أمهّية تكاليف

الرشكات والقطاعات أن اجلودة ليست خيار، بل  جيب أن تدرك مجيع مستويات اإلدارة يف خمتلف .15

 .رضورة وأولوية من أجل البقاء والنجاح يف بيئة األعامل

 :Future Studies الدراسات املستقبلية 3.4

 .دراسة حتليلية للعالقة بني فئات تكاليف اجلودة وحجم الرشكة يف القطاع الصناعي 1

 .لرشكاتنموذج مقرتح لقياس تكاليف اجلودة ودوره يف تقويم ا 2

 ).املصارف أو رشكات التأمني( ةأثر تكاليف اجلودة عىل األداء املايل يف املؤسسات املالي 3

 .أثر تكاليف اجلودة عىل امليزة التنافسية يف املنظامت 4

 .دور تكاليف الوقاية يف ختفيض تكاليف الفشل 5
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 :Conclusion اخلامتة 1.4

ليس هدًفا بحد ذاته، إنام وسيلة ملعرفة فرص التحسني يف اخلتام ينبغي اإلشارة إىل أن قياس تكاليف اجلودة 

التي جيب عىل اإلدارة اّختاذ القرار املناسب بشأهنا أو املفاضلة فيام بينها، الختيار املرشوع أو املشاريع األنسب 

 وفعاليةافة مواردها بأعىل كفاءة املتعلقة بأنشطة فئة أو عدة فئات من تكاليف اجلودة، ما يمّكنها من استخدام ك

لضامن استمرارها وقدرهتا عىل مواجهة املنافسة، آخذًة بعني االعتبار مجيع العوامل التي تؤثر عىل خفض 

، أي عملية املقابلة السليمة بني التكاليف واملنافع املتوقع حتقيقها، وبالتايل فهناك وحتقيق الوفوراتالتكاليف 

اليف، الستخدامها كمؤرشات والتقرير عنها بشكل رضورة لوجود معلومات جاهزة باستمرار عن هذه التك

دوري لإلدارة، لتقويم األداء واّختاذ القرار العقالين الرشيد يف املكان والزمان املناسبني، وهو أحد أهم املربرات 

 .لتطبيق مدخل تكاليف اجلودة
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 أداة الدراسة 1ملحق 

  اجلمهوريـة العربيـة السـورية

  وزارة التـعــليــم العـــالـي

  اجلامعـة االفرتاضية السورية

  

  

 :السادة املشاركون األكارم

 حتية طيبة

دمة املجتمع والتنمية، نضع بني أيديكم هذا من اجلامعة االفرتاضية السورية بدور البحث العلمي يف خإيامًنا 

االستبيان املوجه ألصحاب القرار واملدراء ومدراء األقسام يف الرشكات الصناعية السورية، آملني احلصول 

عىل آرائكم بدقة وموضوعية، ملا يف ذلك من مسامهة هامة يف وصول الباحث لنتائج دقيقة وحتقيق الغاية 

إن إجابتكم قّيمة للغاية نظًرا ألن االستبيان يراعي العوامل األساسية التي يصعب . ثالعلمية املنشودة من البح

حتديدها من خالل طرق بديلة، ونود أن نعلمكم أن إجاباتكم ستعامل برسية تامة ولن يتم استخدامها إال مع 

 .إجابات املستجيبني اآلخرين ألغراض البحث العلمي

 ألغراض اجلودة تكاليف قياس أمهية": لتقديم بحث بعنوان العلمي نقوم بإجراء االستبيان بغرض البحث

الستكامل متطلبات احلصول عىل درجة ماجستري إدارة اجلودة يف  "ات الرشيدةالقرار اّختاذو األداء تقويم

اجلامعة االفرتاضية السورية، وتقديم نتائج البحث للمسامهة يف خدمة القطاع الصناعي واملجتمع وقضايا 

 .يةالتنم

مقسمة إىل ثالث  جمموعة من األسئلة أدناه مقدمة بسيطة للتعريف بتكاليف اجلودة وتصنيفها، ثم ونستجد

 .مأكثر توافًقا مع رأيك اوهنجتد تيال اإلجابةاإلجابة عىل األسئلة بالضغط عىل  م، يمكنكحماور

 مع جزيل الشكر واالمتنان

  دقائق 10متوسط مدة اإلجابة املقدرة. 

 الربيد االلكرتوين التواصل عربار يمكنكم ألي استفس :mun_1970@yahoo.com 
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:تكاليف اجلودة  

يف سعيها لتوفري وضامن منتجات وخدمات باجلودة املطلوبة أنواًعا خمتلفة من التكاليف  الرشكةتتحمل 

يسيتني عىل أطلق عليها اصطالًحا تكاليف اجلودة، صنفها الباحثون املختصون بأربعة أنواع ضمن جمموعتني رئ

 :الشكل التايل

 
  عنارص تكاليف اجلودة:1 الشكل

 

 

 :ملعلومات أوسع عن تكاليف اجلودة يمكنكم الضغط عىل الرابط التايل

https://drive.google.com/file/d/1PYmsXQikUpa46llMmQ5qwadtetgheWWn/view?usp=sh
aring 
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 البيانات الشخصية: املحور األول

      :اجلنس - 

 ذكر                    أنثى                   

 :املؤهل العلمي - 

 إجازة جامعية                    ثانوية/معهد                   

 دكتوراة                    ماجستري                   

 :الفئة العمرية - 

 عام 31-35                    عام فامدون 30                   

 عام 41-45                    عام 40-36                   

 عام 50أكرب من                    عام 50-46                   

  :املسمى الوظيفي - 

 مدير مايل                    مدير تنفيذي                   

 مدير حسابات                    مدير إنتاج                   

 ..........غري ذلك                    مدير جودة                   

  :سنوات اخلربة - 

 سنوات 10 إىل 6من                     سنوات 5أقل من                    

 سنة 15من  أكثر                   سنة 15إىل  11من                    

  :الرشكةجمال عمل  - 

 صناعات كيميائية                    صناعات نسيجية                   

 صناعات غذائية                    صناعات هندسية                   
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 تكاليف اجلودة: املحور الثاين

يرجى حتديد بكل دقة وموضوعية من وجهة نظرك درجة أمهية كل نسبة من نسب تكاليف اجلودة التالية 

 .القرار اّختاذلتقويم األداء و

  درجة األمهية                                                     

 اجلودةتكاليف نسب                        

هام 

 جًدا
 هام

سط متو

 األمهية

قليل 

 األمهية

عديم 

 األمهية

 :الوقاية تكاليف نسب- 1
          

 .إىل تكاليف الوقاية املنتج تصميمنسبة تكاليف .1
          

 .نسبة تكاليف الصيانة الوقائية إىل تكاليف الوقاية.2

 .تكاليف الوقاية نسبة تكاليف األمان الصناعي إىل.3
          

 .ليف تدريب العاملني إىل تكاليف الوقايةنسبة تكا.4
          

 .نسبة تكاليف البحث والتطوير إىل تكاليف الوقاية.5
          

 .نسبة تكاليف اختيار وتقويم املوردين إىل تكاليف الوقاية.6
          

 .سبة تكاليف هندسة وتصميم املنتج والعمليات إىل تكاليف الوقايةن. 7
          

 .نسبة تكاليف إعداد ومراجعة نظام اجلودة إىل تكاليف الوقاية.8
          

 .نظام اجلودة إىل تكاليف الوقايةل التدقيق الداخيلنسبة تكاليف .9

 .نسبة تكاليف أدوات ومعدات اجلودة إىل تكاليف الوقاية.10
          

 .اليف الوقايةنسبة تكاليف أنشطة مجع وحتليل بيانات اجلودة إىل تك.11
          

 .اجلودةتكاليف نسبة إمجايل تكاليف الوقاية إىل إمجايل .12
          

 :التقويمتكاليف نسب - 2
          

 .إىل تكاليف التقويم األوليةنسبة تكاليف فحص املواد .1
          

 .نسبة تكاليف فحص اإلنتاج حتت التشغيل إىل تكاليف التقويم.2
          

 .نسبة تكاليف فحص اإلنتاج التام إىل تكاليف التقويم.3
          

 .نسبة تكاليف املواد املستخدمة يف االختبار إىل تكاليف التقويم.4
          

 .إىل تكاليف التقويمإتالف أو خصم املنتج املعيب نسبة تكاليف .5

 .تقويمنسبة تكاليف إجراءات التفتيش األخرى إىل تكاليف ال.6
          

 .نسبة إمجايل تكاليف التقويم إىل إمجايل تكاليف اجلودة.7
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 :الفشل الداخيلتكاليف نسب  - 3
          

 .نسبة تكاليف اخلردة إىل تكاليف الفشل الداخيل .1
          

 .نسبة تكاليف إعادة تشغيل املنتجات املعيبة إىل تكاليف الفشل الداخيل .2
          

 .نسبة تكاليف فحص املنتجات املعاد تشغيلها إىل تكاليف الفشل الداخيل. 3
          

 .نسبة تكاليف توقف اإلنتاج نتيجة األعطال إىل تكاليف الفشل الداخيل .4
          

 .نسبة تكاليف املخزون الراكد إىل تكاليف الفشل الداخيل .5
          

 .سباب عيوب اإلنتاج إىل تكاليف الفشل الداخيلنسبة تكاليف حتليل أ .6
          

إىل ) الطاقة اإلنتاجية الضائعة(ة فيّ الداخيل اخل نسبة تكاليف الفشل. 7

           .تكاليف الفشل الداخيل

 .نسبة إمجايل تكاليف الفشل الداخيل إىل إمجايل تكاليف اجلودة.8
          

 :الفشل اخلارجيتكاليف نسب  - 4
          

 .نسبة تكلفة مردودات املبيعات إىل تكلفة الفشل اخلارجي.1
          

 .ردودات إىل تكلفة الفشل اخلارجياسرتجاع امل نسبة تكلفة .2

نسبة تكاليف فحص وإعادة تشغيل املنتجات املردودة إىل تكاليف .3

           .الفشل اخلارجي
دة غري القابلة لإلصالح إىل تكاليف نسبة تكاليف املنتجات املردو.4

           .الفشل اخلارجي

نسبة تكاليف الضامن وخدمة ما بعد البيع إىل تكاليف الفشل .5

 .اخلارجي
          

 .إىل تكاليف الفشل اخلارجي متابعة شكاوى الزبائننسبة تكاليف .6

الفشل إىل تكاليف  للزبائننسبة تكاليف التعويضات املدفوعة .7

 .اخلارجي
          

، فقدان الزبائنتكلفة فقد (ة فيّ نسبة تكاليف الفشل اخلارجي اخل.8

           .إىل تكاليف الفشل اخلارجي) الشهرة

 .نسبة إمجايل تكاليف الفشل اخلارجي إىل إمجايل تكاليف اجلودة .9
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 مة لقياس وحتليل تكاليف اجلودةاملقومات والبنية التنظيمية املالئ: املحور الثالث -

  .بيئة العمل احلاليةيف  كل بند مما ييلتوافر  درجةيرجى حتديد بكل دقة وموضوعية من وجهة نظرك 

  النسبة                                                     

 البيـــــــان                       
%100 %75 %50 %25 %0 

 .كامل عن مفهوم وأمهية قياس تكاليف اجلودة لدى اإلدارة تصور.1

يوجد نظام تكاليف قادر عىل رصد وتوفري املعلومات الالزمة حول .2

 .تكاليف اجلودة

لدى املوارد البرشية يف أقسام املحاسبة واجلودة واألقسام ذات الصلة .3

 .معرفة وإدراك جيد ملفاهيم تكاليف اجلودة وتصنيفها

 .جد اهتامم بتفاصيل تكاليف اجلودة داخل الرشكةيو.4

 .يوجد معايري واضحة وحمددة لقياس وتصنيف تكاليف اجلودة.5
     

أو  هناك اهتامم خاص بقياس وعرض تكاليف اجلودة غري الظاهرة.6

 ..).فقدان الزبائن، السمعة،( اخلفّية
     

 .دخل تكاليف اجلودةتستخدم األساليب اإلحصائية الالزمة لتطبيق م.7
     

 .يتم إعداد موازنات ختطيطية لتكاليف اجلودة.8
     

 .يتم حتليل تكاليف اجلودة والرقابة عليها وإعداد تقارير دورية حوهلا.9
     

 .يتم متابعة تطور مؤرشات تكاليف اجلودة وانحرافاهتا.10
     

 .قوائم التكاليف تعرض الرشكة عنارص تكاليف اجلودة بشكل مستقل يف.11
     

 

      هل ترغب باحلصول عىل نسخة من الدراسة؟ - 

 ال                    نعم                   

 

 .لطلب نسخة من الدراسة mun_1970@yahoo.comيف حال اإلجابة نعم يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين 

 

  شكًرا جزيًال ملشاركتكم

 تقديرتقبلوا خالص االحرتام وال
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 2ملحق 

 

 السادة حمكمي أداة الدراسة

 اجلامعة االسم

 اجلامعة االفرتاضية السورية األستاذ الدكتور معاذ الرشفاوي

 املعهد العايل إلدارة األعامل األستاذ الدكتور راتب البلخي

 جامعة حلب األستاذة الدكتورة آية بورزان
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 3ملحق 

 تكاليف اجلودة عنارص

 الوقاية تكاليف

 هندسة اجلودة تدقيق اجلودة

 امليدانية االختبارات الرقابة عىل العمليات

 بحوث السوق معدات معلومات اجلودة تصميم وتطوير

 عمليات التدقيق والتفتيش من قبل العمالء التحقق من تصميم املنتج

 اصيانة خمطط هلا مسبقً  تطوير النظم وإدارهتا

 الصيانة التصحيحية مراجعة املنتجات اجلديدة

 الصيانة الوقائيةزمن  تقييم جودة املورد

 واالعتامد الشهادات تدريبال

 حتليل قدرة املعدات التعليم

 مراجعات مواصفات التصميم همالبائعني وتطوير وتصنيف تقييم

Source: Harrington, 1987; Feigenbaum, 1991; Gryna, 1999; Giakatis et al., 2001 
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 عنارص تكاليف اجلودة

 تكاليف التقويم

 مراجعة بطاقة الوقت املواد مشاكل اختبارات

 مراجعة أمر الرشاء التفتيش يف موقع املورد فحص العاملة

 فحص مطالبات العمل إجراءات الفحص اإلعداد لالختبار أو الفحص

 مراجعة إدخال الطلب التواصل مع العمالء حتليل شامل

 الكمبيوتر برامج من اجلودة التحقق زمن تدقيق اجلودة

معدات االختبار والفحص واملواد 

 اجلودة الثانوية وجتهيزات

من  واالستبدال تنظيم املرجتعات

 املوردين

  تكلفة نظم املعلومات

 املورد بتصنيف املرتبطة

  مراجعة السالمة سجالت معدات االختبار موافقات خارجية

  معدات صيانة ومعايرة

 اجلودة وفحص اختبار

 تدريب موظفي الفحص

 واالختبار يف أي منطقة

معدات اإلنتاج  صيانة/ معايرة 

 لتقييم اجلودة املستخدمة

 عىل مستند أكثر من مدير توقيع ضامن اجلودة موظفي تدريب االختبار امليداين

 ع املوظفنياجتامعات اإلدارة م ائقمراجعة الوثو تالتعليام إجراءات اتواردالالتفتيش واختبار 

 العمالء اجتامعات اإلدارة مع مراجعة الفواتري الفحص واالختبار يف العملية

 التفتيش األمني قسم اجلودة إدارة الفحص واالختبار النهائي

 اختبارات السالمة اختبار األداء امليداين اتلفاملمراجعة 

 مراجعة تصميم املنتج فرزال ات واملخططاتموفحص الرس

 االختبار معدات احلفاظ عىل دقة للعمل املنجز فحص املوظف خزوناتتقييم امل

Source: Harrington, 1987; Feigenbaum, 1991; Gryna, 1999; Giakatis et al., 2001 
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 عنارص تكاليف اجلودة

 تكاليف الفشل الداخيل

 تكلفة استكشاف األخطاء وإصالحها املعيبة املواد معاجلة ردةاخل

 جراء تصحيحياإل فقد اإلنتاج العملإعادة 

 حتليل اخلردة الفشل عزل أسباب رشاء املواد تكاليف

 حتليل إعادة العمل عىل البضائع  املمنوح اخلصم املعلومات  فقدان

 الوقت املستغرق يف حل املشاكل أعامل غري خمططة حتليل الفشل

  العمليةتعديالت عىل خسارة فشل املعدات مائة باملائة فرزوتفتيش 

 األدوات املؤقتة استبدال األجزاء انقطاع بسبب التفتيشإعادة 

 أنشطة خفض التكاليف مستوى عمل غري صحيح إعادة االختبار

 تكلفة خطأ الفواتري الضبط عمليات التغيري

 غري املخططاجلرد  اإلعداد إعادة تصميم األجهزة

 من مرة معاجلة اقرتاح أكثر البضائع واملعدات التالفة إعادة تصميم الربنامج

 تكلفة إلغاء املورد تكلفة فشل التثبيت ختفيض املستوى

 املدفوعات غري السليمة للموردين إضافية تشغيلإعادة  املنتج خصائص تغري

 تعطل غري خمطط للمعدات
  لآللة الطاقةتكلفة فقدان 

 خارج سلسلة اإلنتاج

  الوقت املستغرق يف التحقيق

 املوجودةيف املشاكل غري 

 إعادة التدريب العمل اإلضايف بسبب املشاكل انكامش املخزون

عن  العملية خصائص اختالف

 "املامرسات أفضل"

  املستوى العايل األشخاص ذوو

 منخفضة  بوظائف يقومون

  حتديث/ إعادة كتابة 

 الفواتري/ املستندات / التعليامت 

 اخلاطئةتلبية التقديرات  اولةحم املوظفني شكاوى معاجلة اجلدول الزمني الفائت

 أخطاء الصياغة إصابات املوظفني تكاليف التأخري

 اإلجراء التصحيحي للتقرير املايل تكلفة القديمةختبار اال واتاستبدال أد إىل القيام هبا القيام بأشياء ال حتتاج

 احلوادث واإلصابات اطئةاخل التقارير الضائع يف الوقت تكاليف االنتظار

 استخدام العاملةعدم الكفاءة يف  التقارير لتأخرفقد الربح  قةرسال

 مساحة أرضية غري مستخدمة تقارير غري مستخدمة لقيمةل املضيفة األنشطة غري

 تغيري الرتتيب بسبب األخطاء املعداتاستخدام عدم الكفاءة يف  سجالت غري صحيحة

  التأخري بسبب سوء التصميم

 والتخطيط

وء ختطيط لس الوقت الضائع

 العمل طقةمن

غري  إعادة الرتتيب/ عمليات النقل 

 املخطط هلا

Source: Harrington, 1987; Feigenbaum, 1991; Gryna, 1999; Giakatis et al., 2001 
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 عنارص تكاليف اجلودة

 جيارتكاليف الفشل اخل

 بيانات التغذية الراجعة حتليل وربط البدالت خدمة املنتج

 اإلصالحات امليدانية العقوبات بسبب رداءة اجلودة املنتجاتاملسؤولية عن 

 إلغاء املوردين الدعم عمليات إعادة العمل عىل سحب السلع

 التحقق من الفشل رسوم الضامن مرجتعات العمالء

 موظفي اإلصالح تعويضات اجلودة فقد العمالء اجلدد بسبب حتليل العائدات

  االتصال املبارش بالعمالء يف

 شاكل امليدانيةامل

نقص  فقد العمالء اجلدد بسبب

 الطلبات القدرة عىل تلبية
 اتاملرجتعب التكلفة املحاسبية املتعلقة

 والتكاليف تأخريات التعديل بدائل جمانية حتليل الضامن

 املواد نقص املكونات أو والتخلص منه املعيب اسرتجاع تعديل الشكوى

 فقدان الشهرة التجارية النتظارالتكاليف بسبب ا التكاليف املتأخرة

 اخلدمة فقدان املبيعات بسبب سوء تقارير املبيعات واخلدمة الديون املعدومة

 حتليل التغيريات اهلندسية تقارير الفشل بسبب األخطاء خدمة العمالء

 تغيريات الوثائق تغيري العميل متطلبات اجلرد امليداين

Source: Harrington, 1987; Feigenbaum, 1991; Gryna, 1999; Giakatis et al., 2001 
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