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  ملخص الدراسة
  

  الفلسطينية اليف الجودة في الشركات الصناعيةواقع قياس تك
  )دراسة حالة قطاع غزة(

  

 وذلك من خالل توضيح المفاهيم المتعلقة بالجودة وتكاليفها، إلىهدفت هذه الدراسة       
قطاع غزة، من التعرف على واقع تكاليف الجودة في شركات صناعة األغذية الفلسطينية في 

هذه الشركات بأهمية قياس تكاليف الجودة، ومدى تطبيق أنظمة تكاليف  حيث مدى إدراك إدارة
استخدام  ف الدراسة تماهدأولتحقيق  ،ومدى اهتمامهم بأنواع ومسببات هذه التكاليف الجودة،

 عددهاتصميم استبانه وتوزيعها على مجتمع الدراسة البالغ  لوصفي التحليلي لذلك تماألسلوب ا
 SPSS باستخدام برنامجتم تحليل بيانات النتائج األولية وشركة صناعة أغذية،  38

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية
  .المناسبة
يوجد إدراك لدى إدارات الشركات : وخَلُصتْ الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي      

لجميع األبعاد األربعة % 76.48الصناعية الفلسطينية ألهمية تكاليف الجودة بدرجة كبيرة بلغت 
لتكاليف الجودة، وتطبق إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية نظام تكاليف الجودة بدرجة كبيرة 

وتهتم إدارات الشركات الصناعية لجميع األبعاد األربعة لتكاليف الجودة،  %70.16بلغت 
بجميع األبعاد األربعة % 71.20الفلسطينية بسياسات تخفيض تكاليف الجودة بدرجة كبيرة بلغت 

  .لتكاليف الجودة
رفع مستوى إدراك إدارات  زيادة ضرورة: وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها      

من خالل إعداد دورات وورش عمل  ألهمية قياس تكاليف الجودةالشركات الصناعية الفلسطينية 
زيادة مستوى تطبيق و ،والمنافع المترتبة على ذلك عيتهم بأهمية قياس تكاليف الجودةتهدف لتو

دورات تدريبية للطواقم  أنظمة تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية من خالل إعداد
 كيفية التعامل مع تكاليف الجودة المحاسبية في الشركات الصناعية الفلسطينية لتدريبهم على

وزيادة القدرة على تصنيف وتبويب تكاليف الجودة وإعداد التقارير لإلدارة عن هذه التكاليف 
لشركات الصناعية ا اهتمامضرورة القرارات المناسبة، و اتخاذعدها في بالشكل الذي يسا

الشركات الصناعية  استثمارمن خالل زيادة  تخفيض تكاليف الجودة الفلسطينية بسياسات
الفلسطينية في تكاليف الوقاية والتقييم بشكل مناسب، لتناسبها بعالقة عكسية مع تكاليف الفشل 

 .الداخلي والفشل الخارجي
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Abstract 
 

The reality of measuring the cost of quality in the Palestinian 
industrial companies 

(Case study of Gaza Strip) 
 

      The purpose of this study is to clarify the concepts of quality and its 
costs, by recognition the reality of the costs of quality inside the Palestinian 
industrial companies in the food industry in Gaza Strip, in terms of 
awareness of the management of these companies to the importance of 
measuring the cost of quality, and the extent of application costs of quality 
systems, and the extent of their interest with the types and causes of these 
costs. To achieve the Purposes of the study, there is questionnaire was 
designed and distributed on Study community Which is 38 company of 
food industry, and preliminary data results were analyzed using appropriate 
statistical methods by SPSS application. 
      The study concluded several results the most important of which are the 
following: Managements of Palestinian industrial companies is 
Understanding the importance of quality costs at a rate of 76.48% to all of 
the four dimensions of quality costs. Managements of Palestinian industrial 
companies apply the system of quality costs at a rate of 70.16% to all of the 
four dimensions of quality costs. And managements of Palestinian 
industrial companies care of policies reducing costs of quality largely 
amounted at a rate of 71.20% to all of the four dimensions of quality costs. 
      The study has come out with several recommendations the most 
important of which are the following: Managements of Palestinian 
industrial companies need to raise more awareness of importance of 
measuring quality costs through the development of courses and workshops 
designed to raise awareness of the importance of measuring quality costs 
and its benefits. Necessity of increasing the level of application systems the 
cost of quality in the Palestinian industrial companies by preparation 
courses training for crews of accounting in the Palestinian industrial 
companies to be trained on how to deal with the cost of quality and 
increase the ability to classify and Tab costs of quality and preparation of 
reports for management for these costs in the form which helps in making 
appropriate decisions. And the managements of Palestinian industrial 
companies need for attention to policies reducing the cost of quality by 
increasing investment in the costs of prevention and evaluation properly, 
because there is inverse relationship between costs of prevention and 
evaluation with the costs of the internal failure and external failure . 
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  :مقدمة 1.1
في اكتساب  عالم أصبحت الفرصةال التطورات االقتصادية المتسارعة على مستوى في ظل      

الكثير من الشركات، مما  تحدي كبير أمام تعتبر زبائن جدد أو الحفاظ على الزبائن الحاليين
في تلبية حاجات الزبائن بتقديم منتجات  الشركةيطرح عدة تساؤالت حول مدى إمكانية استمرار 

ألمر الذي بمستويات جودة عالية وبالتالي زيادة حصتها السوقية وتحقيق المزيد من األرباح ا
  .الشركةيعتبر من أهم أهداف 

الحديثة في تحقيق ميزة تنافسية مرتبط بوجود نظام معلومات  الشركةكذلك يعتبر نجاح       
 :Oz, 2009( في تحقيق أهدافها وفي مقدمتها أنظمة اإلنتاج الشركةيدعم األنظمة التشغيلية لدى 

التي  )American Customer Satisfaction Index, ACSI(حيث أكدت دراسات ، )43
، إلى أن الشركات التي تركز على تلبية احتياجات م2005أجريت في جامعة والية ميشيغان عام 

وهذا األمر ، دجدزبائن  ثقة للفوز بأكبر حصة من المبيعات وجذب العمالء هم األكثر احتماالً
المحاسبة التقليدية لمعلومات وتكاليف الجودة بالرغم من  ةنظمأفي ظل تجاهل  هيصعب تحقيق

  .أهميتها
هناك تعريفات عدة للجودة يركز كل منها على خصائص مختلفة للجودة مثل المالءمة       

لالستخدام، درجة مقابلة المنتج الحتياجات العميل، ودرجة تطابق المنتج مع خصائص التصميم 
  ).327: 2007الدهراوي، و أبو زيد،(والمتطلبات الهندسية 

إن أداء األنشطة المتعلقة بإنجاز الجودة ينتج عنه تكاليف تسمى تكاليف الجودة، حيث       
تُعرف تكاليف الجودة بأنها جميع التكاليف التي يتم إنفاقها في الشركة سواء كانت إنتاجية أو 

: 2012أبو حشيش، (متطلباتهم  خدمية لضمان تقديم المنتج أو الخدمة إلى العمالء لتتوافق مع

وأي إخفاق تواجهه الشركة على طول هذا المسار من احتياجات العميل إلى األداء الفعلي ، )657
وكل دوالر يتم ، )328 :2007الدهراوي، وأبو زيد، (ينطوي على تكلفة مالية وغير مالية 

الوصول إلى الحد األدنى ، والشركةثر ايجابي على ربحية أخفيضه من تكاليف الجودة يكون له ت
من تكاليف الجودة يمالحصول على مستويات محسنة من جودة األداء  نك)Campanella, 

1999: 10.(  
تكاليف لسبب م يعتبر وبالتالي فإن عملية تجنب عيوب التصنيع واكتشافها والتعامل معها      

نامج جودة موجه نحو ببر الشركةفإذا اهتمت  ،)Garrison, et. al.,  2010: 77(الجودة 
والتحسين المستمر للجودة، أدى ذلك إلى تقليل عيوب التصنيع إلى  التصنيع عيوبالوقاية من 

 الشركاتوهذا أمر مرغوب لدى كافة  )Campanella, 1999: 8(الحد األدنى بشكل تلقائي 
  .سواء كانت خدمية أو صناعية
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حظ أن السوق غارق بالبضائع المستوردة كما أن المتتبع لوضع السوق الفلسطيني يال      
غذائية، منسوجات، معدنية، وغير ذلك مما يمكن إنتاجه محلياً، والسبب في : بمختلف أنواعها

، وهذا ذلك تمتع المنتجات المستوردة بميزة التكلفة المنخفضة، أو الجودة العالية، أو الميزتين معاً
وضع الصناعة المحلية الفلسطينية في منافسة  ما يبحث عنه المستهلك بشكل عام، األمر الذي

حادة مع هذه البضائع المستوردة، وبالتالي كان لزاما على الشركات الصناعية الفلسطينية 
التركيز على تخفيض تكاليف اإلنتاج، أو زيادة جودة المنتجات المحلية، أو تحقيق الميزتين معاً، 

  .قويةحتى يتسنى لها الصمود في ظل هذه المنافسة ال
وقد جاءت فكرة هذه الدراسة للتعرف على واقع تعامل الشركات الصناعية الفلسطينية في       

قطاع غزة مع تكاليف الجودة من حيث االهتمام بقياسها والتعامل معها، ومعالجتها المحاسبية، 
 تتعرض في فلسطين ولما اتصناعالأنشط  من كونهال وذلك تم اختيار صناعة المواد الغذائيةقد و

  .)2013الغرفة التجارية الفلسطينية، ( منافسة قوية في السوق المحليله هذه الصناعة من 
  

  :مشكلة الدراسة 1.2

ارتفاع نسبة تكاليف الجودة في  أن بعض الدراسات أشارت إلى تتلخص مشكلة الدراسة في      
 إلىتصل  )2010، الحلبي(دراسة  أظهرتأن هذه التكاليف كما حيث  بعض الشركات الصناعية

ومن الطبيعي ت، قيمة المبيعا إجماليمن  %20 – 10، وتتراوح بين التكاليف إجماليمن  30%
تكاليف الجودة من شركة إلى أخرى، ومن صناعة إلى أخرى، حيث بينت  حجم يختلف نأ

في  أجريت على مصانع إنتاج الزيوت النباتية والتي )2007حمودي، النعيمي، ( دراسة
من إجمالي المبيعات، بينما الحد األمثل  %21أن تكاليف الجودة تمثل  الجمهورية العراقية

  ).185 :2007النعيمي، وحمودي، ( % 2- 0.5لتكاليف الجودة في هذه الصناعة يتراوح بين 
وهذه التكاليف المرتفعة تنشأ نتيجة عدم اهتمام إدارة الشركة بمسببات تكاليف الجودة،       

بما يكون لدى الشركة منتج بمواصفات عالية ويحتوي على مكونات عالية الجودة ولكن إذا رف
 ,Garrison( ستتكبد تكاليف ضمان عالية الشركةن إهذا المنتج على عيب في التصنيع فاحتوى 

et. al.,  2010: 77(، على ذلك الحاالت األكثر تكلفة تحدث عندما يتم اكتشاف إن ف وبناء
 داخل الشركة العيوب ن التكلفة اقل عندما يتم اكتشافالتصنيع من قبل الزبائن، بينما تكوعيوب 

)Campanella, 1999: 8(.  
  :يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التاليبناء على ما سبق و

  في قطاع غزة؟ العاملة الصناعية الشركات في هو واقع تكاليف الجودةما 
  :السؤال األسئلة التاليةويندرج تحت هذا 

 ؟تكاليف الجودة بأهميةة الصناعية في قطاع غز الشركاتإدراك إدارة ما مدى  -1
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 لجودة؟ل الجودة تكاليفألنظمة الصناعية في قطاع غزة  الشركات تطبيقما مدى  -2
 لجودة؟ا تكاليف بسياسات تخفيضالصناعية في قطاع غزة  الشركاتما مدى اهتمام  -3

 
  

 :الدراسةأهداف  1.3

  :تهدف هذه الدراسة إلى      
التعرف على واقع تكاليف الجودة في شركات صناعة األغذية الفلسطينية في قطاع غزة،  -1

من حيث مدى إدراك مدراء إنتاج ومحاسبي هذه الشركات بأهمية قياس تكاليف الجودة، 
 .لتكاليفومدى تطبيق أنظمة تكاليف الجودة، ومدى اهتمامهم بأنواع ومسببات هذه ا

توضيح المفاهيم المتعلقة بتكاليف الجودة وأهميتها ومسبباتها وتصنيفاتها والمعالجة  -2
 .لتكاليفاالمحاسبية لهذه 

الجودة  تكاليف بأهمية ة الشركات الصناعية في فلسطين وخصوصا صناعة األغذيةإفاد -3
ذلك على أداء  منخفضها واألثر المنعكس  المترتبة علىوطرق قياسها والفوائد  هاحجمو

 .الشركاتهذه 
  

  :أهمية الدراسة 1.4

هناك العديد من األبحاث التي تناولت موضوع الجودة الشاملة من الناحية اإلدارية دون       
األخذ بعين االعتبار التكاليف المترتبة على أنظمة الجودة المطبقة وكذلك الخسائر المترتبة نتيجة 

أثر هذه التكاليف على وفات والفشل في العمليات اإلنتاجية قصور هذه األنظمة في منع االنحرا
 استطالعية، لذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها دراسة في المدى الطويل الشركةأرباح 
وصف حقيقة تعامل الشركات الصناعية الفلسطينية مع تكاليف الجودة، والتي بدورها  إلى تهدف

فتح المجال أمام دراسات جديدة تخص تكاليف الجودة، حيث إنه بدون استطالع مدى  تساعد في
تطبيق الشركات الصناعية الفلسطينية لتكاليف الجودة فإنه ال يمكن وضع فرضيات جديدة تتعلق 

لمساهمة في كنوع من ا ،بقياس أثر تكاليف الجودة على المؤشرات األخرى داخل الشركات
 .تقبليةإنجاح الدراسات المس

الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في مجال صناعة  لدى حاجة كذلك فإن هناك      
األغذية لتعزيز ميزة خفض التكلفة وتحسين الجودة للعمل على تحسين وتطوير المركز التنافسي 
لهذه الشركات في ظل شدة المنافسة على الحصة السوقية، وذلك على اعتبار التكلفة والجودة 

، وفي هذه الحالة من الضروري تسليط الضوء على من عوامل المنافسة السوقية ةامل رئيسوع
تمس الجانب التكاليفي داخل الشركة وجانب الجودة من جهة أخرى لما  باعتبارهاتكاليف الجودة 

  .لهما من دور في تعزيز الميزة التنافسية لدى الشركات
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هذه الدراسة في كونها من أوائل الدراسات في مجال  ومن الناحية األكاديمية تكمن أهمية      
وخصوصاً صناعة األغذية في قطاع غزة،  الفلسطينيةتكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

على أمل إضافة هذه الدراسة شيئاً مفيداً للعلوم اإلدارية وفتح المجال لدراسات علمية متخصصة 
  .الحقة في هذا المجال

  

  :فرضيات الدراسة 1.5
 :فرضيات رئيسة، هي 4تم صياغة أسئلة الدراسة في       

تدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية تكاليف : "الفرضية الرئيسة األولى
  ".الجودة

  :ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية
  .تكاليف الوقايةتدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية  -1
  .تدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية تكاليف التقييم -2
  .تدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية تكاليف الفشل الداخلي -3
 .تدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية تكاليف الفشل الخارجي -4

 

تطبق إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف : "الفرضية الرئيسة الثانية
  ".الجودة

  :ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية
  .تطبق إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف الوقاية -1
  .تطبق إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف التقييم -2
  .الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف الفشل الداخلي تطبق إدارات -3
 .تطبق إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف الفشل الخارجي -4

  

تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض : "الفرضية الرئيسة الثالثة
  ".تكاليف الجودة

  :لفرضيات الفرعية التاليةويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة ا
  .وقايةال تخفيض تكاليف تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات -1
  .تقييمال تخفيض تكاليف تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات -2
تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الفشل  -3

  .الداخلي
الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الفشل تهتم إدارات  -4

 .الخارجي
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ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين حول مدى إدراك أهمية : "الفرضية الرئيسة الرابعة
العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، عدد (تكاليف الجودة تعزى إلى العوامل التنظيمية 

تي تم الحصول عليها في مجال الجودة، عدد الدورات التي تم سنوات الخبرة، عدد الدورات ال
  )".المركز الوظيفيالحصول عليها في مجال المحاسبة اإلدارية، 
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  )1(شكل رقم 
  متغيرات الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.(www.costofquality.org, 2011) : اAB@?ر  
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  :الدراسات السابقة 1.6
ستراتيجي وعالقته بتكاليف التوازن اال: "بعنوان) 2013الصياح والحاللمة، (دراسة  -1

 ".دراسة اختباريه في قطاع الصناعات الكيماوية األردنية: الجودة

مستوى  معرفة العالقة بين التوازن االستراتيجي وتكاليف الجودة وتقييم إلىهدفت الدراسة       
شركات صناعة المواد الكيماوية في المملكة األردنية، حيث طبقت التوازن االستراتيجي في 

شركات مساهمة عامة هي األكبر من حيث نسبة تركيز السوق بحيث تمثل  5الدراسة على 
على كل من مجلس  استبانه 113تم توزيع الدراسة  أهدافلتحقيق من السوق األردني، و% 72

  .اإلدارة، واإلدارة العليا، ومديري حسابات التكاليف
وكانت أهم النتائج هي وجود عالقة جوهرية بين التوازن االستراتيجي وتكاليف الجودة،       

تخفيض تكاليف الجودة ولكن ليس بصورة مطلقة وكذلك  إلىوأن التوازن االستراتيجي يؤدي 
الستراتيجي يتسبب في تكاليف مرتفعة، وأن الوصول إلى جودة عالية فإن االختالل في التوازن ا

  .يكلف الشركة تكاليف مرتفعة، والجودة الرديئة أيضاً تكلف الشركة تكاليف مرتفعة
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على التوازن االستراتيجي، وضرورة مراجعة األداء       

 6وازن االستراتيجي في الشركة بشكل دوري كل وتلقي تقييمات العمالء، وضرورة قياس الت
  .أشهر

 

 Assessment of Cost of poor quality: "بعنوان )Teli, et. al., 2012(دراسة  -2

in Automobile Industry."  

سيجما لمراقبة  6ثر استخدام األدوات األساسية لمعايير إلى اختبار أ هدفت الدراسة      
العمليات على تخفيض تكلفة رداءة الجودة وزيادة األرباح في شركات صناعة السيارات في 

ة لتكاليف الجودة، وتم استخدام نموذج تاجوشي لحساب دولة الهند في ظل األهداف الرئيس
  .تكاليف الجودة في هذه الشركات

انخفاض الوعي العام بشكل عميق حول أدوات الجودة، يحتاج السوق : وكانت أهم النتائج      
الهندي في ظل إشباعه الحالي وتوقفه عند حجم معين إلى إنشاء نماذج لتحسين فعالية األداء في 

سيجما  6مجال مراقبة الجودة، زيادة المنافسة أدت إلى إجبار الشركات لالعتماد على معايير 
  .لتحسين الجودة من اجل تعزيز الميزة التنافسية

الجودة،  أدواتأوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي حول       
  .وضرورة مواصلة الجهود لتطوير نموذج لمراقبة الجودة في الهند
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 لترشيد الستة المعيارية االنحرافات مدخل استخدام: "بعنوان، )2012زعرب، (دراسة  -3

 ".ميدانية دراسة :فلسطين بورصة في المدرجة الخدمات شركات قطاع في الجودة تكاليف

 Six( الستة المعيارية االنحرافات مدخل دور على الضوء إلقاءالدراسة إلى هدفت       

Sigma( فلسطين من  بورصة في المدرجة الخدمات قطاع شركات في الجودة تكاليف ترشيد في
 في المدرجة الخدمات قطاع شركات في Six Sigma متطلبات توافر مدى خالل اختبار

 جودة وتحسين الجودة تكاليف ترشيد في Six Sigmaاختبار جدوى تطبيق بورصة فلسطين، 
، حيث تم استخدام األسلوب فلسطين بورصة في المدرجة الخدمات قطاع في شركات الخدمة

  .إتمام الدراسةاالستقرائي واألسلوب الوصفي التحليلي في 
 تمتلك فلسطين بورصة في المدرجة الخدمات قطاع شركات أن: وكانت أهم النتائج هي      

فان  Six Sigmaمتفاوت، في حال تطبيق  بشكل Six Sigmaلتطبيق مدخل  الرئيسة المتطلبات
ذلك يساهم في تحسين جودة الخدمات وترشيد تكاليف الجودة، كذلك وجود عالقة بين تطبيق 

Six Sigma ورضا العمالء.  
 الشاملة الجودة إدارة لمفهوم والتطبيقي النظري الفكر نشر ضرورةوأوصت الدراسة ب      

 قطاع شركات قبل من واضحة منهجية خطوات على القائم Six Sigma مدخل تبني وضرورة

 تحسين وفي الجودة تكاليف ترشيد في فعال دور من له لما فلسطين في بورصة المدرجة الخدمات

 من الشركة في الجودة تكاليف عن معلومات بتوفير الشركة إدارة اهتمام ضرورة، الخدمة جودة

ومتابعة  الجودة لمشاكل النسبية األهمية تحديد من تتمكن خاللها من والتي عنها إعداد تقارير خالل
 في المدرجة الخدمات قطاع شركات قيام ضرورة، التصحيحية اإلجراءات واتخاذ األخطاء

 المالئمة المعلومات توفير في منه لالستفادة تكاليف للجودة محاسبة نظام بتبني فلسطين بورصة

 واتخاذ والرقابة التخطيط عملية في لمساعدتها المستويات المختلفة من مستوى كل في الجودة عن

  .القرارات
  

 

 TQMالتكامل بين إدارة الجودة الشاملة : "، بعنوان)2010الموسوي، والغربان، (دراسة  -4

 "ABCوأسلوب التكاليف على أساس األنشطة 

هدفت الدراسة إلى إظهار أهمية التكامل بين كل من إدارة الجودة الشاملة وبين نظام       
على اعتبارهما عنصرين من أهم عناصر النجاح داخل  ABCالتكاليف على أساس األنشطة 

رض أن الجودة للذان من شأنهما زيادة جودة المنتج، وتخفيض التكاليف وذلك على فالشركة وا
جاح الشركة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة بشكل عملي على الشركة العامة والتكلفة من عوامل ن

  .لصناعة البطاريات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في الجمهورية العراقية
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أن نظام إدارة الجودة الشاملة يدعم الميزة التنافسية للشركة من : الدراسةوكانت أهم نتائج       
خالل تحسين الجودة باإلضافة إلى أن أسلوب التكاليف على أساس األنشطة يدعم الميزة التنافسية 
من خالل تخفيض التكاليف، وأن أسلوب التكاليف على أساس األنشطة ال يعد األسلوب الوحيد 

ف وإذا ترافق تطبيق هذا األسلوب مع إدارة الجودة الشاملة فإن ذلك سيؤدي في تخفيض التكالي
إلى انخفاض ملموس في التكاليف، وأن استخدام الشركة العامة لصناعة البطاريات ألساليب 

واألساليب األتمتة التكنولوجية منعدم مما يؤثر سلباً على مركزها التنافسي في  الحديثة التكاليف
  .السوق العراقي

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة أسلوب التكاليف على أساس النشاط وربطة مع نظام       
إدارة الجودة الشاملة نظراً لما يحتويه كالهما من قواسم مشتركة تعزز الميزة التنافسية للشركة، 
وضرورة تطبيق الشركة محل الدراسة ألساليب التكاليف الحديثة، واتباع أساليب الجودة في 

  .ة ككل لما لهذه األساليب من أثر على ربحية الشركة على المدى الطويلالشرك
  

دراسة للنظام المحاسبي لتكاليف الجودة وتأثيرها على " :، بعنوان)2010الحلبي، (دراسة  -5

 :"الدخل الربحي

 واإلنتاجيةعلى التكلفة  أهميتهاوبيان  الشاملةتوضيح مفهوم الجودة  إلى ةالدراسهدفت       
، والمقومات والمبادئ المعتمدة في نظام ISO 9000والربحية، وتطرقت لنظام قياس الجودة 

حاسبية في قياس تكاليف الم واألسستكاليف الجودة، وتوضيح مكونات وعناصر تكاليف الجودة، 
، وقد تم قياس الدخل والعائد الربحي محاسبياً أساسثر مفهوم الجودة ونظامها على أالجودة، و

   .هذه الدراسة على عدد من الشركات الصناعية في المملكة المتحدة تطبيق
 الشركاتالتي تدفعنا لتبني الجودة في  المهمةحد المبررات أ أن :نتائج الدراسة أهموكانت       

 - 1 :عبارات 3ويمكن تلخيصها في  والربحية واإلنتاجيةبين الجودة  األساسيةهو العالقة 
الوحدات انخفاض معدل  - 2 .الوحدات المعيبةة يعني انخفاض معدل المستوى العالي من الجود

نقصان المدخالت الضائعة  -3 .يعني نقصان في ضياع المواد والعمالة ووقت العمل المعيبة
يعني تعظيم للمخرجات الناتجة عن نفس المدخالت وهذا ينتج عنه انخفاض في تكلفة وحدة 

نظام محاسبة التكاليف، وذلك الرتكاز هذا النظام  أفرعحد أنظام تكاليف الجودة يمثل  أن .المنتج
تمثل تكاليف الجودة نسبة عالية  .على ذات المقومات التي يرتكز عليها نظام محاسبة التكاليف

 %20 – 10التكاليف الصناعية، وتتراوح بين  إجماليمن  %30 إلىالتكاليف تصل  إجماليمن 
  .قيمة المبيعات إجماليمن 
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ت الدراسة بضرورة العمل على تصميم نظام تكاليف قادر على قياس وتسجيل وأوص      
تكاليف ومنافع برامج الجودة التي تطبقها الشركة، وضرورة اإلفصاح عن جميع البنود المؤثرة 

  .في تقييم جودة األداء، وعدم اللجوء إلى تسوية بعض البنود في بنود أخرى
  

دور الرقابة على تكاليف جودة التصنيع في تحسين : " ، بعنوان)2010الحديثي، (دراسة  -6

 ".األداء المالي لشركات األدوية األردنية

الوقاية،  كاليفت(هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تكاليف الجودة بأبعادها األربعة       
في تحسين األداء المالي ) الفشل الخارجيتكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف التقييم، تكاليف 

ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج . شركات تصنيع األدوية البشرية في المملكة األردنية الهاشميةل
كل من مدراء اإلنتاج والجودة، والمدراء ن على الوصفي التحليلي حيث تم توزيع استبانتي

  .الماليين والمحاسبين في شركات األدوية األردنية، ومن ثم تحليل البيانات والنتائج
أن مستوى تكاليف الوقاية وتكاليف الفشل الداخلي والخارجي : انت أهم النتائج هيوك      

مرتفع في شركات صناعة األدوية األردنية ومستوى تكاليف التقييم متوسط، ووجود دور ذو 
داللة معنوية لتكاليف جودة التصنيع في تحسين األداء المالي لشركات تصنيع األدوية األردنية 

  ).0.05(عند مستوى 
وأوصت الدراسة باالهتمام بأبعاد تكاليف الجودة األربعة وذلك بزيادة اهتمام إدارة       

الشركات بالتحقق من تكاليف  تخطيط نظام الجودة بشكل مستمر، وزيادة االهتمام بتكاليف 
ر التفتيش واختبار المواد الخام ومطابقتها للمواصفات، وضرورة قيام المسئولين والمخولين بتقدي

تكاليف إعادة التصنيع لكل وحدة منتجة، وضرورة تحمل الشركة لتكاليف إدارة الشكاوي بسبب 
الوحدات المعيبة بالمنتجات المباعة وتحمل كافة التكاليف التي يتحملها المتعاملون عند استالم 

  .وحدات معيبة
  

 Conformance Quality and " :، بعنوان)Karg, et. al., 2009(دراسة  -7

Failure Costs in the Software Industry - An Empirical Analysis of 

Open Source Software ": 

جودة المطابقة للمواصفات وتكاليف الفشل في هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين       
المعلومات شركات البرمجيات في الواليات المتحدة األمريكية، ولتحقيق هذا الهدف تم جمع 

الشركة نفسها وذلك لمعرفة : األولية والتي تم تحليلها الستخالص النتائج من ثالثة مصادر هي
خواص والتعليمات البرمجية لكل للتطبيقات، ووسائل التعقب وذلك لمعرفة حجم الشكاوى 

  .واألعطال الناتج عن استخدام هذه البرمجايات، واإلحصائيات العامة من داخل الشركة
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أن انخفاض تكاليف الفشل مرتبط بشكل كامل مع ارتفاع  هي الدراسة وكانت أهم نتائج      
  .جودة مطابقة البرمجيات للمواصفات باإلضافة إلى صغر حجم البرمجيات

  .وأوصت الدراسة بضرورة متابعة البحث في مجال جودة البرمجيات      
  

استخدام نموذج تاجوشي في تقدير التكاليف " :، بعنوان)2009الزيدي والناصر، (دراسة  -8
الخفية لالبتعاد عن مواصفات الجودة المستهدفة بالتطبيق على مصنع الغزل والنسيج في 

 ".الموصل

بيان أهمية قياس التكاليف الخفية للجودة في شركة الغزل والنسيج في  إلىهدفت الدراسة       
ير تكاليف الجودة الخفية داخل الشركة، ولتحقيق مدينة الموصل، وتطبيق نموذج تاجوشي في تقد

وذلك من خالل تحليل البيانات المالية التي تم  االستقرائيهذه األهداف استخدم الباحث المنهج 
  .الحصول عليها من داخل الشركة، وتطبيق نموذج تاجوشي على هذه البيانات

يعد أداه هامة ) نموذج تاجوشي(أن استخدام دالة خسارة تاجوشي : وكانت أهم النتائج هي      
لضبط وتوجيه خصائص ومواصفات المنتج عن طريق المعلومات المتوفرة عن الخسائر 
المتوقعة الناتجة عن أي انحراف في المواصفات، وأنه في اعتقاد العاملين في الشركة أن تكاليف 

المنتجات  االعتبارعلى تكاليف عدم المطابقة للمواصفات دون األخذ في  الجودة تتوقف فقط
  .طرف المستهلك اكتشافهاالمعيبة التي يتم 

بتكاليف الجودة المخفية كونها تمثل الجانب األكبر من  االهتماموأوصت الدراسة بضرورة       
لتحقيق أعلى  المؤشرات المستخرجة من نموذج تاجوشي اعتمادتكاليف الجودة، وضرورة 

  .مستويات األداء، وضرورة استمرار البحث والتطوير في نماذج قياس التكاليف الخفية للجودة
  
حساب تكاليف الجودة المالزمة للعمليات اإلنتاجية في : "، بعنوان)2008الرجوب، (دراسة  -9

دراسة حالة : ل وبيت لحمالمنشآت الصناعية البالستيكية العاملة في محافظتي الخلي

 ".تطبيقية

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع تكاليف الجودة المختلفة ونسبها في الشركات       
الصناعية الفلسطينية، والتعرف على مدى معرفة مديري الشركات الصناعية بأنواع التكاليف 
المختلفة للجودة، والتعرف على العالقة بين أنواع تكاليف الجودة المختلفة والى أي مدى 

مكن االستفادة من حساب تكاليف الجودة، وتم تطبيق هذه الدراسة على شركات صناعة ي
  .البالستيك في محافظتي الخليل وبيت لحم في فلسطين

انخفاض مستوى المعرفة بتكاليف الجودة وبالتالي االستفادة : وكانت أهم النتائج هي      
كبر من ف الجودة حققت فوائد ألحساب تكاليا كان ضئيل والشركات التي تطبق أنظمة همن
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تلك التي ال تطبق أنظمة تكاليف الجودة، وكذلك انخفاض نسبة تكاليف عناصر الجودة إلى 
من إجمالي تكاليف  %39التكاليف الكلية، كذلك شكلت عناصر تكاليف الجودة الوقائية 

وتكاليف الفشل  %20وتكاليف الفشل الداخلي  %27الجودة، وتكاليف التقييم شكلت 
  .باستثناء الخسارة في المبيعات الناتجة عن رداءة الجودة %14الخارجي 

وأوصت الدراسة بضرورة التدريب المكثف لجميع أفراد الشركات إلكسابهم المهارات       
والمعارف الالزمة لتحقيق هدف إدارة الجودة الشاملة، وضرورة وضع أهداف واضحة 

اليف الجودة، وضرورة دراسة العوامل التي قد تؤثر على ربحية ويمكن قياسها لتقليل تك
  .الجودة كالعالقة بين العمليات ودرجة المنافسة والعناصر الخارجية المؤثرة

  

وأثرهما  Taguchiعالقة تكاليف الجودة بطريقة : "، بعنوان)2008جاسم، (دراسة  -10

 "في تخفيض تكاليف الجودة

والتي (ة مدى تأثير وجهة النظر الحديثة لتكاليف الجودة هدفت هذه الدراسة إلى معرف      
على تخفيض تكاليف ) تقضي بأن المستوى األمثل للجودة يحدث عند مستوى صفر من العيوب
  .Taguchiالجودة، واختبار العالقة بين وجهة النظر الحديثة لتكاليف الجودة وطريقة 

الدراسة حيث استعرضت الدراسة الجوانب وتم استخدام األسلوب االستنباطي في هذه       
ودالة  ،Taguchi النظرية المتعلقة بمفهوم الجودة وتكاليفها، والعالقة بين تكاليف الجودة وطريقة

  .خسارة الجودة والجودة المستهدفة
الوقاية (أن تحليل تكاليف الجودة إلى تكاليف المطابقة : وكانت أهم نتائج هذه الدراسة هي      

ن دالة وأ. يساهم في تحسين الجودة) خارجيالفشل الداخلي وال(وتكاليف عدم المطابقة ) والتقييم 
أنها هي المقياس الذي يقيس درجة االنحراف عن القيمة المستهدفة أي  L (X)خسارة الجودة 

وجود عالقة . تقيس الخسارة االجتماعية وليست الخسارة التي تنتج عند اكتشاف العيوب فقط
، ووجود عالقة طرديه بين )الوقاية والتقييم(عكسية بين دالة خسارة الجودة وتكاليف المطابقة 

  ).الفشل الداخلي والخارجي(دالة خسارة الجودة وتكاليف عدم المطابقة 
التي تركز على التصميم المتين  Taguchiسة بضرورة استخدام طريقة وأوصت الدرا      

للمنتجات في المراحل األولى للتصنيع، األمر الذي يؤدي إلى إنتاج منتجات عالية الجودة بأقل 
  .لتقليل تكاليف الفشل Taguchiوضرورة تطبيق وجهة النظر الحديثة للجودة مع طريقة . تكلفة
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أثر تكاليف الجودة في تحسين األداء المالي دراسة : "، بعنوان)2008محمد، (دراسة  -11

 " –شركة مساهمة خاصة  –حالة في شركة المشروبات الغازية 

هدفت الدراسة إلى توضيح أثر قياس وتحليل تكاليف الجودة في تحسين األداء المالي       
ركة بغداد للمشروبات لشركة بغداد للمشروبات الغازية، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على ش

الغازية في الجمهورية العراقية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب المقابالت الشخصية 
  .واالستبانه، وأسلوب الدراسة العملية للقوائم المالية للشركة

وكانت أهم النتائج هي افتقار الشركة محل الدراسة إلى القدرة على التصنيف العلمي       
الجودة والقدرة على تحليل هذه التكاليف واالستفادة منها، وكذلك عدم قدرة الشركة على لتكاليف 

توزيع تكاليف الجودة على مراكز التكلفة المناسبة، وأثبتت الدراسة العملية لقوائم الشركة أن 
 نسبة تكاليف الوقاية منخفضة بالرغم من أن نتيجة االستبانه تشير إلى اهتمام اإلدارة بتكاليف

  .التقييم
وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام اإلدارة العليا واإلدارة المالية بأساليب قياس وتحليل       

تكاليف الجودة، وضرورة إلحاق محاسبي الشركة بدورات متخصصة بتوزيع وقياس وتحليل 
يح تكاليف الجودة لالستفادة من منافع تحسين الجودة، وضرورة قياس األداء المالي للشركة لتوض

  .العالقة بين األداء المالي وتكاليف الجودة
 

 An exploratory study on quality costs in: "، بعنوان)Uyar, 2008(دراسة  -12

Turkish manufacturing companies." 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق الشركات الصناعية التركية لنظام تكاليف الجودة،       
وتقييم تغير أداء الشركة بعد تطبيق نظام تكاليف الجودة، وتحديد الغرض من قياس وتقرير 

شركة  500تكاليف الجودة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استبانه عن طريق البريد على 
الشركات الصناعية في تركيا تم تحديدها من خالل الغرفة التجارية في اسطنبول، حيث  من أكبر

  .تم اختيار الشركات بناء على الحصة السوقية األكبر
من الشركات التي استجابت لالستبانه تطبق نظام  %49أن نسبة : وكانت أهم النتائج      

انخفاض شكاوى : لشركات محل الدراسة إلىفي ا تكاليف الجودةتنفيذ نظام  تكاليف الجودة، أدى
حجم المبيعات، وأشارت العمالء، انخفض المنتجات المخردة، انخفاض نفقات الضمان، وزيادة 

  .هم الفئة األكثر دعما لألهداف المقترحة في هذه الدراسة اإلى أن المحاسبين كانو
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق هذه الدراسة على القطاعات األخرى وعدم تعميم نتائج       

 . هذه الدراسة على باقي القطاعات
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 Cost of quality usage and its " :بعنوان، )(Sower, et. al., 2007دراسة  -13

relationship to quality system maturity." 

اختبار العالقة بين توزيع تكاليف الجودة ومستوى نضج نظام جودة  إلىالدراسة  هدفت      
ثر نضج أنظمة الجودة على أداء دى فاعلية أنظمة تكاليف الجودة وأ، وذلك لتقييم مالشركة
وطُبقت الدراسة  .ال تستخدم أنظمة تكاليف الجودة الشركاتوتحديد السبب في أن بعض  الشركة

أمريكية محلية واستخدم في هذه الدراسة االستبيان لتحديد  على موظفي شركات صناعية ومتاجر
، هذه American Society for Qualityاألربع  ASQتوزيع تكلفة الجودة الشاملة بين فئات 

  ANSI / ISO / ASQ Q9004-2000تقيم نضج نظام الجودة في المنظمة باستخدام األداة 

استخدام تحليل االرتباط لدراسة العالقات بين تم كذلك  .لتصنيف مستوى نضج أداء النظاموذلك 
   .تكاليف الجودة ونضج نظام الجودة

وكانت أهم نتائج الدراسة هي توضيح العالقة بين نضج نظام الجودة وتوزيع تكاليف       
تنخفض تكاليف الفشل الخارجي كنسبة مئوية من إجمالي تكاليف : الجودة والتي كانت كما يلي

تزداد تكاليف الجودة اإلجمالية إذا  .الشركةمستوى نضج نظام الجودة لدى الجودة كلما زاد 
النمو في  .من مستوى منخفض جدا من النضج في نظام الجودة إلى مستوى أعلى الشركةانتقلت 

المبيعات واألرباح ال يرتبط إلى حد كبير مع وجود نظام لتكاليف الجودة أو مستوى نضج نظام 
لدراسة أن كل من أنظمة تخطيط موارد الشركة، ونظام التكاليف المبني وكذلك أثبتت ا .الجودة

  .على األنشطة يزودان الشركة بنظم المعلومات تسهل تتبع تكاليف الجودة
وأوصت الدراسة بأن تطبيق نظام تكاليف الجودة الناجح يجب أن يدعم من قبل إدارة       

  .ليف الجودة في المدى القصيرالشركة واألخذ بعين االعتبار ارتفاع إجمالي تكا
  

نة في الرقابة على تكاليف الجودة دور المواز": ، بعنوان)2007 حمودي والنعيمي،(دراسة  -14

 ."بحث تطبيقي في الشركة العامة للزيوت النباتية

وهدفت هذه الدراسة إلى كيفية إعداد موازنة لتكاليف الجودة باالعتماد على المؤشرات       
العلمية ومن ثم مقارنتها بتكاليف الجودة الفعلية وتحديد االنحرافات بهدف تحديد أسبابها 

حيث تم تطبيق هذه الدراسة على الشركة . ومعالجتها لغرض تطبيق معايير الجودة العالمية
  .للزيوت النباتية في مدينة الموصل في الجمهورية العراقية العامة
ضعف دور المعلومات المحاسبية المستخدمة ألغراض : وكانت أهم نتائج الدراسة هي      

تعد الموازنة  الشركةالجودة الشاملة للشركة عينة البحث وارجع الباحث السبب في ذلك بأن 
ث أنها لم تتضمن جداول موازنات كلف الجودة، حي ،الشركةبشكل إجمالي ال يغطي كل نشاط 
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 الشركةأن كلف الجودة المحتسبة من قبل  .مما يعد ضعف كبير في جداول الموازنات التخطيطية
من قيمة المبيعات وان المستوى األمثل للجودة للشركات ذات الدقة القليلة  %21تبلغ ما نسبته 
الدراية الكافية من اإلدارة العليا والموظفين عدم  .من قيمة المبيعات %2 –0.5%تبلغ ما بين 

بالشركة بمفهوم وأهمية كلف الجودة حيث ال تعلم اإلدارة العليا مسئولية أي قسم في الشركة 
  .إعداد موازنة لكلف الجودة

 كمهندسين بالشركة عديدة أقسام من أعضاؤه يكون عمل تكليف فريقبوأوصت الدراسة       
 مستقبلية، اعتماد ولفترة بها خاصة وإعداد موازنة الجودة كلف لدراسة وإحصائيين ومحاسبين

 الجهود وتنسيق توفير في الشركة أهداف لتحقيق وكفاءة شمولية أكثر تخطيطية موازنات نظام
 بين مقارنة خالل من تسببت التي االنحرافات عن والبحث المتاحة للموارد واالستخدام األمثل

  .معالجتها ومحاولة أسبابها ومعرفة لى تحليلهاع والعمل والمخطط الفعلي
  

 Quality Loss Function – A: "بعنوان) Sharma, et al., 2007(دراسة  -15

Common Methodology for Three Cases"  

 من الجودة خسارة في دالة الثالث الحاالت جميع بين التشابه تقديم إلى هدفت هذه الدراسة      
 الثالث الحاالت لجميع مشتركة صيغة قتراحذلك الو المستهدفة النسبة استخدام متوسط خالل

 التي الجودة خسارة دالةباالعتبار في دالة خسارة الجودة، حيث إن  Taguchiالتي وضعها 
 األفضل، األصغر أفضل، االسمية القيمة ،هي حاالت ثالث تأخذ باالعتبار Taguchi هاوضع

 ختلفت أفضل كبراأل حالة مع للتعامل المستخدمة المنهجية، عالوة على ذلك فإن األفضل كبراألو
  .الحالتين األخريين نع قليال

طُبِقَت هذه الدراسة على أمثلة لشركات تقوم بإنتاج المحركات المستخدمة في السيارات       
ت الثالث والطائرات والموجودة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تم تطبيق الحاال

باستخدام متوسط النسبة المستهدفة على عينة  Taguchiالمستخدمة في دالة خسارة الجودة 
  .الدراسة، وتجربة المنهجية المقترحة على تلك األمثلة

 الكفاءة، مثل لخصائص خاصةو مناسبة المقترحة المنهجيةوكانت أهم النتائج هي أن       
ن هذا النموذج ، وأاألخرى الخصائص من العديد بين من معيبال غير ونسبة األداء، ومعامل

يمكن استخدامه ألي من الحاالت الثالث، وانه باستخدام هذا النموذج يمكن في حالة تم التوصل 
ال يمكن أن  Taguchiإلى الهدف فإن خسارة الجودة تساوي صفر وفي المقابل في نموذج 

  .يحدث ذلك إال إذا كانت خاصية األداء ما ال نهاية
وأوصت الدراسة باستخدام متوسط النسبة المستهدفة لتحديد األهداف لخصائص حالة       

  .األكبر هو األفضل، وإجراء المزيد من األبحاث حول تحديد النسبة المستهدفة
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 A review of"بعنوان ، )Schiffauerova, and Thomson, 2006( دراسة -16

research on cost of quality models and best practices". 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق نماذج قياس تكاليف الجودة على المؤسسات      
 ومعرفة النماذج األكثر شيوعا المستخدمة في تقييم وقياس تكاليف الجودة، ااألكاديمية في كند

 منهجيات مختلف حول المنشورة الدراسات خالل من استقصائية دراسةوذلك من خالل عمل 
واعتمدت الدراسة  .الجودة تكلفة لطرق أفضل فهم توفير أجل من نجاحها وتقارير الجودة فيلاتك

في منهجيتها فقط على الدراسات المطبقة على المؤسسات األكاديمية الموجود في كندا، 
  .واستخلصت النتائج من خالل مطابقة نتائج الدراسات السابقة مع بعضها البعض

   الرغم على
منهجيات تكاليف  تستخدم الغالبية برامج إدارة الجودة  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة هي      

 في ناجح COQ فكر لتكاليف الجودة تتبنى ال التي المؤسسات األكاديمية في كندا أن .الجودة
 حساب التكاليف طريقة أن كذلك توصلت إلى. لعمالئها الجودة وتحسين الجودة تكاليف خفض
 ,Prevention-Appraisal-Failure( الكالسيكي الفشل تقييم الوقاية ي نموذجه شيوعا األكثر

P.A.F.( في بعض الشركات نجاحب خرىاأل الجودة تكلفة نماذج استخدام يتم ذلك ومع.  
  .وأوصت الدراسة بأن أنظمة تكاليف الجودة البد أن تكون جزء من برامج إدارة الجودة      

 

 Factors, Measures, and Problems of : "بعنوان، )(Rodchua, 2006دراسة  -17

quality cost program implementation in the manufacturing 
environment." 

رنامج تكاليف والمقاييس المساهمة في تنفيذ ب المهمةتحديد العوامل إلى  الدراسة هدفت      
. على أساس تكاليف الجودة في بيئة التصنيع جودة ناجح حيث تم وضع نموذج تجريبي

حيث تم نشر  لجمع البيانات من المصانع وخبراء التصنيعفي هذه الدراسة االستبانه  واستخدمت
ومجلة تقدم  ASQهذا االستبانه على المواقع االلكترونية لكل من الجمعية األمريكية للجودة 

  . مستجيب لهذا االستبيان 63الجود وتم الحصول على 
وكانت أهم نتائج الدراسة أن العوامل التي ساعدت على نجاح برامج تكاليف الجودة تمثلت       

فهم الفكر والمفاهيم ، التعاون مع اإلدارات األخرى، التطبيق الفعال للنظام، الدعم اإلداري: في
الستكشاف طبيعة  اتلمزيد من الدراسوكانت أهم توصياتها إجراء ا .المتعلقة بتكاليف الجودة

  .أساليب السيطرة على تكاليف الفشل الداخلي والخارجيكذلك عوامل والتحليل 
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وأوصت الدراسة خبراء الجودة الشاملة بتوعية إدارة الشركات حول مفاهيم ومنافع الجودة       
وضرورة قياس تكاليفها، وإعطائهم أمثلة عملية عن الشركات الناجحة التي قامت بتطبيق هذه 
األنظمة، متابعة المهنيين لبحث ومتابعة البحث لتوفير مزيد من السبل للتقدم في برامج تكاليف 

  .الجودة
  

 Development of a measure to assess": بعنوان ،)José, et. al., 1999(دراسة  -18

quality management in certified firms." 

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مقياس لتقييم مدى نجاح إدارة الجودة وتحديد العوامل التي       
يتوقف عليها نجاح أنظمة إدارة الجودة والتي يعتبرها الباحثون هنا حاسمة، وتم استخدام 
 األسلوب االستنباطي باإلضافة إلى االستقرائي التحليلي في هذه الدراسة، حيث تمت دراسة

مؤسسي نظريات إدارة ( الجودة قادة أفكاروهي  مختلفة اتجاهات من الجودة إدارة ةنظري
 من مجموعة تحديد في هذا ساعد وقد. ةرسميال تقييمال ونماذج التجريبية البحوث ،)الجودة

 اإلجاباتخالل  من عن طريق االستبانه اختبارهاومن ثم تم . التنفيذ لنجاح الحاسمة العوامل
تعمل في منطقة  معتمدة صناعية شركة 106 في الجودة عن المدراء والمسئولين قبل من المقدمة

Alicante  شرق اسبانيا، حيث قام الباحثون باستعراض بعض الدراسات التي قامت بتطوير
نماذج مقاييس إدارة الجودة واستنتاج نموذج معدل تم اختبار مؤشراته عن طريق االستبانه على 

  .العينة المذكورة
عوامل رئيسية قد تؤدي إلى إضعاف األداء،  10أهم نتائج الدراسة هي انه تم تحديد       

وعزز هذا االستنتاج عدة دراسات سابقة في نفس المجال، ومعالجة هذه العوامل ال تؤدي بشكل 
 the European(مباشر إلى زيادة إمكانيات نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 

Foundation for Quality Management, EFQM( ولكن التوافق بين كل من ،EFQM 
  .ونظرية إدارة الجودة القائمة أتاح إمكانية  تطوير نموذج لقياس هذه ممارسات الجودة

-ISO متطلبات تجاوز في الراغبة والمتوسطة الصغيرة الشركات جميعوأوصت الدراسة       

  .بشكل موسع العوامل هذه بيقتط ضمان الشاملة الجودة إدارة نحو 9000
  
  

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 1.7

  :أوجه الشبه مع الدراسات السابقة: اوالً
الهدف الرئيسي للدراسة وهو معرفة حقيقة تتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في 
 .تعامل الشركات الصناعية والخدمية مع تكاليف الجودة

  :أوجه اإلختالف كع الدراسات السابقة: ثانياً



  
 

19 
 

  :تختلف هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في
الجودة الشاملة دون هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى أنظمة إدارة  -1

األخذ بعين اإلعتبار التكاليف الناتجة عن تطبيق هذه األنظمة والخسائر الناتجة عن عدم 

الناتجة عن العمليات التشغيلية  ة في منع القصور واإلنحرافاتقدرة هذه األنظم

 .الروتينية

 .م2013توقيت الدراسة، حيث تم إعداد هذه الدراسة عام  -2

مجتمع الدراسة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على الشركات الصناعية الفلسطينية وتم  -3

 .أخذ عينة الدراسة من شركات صناعة األغذية

عن  التي تميز الشركات محل الدراسة مختلفةالتنافسية السوقية والنتاجية واإلظروف ال -4

 .باقي الشركات الصناعية في العالم

وكذلك الغرض من هذه الدراسة هو دراسة حالة الشركات الصناعية في قطاع غزة  -5

مدى ادراك إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بتكاليف  لمعرفة )دراسة استطالعية(

تطبيق الشركات الصناعية الفلسطينية لنظام تكاليف الجودة، ومدى اهتمام الجودة، ومدى 

لحصول على من أجل ا ،تكاليف الجودة الشركات الصناعية الفلسطينية بسياسات تخفيض

على  مبنيهجديدة ك للمساعدة في فتح المجال أمام دراسات نتائج وصفية لهذا الواقع، وذل

  .نتائج هذه الدراسة االستطالعية
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  :مقدمة 1.2

تعد الجودة من المتطلبات األساسية التي يجب توافرها في المنتجات والخدمات التي تقدمها      
الشركة لعمالئها، األمر الذي يستوجب منح األهمية الالزمة لهذا المفهوم وذلك من خالل 
 استيعاب معنى الجودة وتعميم ونشر ثقافة الجودة على جميع أفراد الشركة وبذل العناية الالزمة

  .لتحقيقه لما لذلك من آثار ايجابية تعود على الشركة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام
وبناء على ما سبق فإن التزام الشركة بضبط مستوى معين من الجودة والحفاظ عليه أو       

عدم قدرتها على ضبط مستوى معين من الجودة وعدم قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة 
ه تكاليف يطلق عليها تكاليف الجودة، ومن البديهي أن أي تكاليف يتم إنفاقها المطلوب ينتج عن

  .فإن الشركة تتوقع أن يقابلها مكاسب تفوق هذه التكاليف
الجودة  عوامل بين التوازن على أساس تقوم الخدمات أو المنتجات المنافسة بينإن لذلك ف      

 تكاليفال تحليل وبالتالي فإن .داخل الشركة المسئولةإلدارة ل أساس هدف والتي تعتبر التكلفةو
 المناطق التي تعاني من تحديدالجودة و دارةإلالفعالية الشاملة  تقييموسيلة ل الجودة يوفرب المتعلقة

أساس أن المنتجات  وذلك على، )Uyar, 2008: 604( وأولويات العملوالفرص  المشكالت
ترتبط جودة المنتج  المنتج مرتبط بوظيفة المنتج، بينماتباع بحكم نوع المنتج وسعره، ونوع 

بالمنافع أو الخسائر الناتجة عن استخدامات هذا المنتج، وغالباً ما يشار إلى الجودة بأنها المطابقة 
  .)Taguchi, et. al., 2005: 171( للمواصفات

اليومية، ولكن تختلف الجودة من منظور شخص  الحياةإن مفهوم الجودة ليس بالجديد في       
وبالرغم من هذه االختالفات فإن هناك عوامل مشتركة تؤدي إلى معنى واحد يخطر في  آلخر،

ذهن اإلنسان بمجرد التطرق إلى كلمة الجودة وهو بشكل مبسط االستفادة من السلعة أو الخدمة 
  .لحصول على هذه السلعة أو الخدمةبما يفوق أو على األقل يعادل الثمن المدفوع مقابل ا

لذلك فإن االلتزام بالجودة تعتبر ثقافة سامية للمجتمع تقوم على أساس تبادل المنفعة بين كل       
من الشركة المنتجة للسلعة أو الخدمة والمستهلك لهذه السلعة أو الخدمة، وعلى هذا األساس فإذا 

ا أو فشلها في ضبط الجودة يجب األخذ بعين قررت الشركة قياس التكاليف الناتجة عن نجاحه
االعتبار التكاليف الناشئة عن وصول المنتج للمستهلك سواء كانت ذات جودة أو غير ذلك، لما 
قد يترتب على ذلك من تكاليف يصعب قياسها بشكل نقدي من أضرار قد تلحق بالشركة 

  .وبالمستهلك، وهذا ما يطلق عليه تكاليف الجودة المخفية
وبناء على ما سبق فقد وضع علماء وخبراء الجودة عدة نماذج رياضية لتسهيل عملية       

تقدير تكاليف الجودة بشقيها الصريحة والمخفية وذلك لمساعدة الشركة في الوصول إلى 
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المستوى األمثل للجودة الواجب توافره في منتجاتها بما يحقق التوازن بين منفعة الشركة ومنفعة 
  .من السلعة أو الخدمة، وهذا ما سيتم تناوله بشكل مفصل في هذا الفصل المستهلك

  

 :مفهوم الجودة 2.2

ه، إذ توفر القواميس أن كلمة الجودة ال يمكن تعريفها بسهولJuran يؤكد عاِلم الجودة       
تعريفات كثيرة، معظمها غامضة أو فلسفية لالستخدام التقني، ولكن لتقدير األبعاد الخفية لهذا 

لتعريف يمكن االستعانة بالمثال التالي، لنفترض أن هناك مسافر يحتاج إلى غرفة نظيفة ا
غرفة فخمة ومكلفة وجد وبسيطة وآمنه ليقضي فيها ليلته ويكمل طريقة للجهة التي يقصدها، فإذا 

ال تليق لالستخدام بالنسبة لهذا الرجل بالرغم من فخامتها التي  فإنها قدفي فندق خمس نجوم 
توصلها إلى مستوى الكمال، ولكن في المقابل قد يأتي نفس الشخص في األسبوع التالي مع 
عائلته لقضاء عطلة ويجد نفس الفندق مثالياً لهذا االستخدام وبالتالي سيكون سعيداً بهذه الجودة 

وهذا يعني أن المستخدم هو الذي يستطيع أن يعرف ). الرجلبخالف الوضع األول لنفس (
  .)Bisgaard, 2007: 665-666(الجودة وليس المزود أو المنتج 

الذي لم يعرف الجودة في عبارة واحدة، والذي يؤكد  Demingوهذا القول يتفق مع رأي       
، حيث إن الجودة هي مصطلح أن جودة أي سلعة أو خدمة يمكن فقط أن تعرف من قبل الزبون

  ).Suarez, 1992: 3(نسبي يتغير معناه بناء على احتياجات الزبائن 
ى عوامل مختلفة للجودة هناك عدة تعريفات للجودة يركز كل منها علوبالرغم من ذلك       

مة لالستخدام، درجة مقابلة المنتج الحتياجات الزبون، ودرجة تطابق المنتج مع مثل المالء
حيث إن مفهوم ، ) 327: 2007 الدهراوي،أبو زيد، و(يم والمتطلبات الهندسية ئص التصمخصا

  .الجودة عام االستخدام وينطبق على السلع بقدر ما ينطبق على الخدمات
إلى مدى صالحية تصميم  تشير بأنها الجودة) 277: 1993 واLMNOPQB، م،عالَّ(فقد عرف       

مطابقة مواصفات المنتج للمواصفات المخططة الواردة في التصميم أو المنتج لالستخدام ودرجة 
رئيس شركة فيليبس لاللكترونيات  Jan Timmer عبر وقد .التي تم االتفاق عليها مع العميل

 ,Capon(ويرى  .)Crainer, 1999: 189( "الجودة هي الطريق للحياة"بمقولته  عن الجودة

توقعات  -ويفضل تجاوز  - ابلة المنتج أو الخدمة لمقهي قابلية "أن الجودة  )232 :2000
مدى مطابقة مواصفات تصميم السلع والخدمات التي تقدمها "عرف الجودة بأنها تُو ".الزبون

  . )653: 2012 أبو حشيش،( "الشركة مع توقعات العمالء
خلو المنتج أو من مقياس للتميز أو حالة  قاموس األعمال التجارية بأنهافي وتعرف الجودة       
يتم تحقيقه عن طريق االلتزام الصارم المهمة ومن العيوب وأوجه القصور واالختالفات  الخدمة
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لمنتج من أجل إرضاء العمالء أو متطلبات المتسقة التي تحقق توحيد ا عض المعاييربب
  .)www.businessdictionary.com, 30-3-2013(ين المستخدم

محددة بوضوح قابلة للقياس و شروط في الجودة يجب تعريف نهأ Crosbyيرى بينما       
، يدعم )Suarez, 1992: 3( ملموسة بناء على أهداف اتخاذ إجراءات لمساعدة المنظمة على
في معهد المهندسين المدنيين  دولة 25مندوبون من م عندما اجتمع 1946هذا الرأي ما تم عام 

والتي  في لندن وقرروا إنشاء منظمة دولية لتسهيل التنسيق وتوحيد المعايير الصناعية الدولية
منذ ذلك ، والتي ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس م تحت اسم 1947باشرت عملها عام 

 جميع جوانب التكنولوجيا والتصنيع تغطي تقريباً معيار دولي 19,500الحين، نشرت أكثر من 
)www.iso.org, 30/3/2013(.  

مطابقة المنتج للمواصفات المحددة التي  بأنها مدىالجودة  تعريفيمكن  ويرى الباحث أنه      
  .تقابل وتلبي رغبات وحاجات الزبون

أن كافة األنظمة التي تهتم بالجودة تهدف بشكل أساس لتلبية رغبات القول  مما سبق يمكنو      
وتوقعات الزبائن بغرض المحافظة على الزبائن الحاليين وكسب ثقة زبائن جدد وذلك لزيادة 

  .أرباح الشركةزيادة  مما يؤدي بدوره إلىالحصة السوقية للشركة وتحقيق ميزة تنافسية 
  :جانبين أساسيين للجودة هما هناك أن) 1222: 1996 حجاج،(ويرى       
والتي تقيس كيف أن مواصفات السلعة قابلت  :Quality of designجودة التصميم  -1

  .بكل دقة احتياجات ورغبات المستهلك
والتي تعني تصنيع المنتج طبقاً  :Conformance qualityجودة المطابقة  -2

 .لمواصفات التصميم والمواصفات الهندسية والصناعية

وعلى ذلك فإن الفشل في جودة التصميم وجودة المطابقة يتحدد بالفرق بين األداء الفعلي       
وإرضاء العميل، وبالتالي يجب تخطي هذا الفشل من خالل عمليات التحسين المستمر ألن أي 
فشل سوف تصادفه الشركة خالل رحلتها الطويلة من احتياجات العميل إلى األداء الفعلي يتطلب 

  .وهذا ما يطلق عليه تكاليف الجودة). 1223: 1996 حجاج،(فة مالية وتكلفة غير مالية تكل
     

  :تطور الجودة   2.3

تعتبر الجودة من المصطلحات اإلدارية الحديثة، ولكن على الرغم من ذلك فإن حركة       
 ،)Newton, 2006: 2( الجودة الحديثة ليست مفهوماً ثورياً ومفهوم الجودة ليس فكرة جديدة

ترجع إلى الحضارة الفرعونية حيث  التي، للمفهوم أصوله التاريخية القديمةورغم ذلك فإن 
على جدرانها من  رسموااء من أهرامات ومعابد وفيما يظهر فيما شيدته يد المصريون القدم

ية، بلإلى الحضارة البا  وترجع كذلك .يؤدونها التيالقياس والفحص المنظم لألنشطة  فيأساليبهم 
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حيث وضع أقدم الئحة جزاءات لحاالت  سنة،قبل حوالي خمسة آالف " حمواربي"والملك البابلي 
اء األعمال منهج عمل أد فيالجودة  كانتالحضارة اإلسالمية  فيو .األداء فياإلهمال والقصور 

لخير الدنيا  لخالقه سعياً، وأصبح الفرد المسلم مطالب بإتقان عمله إرضاء وأسلوب حياة
ولقول رسول  ،)30: الكهف ، آيه(  "إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال" :، لقوله تعالىواآلخرة

 )1/275رواه الطبراني، " (إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه": عليه وسلماهللا صلى اهللا 
  .كتاب اهللا وصحيح السنة النبوية فيواآليات واألحاديث الدالة على ذلك عديدة 

 Josiah عام عندما قام 250ولكن عملياً يعود أصل إدارة الجودة إلى ما يقارب       

Wedgewood )بتعريف ) الذي كان يعمل صانع فخار وأيضاً يعد من المخترعين األمريكيين
وهو ما عرف الحقاً متطلبات زبائنه وحاجاتهم وعمل على تلبيتها في منتجاته لمقابلة حاجاتهم 

باإلنتاج الكبير، إن هذا األسلوب اإلداري وهذه المفاهيم أتاحت للمنتجين إنتاج بضائع مصنوعة 
  ).Hooshim, 1993: 6( جيداً وبأسعار في متناول الجميع

ويشار ) دوائر الجودة( ـالذي كان يسمي ب دة الشاملة مع االبتكار اليابانيإدارة الجو نَشأت      
كان الهدف من دوائر الجودة هو أن يجتمع كل الموظفين و ،)دوائر رقابة الجودة(ـ يانا بإليه أح

في لقاءات أسبوعية منتظمة، لمناقشة سبل تحسين موقع العمل وجودة العمل، ويتم فيها تحفيز 
الموظفين على تحديد المشكالت المحتملة للجودة ثم مناقشة وعرض حلولهم الخاصة، بدأت 

م، ثم انتقلت فكرة دوائر الجودة إلى أمريكا في 1962ألول مرة في اليابان في عام  دوائر الجودة
من وباختصار فإن الجودة مرت بعدة مراحل ، اتيقت رواجاً كبيراً في الثمانينات وحقيالسبعين

الوطيفي، (وهي متميزة للجودة  مراحلخالل تطور مستقر وثابت يمكن تقسيمها إلى أربعة 
2013 :7-8:(  
  :Inspectionالفحص : ة األولىالمرحل

جات باستخدام الوسائل الفنية في بداية القرن التاسع وهي مرحلة االهتمام بفحص المنت      
عشر خاصة مع بداية ظهور نظام اإلنتاج الكبير والذي استدعى وجود وظيفة تقوم على فحص 

  .المنتجات لمعرفة درجة المطابقة للمواصفات
  :Quality Controlضبط الجودة : ةالمرحلة الثاني

استخدام بعض األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة والتـي بـدأ    مرحلة ظهر فيهاوهي       
وقد كان ذلك بداية وجود قسم مستقل لضبط الجودة يعتمـد   ،ستخدامها مع بداية القرن العشرينا

ب اإلحصائية في هم األساليعلى استخدام األساليب اإلحصائية  حيث شهدت هذه المرحلة إدخال أ
  ).ئية وعينات القبول وخرائط الجودةالعينات اإلحصا(ضبط الجودة مثل 

  :Quality Assuranceتأكيد وضمان الجودة : ةالمرحلة الثالث
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من خالل إيجاد منظمة عمل تعمل على أسـاليب  وهي مرحلة التأكد من الجودة وضمانها       
  .وتصحيحة ومنع تكرارهلمنع وقوع األخطاء وكشف الخطأ بشكل مبكر 

  :Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة: المرحلة الرابعة

للجودة التي تمثل الطور المتقدم في مرحلة اإلدارة  ةوهي مرحلة اإلدارة اإلستراتيجي      
عن طريق بناء ثقافة وفلسفة للجودة  الجودة كسالح تنافسي استخدام الشاملة للجودة المعتمدة على

   ).3 :2007بن نايف، (داخل األفراد في المؤسسات بجميع مستوياتهم اإلدارية 
تضع معايير ومقاييس المنتجات، منها  وقد تم تأسيس عدد من المؤسسات الدولية التي      

، )International Organization for Standardization) ISOالمنظمة العالمية للجودة 
،  European Committee for Standardizationومؤسسة المعايير األوروبية للجودة

م مؤسسة 1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام  أنشأتمحلياً وو\PNهYZ U اUVWXABت، 
 المؤسسة الوطنية للمواصفات ونقطة االتصال مع تعتبر المواصفات والمقاييس الفلسطينية وهي

الوطنية والعالمية، المختبرات تتيح الوصول إلى المواصفات  بحيث ،البنية التحتية العالمية للجودة
وتعمل هذه المؤسسة على إصدار المواصفات  .الجودة تشهادامنح المعتمدة، خدمات المعايرة، و
هندسة كهربائية، هندسة  أغذية،: يتم إعدادها في القطاعات التاليةاإللزامية واالختيارية والتي 

حيث يتم إعداد . اإلدارة والسياحة نظمميكانيكية، هندسة مدنية، كيمياء، المنسوجات والجلود، 
-www.psi.gov.ps, 11-4( الرجوع إلى مراجع عالمية ودوليةالفلسطينية ب المواصفات

2013(.  

وفي إطار الدراسة المتمثل في الصناعات الغذائية أنشأت مؤسسة المواصفات والمقاييس       
منتجات الغذائية وهي لجنة خاصة بوضع معايير ومواصفات جودة الصناعات الفلسطينية لجنة ال

العامة للغذاء ولجنة  األحكام لجنة إلىحيث تقسم لجنة المنتجات الغذائية م 1997الغذائية عام 
 األعضاءعضوا موزعين على اللجنتين حيث يمثل  14وتتكون اللجان من  والحليب اللحوم

، رة االقتصاد الوطني، وزارة الصحةالمواصفات والمقاييس، وزامؤسسة  وهي جهات مختلفة
 ، اتحادوالمختبرات المعتمدة لدى المؤسسةوزارة الزراعة،  ،الفلسطينيةللصناعات  العام االتحاد

 ,www.psi.pna.ps( الفلسطينية والجامعات ، وزارة التربية والتعليم العاليالغرف التجارية

31-8-2013.(  
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  :إدارة الجودة الشاملةنظام  4.2

 وتصميم اإلحصائية، الجودة لمراقبة الصناعية للتطبيقات إطار الجودة إدارة توفر      
 جودةلمهندسي ال المفيد من فإنه لذلك. واألساليب القابلة للتحقق الجودة وتحسين التجارب،

 :Bisgaard, 2007( األساسية الجودة إدارة مبادئكافية ب دراية علىوا يكون أنواإلحصائيين 

665(.  
قامت العديد من الشركات بتحويل  الماضية 30 ـال أو 20 ـالسنوات ال خالللذلك       

األساليب التي و العديد من المفاهيم يطلق علىاآلن و ،جذري ا بشكلأعمالهأساليب أداء 
 متخدوقد استُ ،"الجودة الشاملةإدارة "أو" الجودة الشاملة" بشكل جماعي ها هذه الشركاتاستخدمت

التميز ، التميز في األداءتحويل األعمال التجارية،  :مثل األخرى المصطلحات العديد من أيضاً
، وخالل هذه السنوات كان هناك زيادة عالمية في التركيز على )6σ(وسيجما ستة ، في العمل

العامل الوحيد األكثر أهمية للنجاح في األسواق التنافسية وأصبحت الجودة هي  إدارة الجودة،
 Godfry & ويقول. وأصبحت إدارة الجودة مسألة تنافسية للعديد من المنظمات العالمية،
Juran  مثلما كان القرن العشرون قرن اإلنتاجية، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون "في ذلك

أن القرن العشرين قد  وذلك نسبة الى، )Juran, and Godfrey,1999: 366( "قرن الجودة
ن على أن القرن الواحد ايؤكد Godfry Juran &فإن  صناعية الهائلةلاشتهر بالتطورات ا

والعشرين سيشهد تطورات هائلة في أنظمة الجودة ورقابة الجودة والحرص على إرضاء 
  .العمالء كميزة تنافسية لدى الشركات

أن هناك مدخل واحد لتحسين األداء والفعالية التنظيمية ) Mullins, 1996: 774(ويرى       
وهو نظام الجودة الشاملة، وهناك عدة تعريفات إلدارة الجودة الشاملة وبشكل عام تعبر عن 
إدارة الجودة الشاملة بأنها أسلوب حياة في المنظمة ككل، تلتزم بالرضا التام للعمالء من خالل 

الجودة  Schonbergerبينما عرف ساهمة وإشراك المجتمع، عمليات التحسين المستمرة وم
  ).Crainer, 1999: 188(الشاملة بأنها حركة عالمية، بغض النظر عن الدولة أو الصناعة 

على نطاق المنظمة لفهم ما يحتاجه الزبائن  يتم تطبيقه نهجبأنها مإدارة الجودة وتعرف       
في الوقت المحدد وبأقل قدر من وفي حدود الميزانية  مستمربشكل دقيقة البالضبط وتقديم الحلول 
  ).www.thecqi.org, 2-4-2013(الخسارة إلى المجتمع 

  :ة إلدارة الجودة الشاملة كما يليالعناصر الرئيس )Mullins, 1995: 696(كما حدد       
 .العليا واإلدارةوتشمل كافة العمليات والوحدات اإلدارية في الشركة : العملية الكلية -1
هناك عالقة  ،لكل إستراتيجية، عملية، وحدث: رغباتهوالبد من تلبية  الزبون مثل الملك -2

 .مباشرة لتلبية حاجات الزبون
 .الحديثة المناسبةالتركيز على جمع المعلومات والتحليل العقالني باستخدام التقنيات  -3
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للبحث في تكلفة الجودة الرديئة من خالل فحص كافة العمليات  محددالتركيز على نهج  -4
 .التي تضيف تكاليف في الشركة

إشراك الناس بشكل أكبر، واالعتراف بأنهم مورد كبير غير مستغل في العديد من  -5
 .الشركات

ت وتعدد المستويات، من العمل الجماعي هو في غاية األهمية، ويشمل تعدد التخصصا -6
 .أجل العمل على حل المشكالت وتلبية حاجات الزبائن

  .والقابلية للتفكير فيما وراء المهام الفورية أو بيئة العمل الحاجة إلى التفكير اإلبداعي، -7

 Uده?_ L`Bا abOUVBا PcUMdBأن ا g_hABا YZوMullins  دةjkBدئ إدارة اUnZ Yo ًاPNqآ st`uv w

 atZUQBحددتها  يالتاISO 9000-2005   و ISO 9000-2009 )ISO, 2012: 1(.  

 من بالنسبة إلى إدارة الجودة النظروجهات  بسرعةتغيرت الماضية  في السنوات القليلةو      
حتى و مقابلة أيضاً عنيت ، إلى كونهاللمواصفات والمتطلبات المطابقة مجرد عنيت هااالعتقاد بأن

خالية من فواتير و، وثائق صحيحة ضمان وجود شملت كذلك ،العمالءتوقعات و حتياجاتا تجاوز
، التسليم في الوقت المحددو ،المهمةاألعمال ات إجراء حسن سير أيضاً وتتضمن ،األخطاء

 الناتجة عن جميع التكاليف خفض على نطويت ، كذلكالفشل وعدمدقيق، الو الوديوالدعم التقني 
  ).Juran, and Godfrey,1999: 369( رديئةال جودةال

أن إدارة الجودة موضوع يسوء فهمه لدى بعض المدراء، ألنه فعلياً   Crosbyويرى      
ينطوي على العديد من األجزاء التشغيلية، ولكنه كمصطلح يشمل المعرفة بكل هذه األجزاء مع 

يحاولون العمل بعضها البعض، وبالتالي فإن بعض المدراء دائماً ما يختزلون الخبرات عندما 
على نظام الجودة، وهذا يقود إلى االعتقاد بأن كل من إدارة الجودة، ضمان الجودة، رقابة 

  .)Crosby, 1979 :2-3(ئية، والتقييم، جميعهم نفس الشيء الجودة، مراقبة العمليات اإلحصا
قدرة إدارة وبناء على ذلك يمكن القول بأن نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة يعتمد على       

الشركة على استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل والقدرة على تعزيز نقاط الضعف ووضع 
نقاط رقابية مناسبة في المناطق الحرجة في مسارات األعمال داخل الشركة لتقليل ومنع 

  .اإلنحرافات بقدر المستطاع
لتشغيلية ضمن إدارة ضمن األجزاء ا Crosbyوفيما يلي توضيح المصطلحات التي حددها 

  :)Crosby, 1979 :2-3(الجودة 
عبارة عن فلسفة تجمع مفاهيم لتُشَكل  :)Quality Management( إدارة الجودة - 

سياسة وأسلوب إداري، وهذا الجانب األخالقي والفلسفي يدعم كل شيء في الشركة، 
وعندما تقوم اإلدارة بتطبيق والعمل بإنسجام مع مفهوم إدارة الجودة، تستطيع أن تضع 

 .نظام مفيد للعمل
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هي االنضباط في العمل، وتَجمع اإلجراءات  :)Quality Assurance( ضمان الجودة - 
التي توثق ما الذي يفترض فعله من قبل الناس، وهذا يهدف إلى دعم الجانب المعلوماتي 

، ISO 9000ومثال ذلك . في المنظمة، األمر الذي يفيد في بناء مسار للعمل في الشركة
Mil-Q-9858 جائزة معايير ،Baldrige ،ومن غير الجيد أن ، وإدارة الجودة الشاملة

بعض المدراء يظنون أن تثبيت نظام ضمان الجودة في الشركة يؤدي إلى العناية بإدارة 
 .الجودة

هي عملية قياس علمي، وهي مجموعة من  :)Quality Control(مراقبة الجودة  - 
اإلحصائيات التي تقيم االمتثال في العمل من خالل أخذ عينات من اإلنتاج، وتهدف إلى 

للمشغلين بمتابعة قياس العمل تحت التشغيل، وبذلك فإن عمليات مراقبة الجودة السماح 
 .تساعد على تجنب المنتج غير المطابق للمواصفات

هي مقاييس  :)Statistical Process Control, SPC( المراقبة اإلحصائية للعمليات - 
، ولتوضيح الفكرة بشكل أبسط تعمل على تجميع البيانات العددية، عملية باألرقام الحقيقية

حيث يتم وضع حد أدنى  SPCيعتبر عداد السرعة في السيارة نموذج بسيط من نظام 
وتجاوز الحدود الموضوعة بسبب مشكلة وحد أقصى للسرعة وبذلك يكتمل النموذج، 

حيث إن اإلدارة يجب أن تقوم  وهذا الوضع ينطبق على أعمال الشركة أيضاًمعينة، 
رات والحدود التي يمكن استخدامها من خالل عمليات المسح اإلحصائي بتعريف المؤش

 ).المعاينة(
هو عملية التفتيش والفحص، وهو مجموعة من عمليات المسح  :)Appraisal(التقييم  - 

التي تقيس االكتمال، وفي عمليات التصنيع التقييم يكون واضح مثلما ينظر الناس إلى 
عملية التقييم مستمرة في كل وقت أيضاً ولكن ال  األشياء، وفي العمل اإلداري تكون

 .يمكن مالحظتها ولذلك ال تأخذ الطابع الرسمي كما يجب أن تكون
  

  ):TQM(أهداف إدارة الجودة الشاملة  5.2

المجلس (هو  الشركات في الشاملة الجودة إدارة برنامج تطبيق مناألساس  الهدف إن      
  : )2: 2011السعودي للجودة،

بالطريقة الصحيحة من أول  الصحيحة األشياء عمل تتطلب الجودة إن :التكاليف خفض -1
 .مرة، وهذا يعني تقليل التالف وإعادة العمل، وبالتالي تقليل التكاليف

فاإلجراءات التي وضعت من قبل الشركة : للعميل المهمات إلنجاز الالزم الوقت تقليل -2
هذه  تختصرعلى تحقيق األهداف ومراقبتها وبالتالي  تركزالنجاز الخدمات للعميل 



  
 

29 
 

ؤثر بشكل سلبي على وقت التي تجامدة في كثير من األحيان الطويلة والاإلجراءات 
 .العميل

وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، إن عدم االهتمام  :تحقيق الجودة -3
يادة أعمال المراقبة، وبالتالي شكوى بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وانجاز المهام وز

  .المستفيدين من هذه الخدمات
التكاليف،  يلقلهي تالجودة الشاملة إلدارة  عالمياً المقبولةاألهداف  وبشكل تقريبي فإن      

 )2(الشكل و. لموظفينوإعطاء صالحيات ل، )إرضائهم(وإسعاد الزبائن وزيادة اإليرادات، 
  ).Juran, and Godfrey, 1999: 369(ذلك يوضح 

  
  
  

  ) 2(شكل رقم 
  أهداف إدارة الجودة الشاملة

  

  .)Juran, and Godfrey, 1999: 369: (المصدر
  

  
  
  
  

 زبائن سعداء

 موظفين ذوي صالحيات

 دخـل أعـلـى

 تـكـالـيـف أقـل
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  :الفرق بين الجودة وإدارة الجودة

تهدف إلظهار المنتج أو الخدمة  عملية مؤقتة في الغالب هو إن التركيز على الجودة      
  .بالشكل المثالي الذي يخلو من األخطاء والعيوب لذلك فهو موجه بشكل رئيسي نحو المستهلك

وإنما تأخذ البعد  يلة األجل ال تأخذ الصفة المؤقتةبينما ادارة الجودة الشاملة هي عملية طو      
بحيث توجه كل الخطط اإلدارية  ،الذي يخدم المستهلك والشركة في نفس الوقت االستراتيجي

-www.aqc.org, 5( اإلنتاجية والتسويقية باالتجاه الذي يخدم هذا البعد االستراتيجيووالمالية 

4-2013(.  
  

  :)Quality Cost( تكاليف الجودة 6.2

استُخدمت تكاليف الجودة بشكل أولي في الشركات الصناعية، ولكن اليوم لقيت اهتمام كبير       
 ,European Commission(حتى أصبحت تستخدم في القطاعات العامة والمؤسسات الخدمية 

2012: 5.(  
كاليف، وهناك عدة معاني لتكاليف الجودة بحسب ما ينظر الناس لما يمكن أن تقيسه هذه الت      

ضبط الجودة (يربط تكاليف الجودة بالتكلفة الناتجة عن الجودة الرديئة  الكُتَّاب واإلداريين بعضف
، والبعض يرى أن تكاليف الجودة هي تلك المرتبطة بوصول الشركة )والفشل في ضبط الجودة

لنظام معين من الجودة، والبعض أيضاً يرى أن تكاليف الجودة هي تلك التكاليف الناتجة عن 
  ).Juran, and Godfrey, 1999: 231( تشغيل قسم الجودة في الشركة

وفي ضوء ما سبق فإن هناك عدة تعريفات لتكاليف الجودة، ولكن قبل أن نبدأ في عرض       
  :هذه التعريفات جدير بالذكر األمور التالية

 ).ASQ, 2011(تتبع تكاليف الجودة ال يغني عن إصالح مشاكل الجودة  - 
ليا، لذلك يجب ترجمة كل ما يحدث داخل المنشأة النقود هي اللغة األساسية لإلدارة الع - 

 ).Juran, and Godfrey, 1999: 231(إلى لغة النقود 
  

  :مفهوم تكاليف الجودة 1.6.2

تعبر تكاليف الجودة عن الفرق بين تكلفة المنتج الفعلية، وتكلفة المنتج المنخفضة التي       
يمكن أن تحدث إذا لم يكن هناك إمكانية لحدوث خدمات غير مطابقة، وفشل في المنتجات، 

أو بمعنى آخر هي التكاليف المتعلقة ). Campanella, 1999: 4(ووحدات معيبة في التصنيع 
لوصول وعدم القدرة على الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب لكل من المنتجات بكل من ا

والخدمات، ويمكن رؤيتها كتكاليف الوقاية من مشاكل الجودة وقياس ورقابة مستويات الجودة 
 ,Wood(والتفتيش على مستويات الجودة أو الفشل في الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة 

2006: 3.(  
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  :تكاليف الجودة رعناص 2.6.2

إلى  تكاليف الجودة عموماً Juranو   Feigenbaumكل من  م صنف1960في بدايات       
الفشل تكاليف و، الفشل الداخليتكاليف و ،التقييمتكاليف و، الوقايةتكاليف ( أربعة تقسيمات وهي

هما  قسمين رئيسيين شمل هذه التصنيفات فيفقد  Crosbyأما العالم الشهير ، )الخارجي
)www.sqc.org.sa, 2-4-2013(:  

والذي يتضمن كل التكاليف الوقائية لضمان بأن المنتجات  :)المطابقة(المواءمة  تكاليف -1
 :)Garrison, et. al., 2010: 77(، وتشمل عيوب تنتج بال

 .Prevention Costsتكاليف الوقاية   - أ
 .Appraisal Costsتكاليف التقييم    - ب

والذي يتضمن كل التكاليف الحاصلة بسبب وجود  :)عدم المطابقة(عدم المواءمة  تكاليف -2
 :Garrison, et. al., 2010( تحدث في المرة األولى من اإلنتاجعيوب في الجودة 

77(: 
 .Internal Failure Costsتكاليف الفشل الداخلي   - أ

 .External Failure Costsتكاليف الفشل الخارجي    - ب
 

  

  :Prevention Costs تكاليف الوقاية: أوالً

ويقصد بها تكاليف األنشطة المصممة خصيصا لتجنب الجودة الرديئة في المنتجات أو       
، أو التكاليف التي تتكبدها الشركة لمنع إنتاج منتجات أو )Campanella, 1999: 31(الخدمات 

وتشمل ، )Horngren, et. al., 2012: 673(المطلوبة تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات 
  :)Slack, et. al., 2010: 511(مثل  نشطةأعدة 

الجودة (أخطاء التصنيع  حدوث قبل ةالصحيح العمليات ووضع المحتملة المشاكل تحديد - 
  .)الرديئة

  .الجودة من مشاكل للحد والعمليات والخدمات المنتجات تصميم وتحسين تصميم - 
  .الطرق أفضلبوظائفهم  ألداء الموظفين وتطوير تدريب - 
  .SPC خالل المراقبة اإلحصائية للعمليات من العمليات في التحكم - 

  :Appraisal Costs تكاليف التقييم: ثانياً

ويقصد بها التكاليف المرتبطة بقياس وتقييم أو مراجعة المنتجات أو الخدمات لضمان       
وتشمل عدة ، )Campanella, 1999: 32(مطابقتها لمعايير المواصفات واألداء المطلوبة 

  :)Slack, et. al, 2010: 511(مثل  نشطةأ
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  .والمخرجات والعمليات المدخالت لفحص الالزمين والجهد الوقت - 
  .االختبار وبيانات تجهيز تفتيش على الحصول - 
  .جودة عن تقارير وتقديم الجودة مشاكل التحقيق - 
  .الجودة وتدقيق العمالء استطالعات إجراء - 

  :Internal Failure Costs تكاليف الفشل الداخلي :ثالثاً

ويقصد بها التكاليف الناتجة عن اكتشاف وحدات معيبة قبل أن يتم شحنها أو توصيلها       
 ,.Slack, et. al(مثل  نشطةأوتشمل عدة  ،)Horngren, et. al., 2012: 673(للزبائن 

2010: 511(:  
  .والمواد الخام المخردة قطعال تكلفة - 
  .المعدلة والمواد األجزاء - 
  .األخطاء مع لتعاملا نتيجة المفقودة اإلنتاج وقت - 
 من بدال استكشاف األخطاء وإصالحها يقضيه الذي الوقت بسبب التركيز ضعف - 

  .التحسن

 :External Failure Costs تكاليف الفشل الخارجي: رابعاً

ويقصد بها التكاليف الناتجة عن عدم اكتشاف الوحدات المعيبة في المنتجات أو الخدمات       
وتشمل  .)Campanella, 1999: 32(المقدمة بعد توصيل المنتجات أو تقديم الخدمات للزبون 

  :)Slack, et. al., 2010: 511(مثل  نشطةأعدة 
  .المستقبل في التجارية األعمال على تؤثر التي الشهرة فقدان - 
  .وقتا يستغرق قد الذي ينالمتضرر عمالءالتعامل مع شكاوي ال - 
  .)التقاضي تسويات لتجنب دفعات أو( التقاضي - 
 .الضمان وتكاليف ضمانال - 

وعلى ضوء ما سبق يمكن مالحظة أن عدد مكونات عناصر التكاليف المتعلقة بالجودة       
إذا لم تتابع اإلدارة هذه  الجودة مرتفع جداًكبير جدا لذلك يمكن أن يصبح إجمالي تكاليف 

  ).660: 2012أبو حشيش، ( التكاليف باهتمام
 وكذلك فإن تكاليف الجودة ال تخص عملية اإلنتاج فقط بل تتجاوز ذلك إلى جميع األنشطة      

يوضح أمثله لمسببات التكاليف لكل صنف من أصناف تكاليف ) 1(والجدول رقم في الشركة، 
  .الجودة
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  )1(جدول رقم 
  أمثله توضيحية لمسببات تكاليف الجودة

  الفشل الداخلي  الوقاية

  .صافي تكلفة المنتجات المخردة  .تطوير األنظمة
  .صافي تكلفة التالف من اإلنتاج  .هندسة الجودة

  .العمل والنفقات العامة إلعادة التصنيع  .تدريبات الجودة
  .المنتجات المعاد تصنيعهاإعادة التفتيش على   .دوائر الجودة

  .إعادة فحص المنتجات المعاد تصنيعها  .أنشطة مراقبة العمليات اإلحصائية
  .توقف العمل الناتج عن مشاكل الجودة  .اإلشراف على أنشطة الوقاية

  ).البيع بخصم مسموح(تصريف المنتجات المعيبة   .تقديم التقارير عن بيانات الجودةوتجميع وتحليل 
  .تحليل أسباب عيوب اإلنتاج  .تحسين الجودةمشاريع 

  .إعادة إدخال البيانات نتيجة أخطاء القفل  .مراجعة جودة المورد
  .تصحيح أخطاء البرامج  .مراجعة فعالية نظام الجودة

  الفشل الخارجي التقييم

  .تكلفة الخدمات الميدانية والتعامل مع الشكاوي .فحص وتفتيش المواد الواردة
  .ضمان التصليح واالستبداالت .وتفتيش المنتجات تحت التشغيلفحص 

  .التصليحات االستبداالت خالل ما بعد فترة الضمان .فحص وتفتيش المنتجات النهائية
  .سحب المنتج من السوق .المواد المستخدمة في عمليات الفحص والتفتيش

  .المنتجات المعيبةااللتزامات الناتجة عن  .اإلشراف على أنشطة الفحص والتفتيش
  .إرجاع أو تبديل من المنتجات المعيبة .إهالك معدات الفحص
  .المبيعات المفقودة نتيجة سمعة الجودة الرديئة .صيانة معدات الفحص

  .)تدني التصنيف( خفض الرتبة .أدوات المصنع المساعدة في منطقة التفتيش
   .الفحص الميداني والتقييم في موقع العميل

  .)Garrison, et. al., 2010: 77( ،)Zaklouta, 2011: 9: (المصدر
  

  :العالقة بين التكاليف والجودة 3.6.2

من بين المعاني الكثيرة لمصطلح الجودة اثنان هم من األهمية  Juran & Godfreyحدد       
  :، هما)Juran, and Godfrey,1999: 7-8(البالغة بالنسبة لإلدارة 

 توفر، وبالتالي احتياجات العمالء التي تلبي تلك المنتجات ذات الميزات تعني "الجودة" :أوالً
 والغرض من. الدخل إلى موجههنا  الجودة، أن معنى حيث يرى في هذا المعنى. رضا العمالء

ومع  الدخل لزيادةكما يأمل العميل،  رضا العمالء قدر أكبر من هو توفيرة العالي مثل هذه الجودة
عادة ، وبالتالي ستثمارمزيد من اال عادة ما يتطلب أفضلمميزات  أو، فان توفير جودة اكبر ذلك

  ."تكاليف أكثر" تعنيأعلى وبالتالي في هذا المعنى جودة  ،التكاليف في زيادةعلى  ما ينطوي
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 اتكرارو مراراً القيام بأعمال تتطلب األخطاء التيو القصور التحرر منتعني " الجودة" :ثانياً
وما إلى ، العمالء، ومطالبات استياء العمالء الميداني، الفشل التي تؤدي إلى أو) إعادة العمل(

   ."أقل تكاليف"تعني  جودة أعلىبالتالي و التكاليف، إلىه موجه جودةفإن ال في هذا المعنىو .ذلك
  :هذين المصطلحين للجودة )2(رقم  الجدولويوضح  

  )2(جدول رقم 
 Juran and Godfreyالجودة كما حددها 

 التي تلبي تلك المنتجات ذات الميزات تعني الجودة

  احتياجات العمالء
  واألخطاء القصور التحرر منتعني  الجودة

  :الجودة األعلى تتيح للشركات -1  :الجودة األعلى تتيح للشركات -1

  .تقلل معدالت األخطاء  -  أ  .زيادة رضا الزبون  -  أ

  .العملتقلل الفاقد وإعادة   - ب  .ترويج المنتجات  - ب

  .تقليل الفشل الميداني ورسوم الضمان  - ت  .مواجهة المنافسة  - ت

  .تقلل إمكانية عدم رضا الزبون  - ث  .زيادة الحصة السوقية  - ث

  .تقلل التفتيش والفحص  - ج  .توفير دخل المبيعات  - ج

اختصار الوقت في طرح منتجات جديدة في   - ح  .تأمين عالوة األسعار  - ح

  السوق

  .زيادة القدرة اإلنتاجية والعائد  - خ  

  .تحسين أداء التسليم  -  د  

  .التأثير الرئيسي يكون على التكاليف -2  .التأثير الرئيسي يكون على المبيعات -2

  .عادة الجودة األعلى تؤدي إلى تكاليف أقل -3  .عادة الجودة األعلى تؤدي إلى تكاليف أعلى -3

  ).Juran, and Godfrey,1999: 7: (اAB@?ر

حصيلة أنشطة وعمليات  )2008جاسم، (ولتوضيح العالقة بين الجودة والتكلفة فقد قَسم       
  ).3(الشركات ضمن أربع حاالت للجودة والتكلفة المرتبطة بالوحدة المنتجة يوضحها الجدول 
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  )3(جدول رقم 
  العالقة بين الجودة والتكاليف في بعض الشركات

  التكلفة  الجودة  الحاالت

  -منخفضة   +مرتفعة   الحالة األولى
  +مرتفعة   +مرتفعة   الحالة الثانية
  -منخفضة   -منخفضة   الحالة الثالثة
  +مرتفعة   -منخفضة   الحالة الرابعة

  .)30 :2008جاسم، : (المصدر
  :قد تربط الجودة بالتكاليف نستوضح أن هناك أربعة حاالتومن الجدول السابق 

 ).عالقة عكسية(أن األهتمام بالجودة يؤدي إلى خفض التكلفة : األولى الحالة - �

 ).عالقة طردية(بالجودة يؤدي إلى زيادة التكلفة أن اإلهتمام : الثانية الحالة - �

 ).عالقة طردية(أن عدم اإلهتمام بالجودة يؤدي إلى خفض التكلفة : الحالة الثالثة - �

  ).عالقة عكسية(ؤدي إلى زيادة التكلفة أن عدم اإلهتمام بالجودة ي: الحالة الرابعة - �
  

الوقاية، التقييم، الفشل (ولتوضيح العالقة بشكل اكبر بين مكونات تكاليف الجودة األربعة        
  :فهناك وجهتا نظر لتكاليف الجودة) الداخلي والفشل الخارجي

والتي تفترض بأن تكاليف الفشل الداخلي والخارجي  :لتكاليف الجودة وجهة النظر التقليدية
تنخفض بمقدار الزيادة في تكاليف الوقاية والتقييم، كما تفترض بأن المستوى األمثل للجودة 

 ,Slack( )3(، كما هو موضح في الشكل رقم يحدث عندما تصل تكاليف الجودة إلى الحد األدنى

et. al., 2011: 511( ،ة وصول مستوى العيوب في التصنيع إلى وذلك على أساس استحال
  .مستوى الصفر من العيوب

أن هناك عالقة عكسية بين كل من منحنى تكاليف المطابقة ) 3(ويظهر الشكل رقم       
ومنحنى تكاليف عدم المطابقة، وأن الحد األدنى لمنحنى إجمالي تكاليف الجودة يمثل نقطة تقاطع 

  .كاليف عدم المطابقةمنحنى تكاليف المطابقة مع منحنى ت
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  )3(شكل رقم 
  شكل يوضح النظرة التقليدية لتكاليف الجودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .)Campanella, 1999: 10: (المصدر
  

  :وجهة النظر الحديثة لتكاليف الجودة - 

أما وجهة النظر الحديثة فتتمثل في أن المستوى األمثل للجودة يتحقق عند مستوى صفر       
، حيث إن التكاليف الكلية تكون عند أقل مستوى لها عند مستوى Zero defectsمن العيوب 

الوقاية (صفر من العيوب، وهذا يحدث عندما تقوم الشركة باالستثمار في تكاليف المطابقة 
، ففي هذه الحالة )الفشل الداخلي والخارجي(والتي بدورها تخفض تكاليف عدم المطابقة ) والتقييم

طفيف مقارنة بالتكاليف المترتبة نتيجة عدم المطابقة وبالتالي تكون  يكون ارتفاع تكاليف المطابقة
التكاليف عند أدنى مستوى، بينما تكون الجودة عند المستوى األمثل وذلك النخفاض نسبة 

  ).4(، ويوضح ذلك الشكل رقم )32 :2008جاسم، (العيوب الى ما يقارب الصفر 

  

   

100% 0% 

 إsNBUyv LBUAz اjkBدة

{NNb`Bوا a|U}jBا sNBUyv 

~Q�Bا sNBUyv 

ا�B? ا�د�� 
 sNBUy`B اjkBدة

j`VZى 
~qZدة ا�jkBا 

 اAGHدةABCDى 

$  
 KLHMNO اAGHدة
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  )4(شكل رقم 
  لتكاليف الجودة الحديثةشكل يوضح النظرة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .)Campanella, 1999: 10: (المصدر
انه بالرغم من الزيادة في تكاليف الوقاية إال أن تكاليف  يمكن مالحظةوبناء على ما سبق       

التشغيل الكلية والتي تشمل تكاليف الجودة سوف تنخفض نتيجة االنخفاض الملحوظ في فشل 
  .)Wood, 2007: 5(العمليات 

  

  :أهمية تكاليف الجودة

  :لباحثين أهمية تكاليف الجودة كالتاليفقد حدد العديد من ا بناء على ما سبقو 
تعد الجودة أداه ضرورية في نجاح الشركات أو فشلها لما لها من دور في إيجاد مركز  -1

تنافسي للشركة في السوق وذلك من خالل عدة نقاط يمكن أن توضح أهمية الجودة وهي 
حمد، م) (كسب ثقة الزبون، حصة سوقية أعلى، والء العاملين، وتخفيض التكاليف(

في دراسة له ان  IMA، فقد أكد معهد المحاسبين اإلداريين األمريكيين )84 :2008
المنظمات التي تهتم بإدارة تكاليف الجودة والمحاسبة عنها لديها ميزة تنافسية عن غيرها 

 ).30 :2010الحديثي، (من المنظمات 

النجاح الرئيسية اللذان بعدان من ضمن عوامل ) التكلفة والجودة(تشمل على عنصري  -2
 ).30 :2010الحديثي، ( للمنظمة) التكلفة، الجودة، الوقت، واالبتكار(الرابعة 

{NNb`Bوا a|U}jBا sNBUyv 

~Q�Bا sNBUyv 

 إsNBUyv LBUAz اjkBدة

100% 0% 

~qZدة ا�jkBى اj`VZ  دةjkBا sNBUyv
 j`VZ ?Mo0ى 

 jNoب

 ABCDى اAGHدة

$  
 KLHMNO اAGHدة
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ساعد على تحديد نقاط الضعف وتحديد الوسائل الالزمة لتحسين مستوى الجودة، ت -3
راشد، وحمودة، (كبر نافسي للشركة وتحقيق معدالت ربح أوبالتالي تعزيز الوضع الت

1976: 109(. 

وبالتالي تساعد في  بشكل فعال اإلنتاجية على مستوى العمليات الفاقد تحديدتساعد في  -4
 .والتطوير داخل الشركة نيالتحس عملياتو تكالمشالحل  تسريع

 تكالمش عن الناجم الحيلولة دون فقدان العمالء: وتقلل الخسائر المالية من خالل -5
 :Cokins, 2006(األعمال انخفاض الكفاءة في أداء  الفاقد، والحد من تقليل ،الجودة

45(.  
  

  :نماذج قياس تكاليف الجودة 4.6.2

طرق مختلفة لقياس  اقتراحب العديد من الباحثينتكاليف الجودة قام  Juranمنذ أن ناقش       
  ):Vaxevanidis, 2008: 275(تكاليف الجودة، نستعرض منها 

 .).Prevention-Appraisal-Failure, P.A.F( الفشلو تقييموال الوقايةنموذج  -1

 .Crosby's Model نموذج كروسبي -2

 Opportunity or intangible costنموذج التكلفة غير الملموسة أو الفرصة البديلة  -3

models. 

 .Process cost modelsنموذج تكلفة العمليات  -4

5-  a�Qس ا��UWأ �to sNBUy`Bذج اjA�ABC. 

 . Taguchiطريقة دالة خسارة الجودة لـ ) Taguchi, 2005: 140(وأضاف  -6

 

  :)PAF )prevention-appraisal-failureنموذج الوقاية والتقييم والفشل : والًأ

والتي تم تصنيفها بواسطة  PAFتكاليف الجودة على تصنيف  نماذج معظم تستند      
Armand Feigenbaum  الداخلي والخارجي(م إلى تكاليف الوقاية والتقييم والفشل 1956عام (

  ).Schiffauerova, 2006: 4(والتي أصبحت تصنيفات مقبولة قبوالً عالمياً 
 سوف والتقييم الوقاية أنشطة في االستثمار أن هي PAF لنموذج األساسية االفتراضاتو      

 الهدفو ،التقييم تكاليف خفض سيؤدي إلىالوقاية  أنشطة في االستثمار أنو الفشل، تكاليف يقلل
تكاليف الجودة  إجمالي من يقلل الجودة مستوى على العثور هو تكاليف الجودة نظام من
)Mehta, 2012: 27(.  
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  :Crosby's Modelنموذج كروسبي : ثانياً

 ددحتُ وبالتالي فإن تكاليف الجودة ،"للمواصفات المطابقة" بأنها جودةال Crosby عرف      
 Price of( المطابقة عدم وسعر) Price of Conformance, PoC( المطابقة سعر كمجموع

Non-Conformance, PoNC .(عمليات  أن من التأكد في المشاركة تكلفة هو المطابقة سعرو
بينما  الوقاية،و تقييمال تكاليف يتضمن والذي مرة، أول من الصحيح نصابها في اإلنتاج تسير

 مع لتتوافق المنتجات أو الخدمات فشل عند عن الخسارةالتكاليف الناتجة  هو المطابقة عدم سعر
أو تخريد  تصنيع إعادة أو تصحيح، تكلفة قياس طريق عن عادة وتحسب العمالء، متطلبات

  .)Vaxevanidis, 2008: 275( الفعلي الفشل تكاليف مع تتطابق والتي ،المنتج
  

 Opportunity or intangibleنموذج التكلفة غير الملموسة او الفرصة البديلة : ثالثاً

cost models:  
 غير التكاليفو. الملموسة وغير البديلة الفرصة تكاليف أهمية على مؤخراً التأكيد تم وقد      

 فقدان بسبب تحصل لم أرباح مثل فقط تقديرها يمكن التي التكاليف عبارة عن هي الملموسة
تكاليف  الفرصة خسائر تتضمن، كذلك المطابقة عدم بسبب اإليرادات في نخفاضوإ الزبائن
  :، وو�P�UV� {NVbv YyA| �B�B Uًb اacP�B اat|?nB إPAFPcUMo a�h� �B  التقليدية الجودة

 .عدم استخدام القدرة اإلنتاجية بالشكل األمثل -1

 .سوء التعامل مع المواد -2

 .سوء تقديم المنتجات والخدمات -3

دة بمجموع كل من اإليرادات المفقودة واألرباح حيث يتم التعبير عن إجمالي تكاليف الجو      
  .غير المكتسبة

  

  :Process cost modelsنموذج تكلفة العمليات : رابعاً

، وقد أظهر االستخدام األول لهذا النموذج أن م1977عام  D. Rossتم تطويره بواسطة       
المنتج أو الخدمة، حيث إن أنظمة تكاليف الجودة تركز على تكلفة العمليات إلى جانب تكلفة 

تكلفة العمليات هي عبارة عن تكلفة المطابقة وعدم المطابقة لعملية معينة، وتكلفة المطابقة هنا 
تعني التكلفة الفعلية لعملية إنتاج منتج أو خدمة مطابقة للمواصفات من المرة األولى، بواسطة 

 العملية فشلب المرتبطة التكلفة هي المطابقة عدم تكلفة بينما ،عملية محددة من مراحل اإلنتاج
  ).Schiffauerova, 2006: 5( المطلوب المستوى على ا إلنتاج منتجتنفيذه يتم ال بحيث
 تحديد يمكن فإنه عليه، وبناء. العملية خطوات من خطوة أي في التكاليف هذه قياس ويمكن      

 أنشطة في االستثمار من مزيد إلى الحاجة تظهر المرتفعة المطابقة عدم تكاليف كانت إذا ما
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 تصميم إعادة إلى الحاجة إلى شيرت المرتفعة المطابقة تكاليف كانت إذا ما أو الفشل من الوقاية
  ).Schiffauerova, 2006: 5( عمليةال

  

  :ABCساس األنشطة أنموذج نظام التكاليف على : خامساً

القديم والجديد على حد ( PAFبالرغم من أن كل من نموذج الوقاية والتقييم والفشل       
، ونموذج تكلفة العمليات هم من المداخل الرئيسة لقياس تكاليف الجودة، إال أن هذه )سواء

في نظام تكاليف  Overheadاألساليب ال يمكنها توفير الطرق المناسبة لتشمل التكاليف العامة 
  ). (Vaxevanidis, 2008: 278ةالجود
) ABC(ويمكن التغلب على هذه العيوب من خالل حساب التكاليف على أساس النشاط       

ستخدم نظام ي .من مدرسة هارفارد لألعمال  Kaplanو Cooperوالتي تم تطويرها من قبل 
ABC مثل (المختلفة للتكلفة  لألهدافتكاليف دقيقة  للوصول إلىمرحلتين ال اإلجراءات ذات

) بما في ذلك التكاليف العامة(، وتتبع تكاليف الموارد )اإلدارات، والمنتجات والعمالء وقنوات
  ). (Vaxevanidis, 2008: 278الهدفلألنشطة، ومن ثم تتبع تكاليف األنشطة على تكلفة 

  

  :Taguchi Model دالة خسارة الجودة لتاجوشي:  سادساً

طريقة تعتمد على أساليب هندسية وإحصائية للوصول إلى  Genichi Taguchiطور       
تحسن بشكل سريع في تخفيض تكاليف الجودة، عن طريق ضبط تصميم المنتج وعمليات 

عبارة عن فلسفة ومجموعة من األدوات التي تستخدم في تنفيذ هذه  Taguchiالتصنيع، وطريقة 
  ).Campanella, 1999: 12(الفلسفة 

  ):www.asq.com, 4-5-2013( على أساس الفرضيات التاليةTaguchi  تقوم فلسفةو      

 .ال يمكن خفض التكاليف بدون التأثير على الجودة -1

 .يمكن تحسين الجودة بدون زيادة التكاليف -2

 .يمكن تخفيض التكاليف عن طريق تحسين الجودة -3

 Lower is( ليه عن طريق تقليل االنحرافاتإتحسين الجودة هدف يمكن الوصول  -4

Better(. 

أن جودة المنتج ال يجب أن تقاس بمستوى قبول المنتج وإنما بدرجة  Taguchiويرى       
 ,Taguchi(انحرافة عن القيمة المستهدفة للمواصفات وبذلك يمكن قياس قيمة التكلفة بشكل كمي 

2005: 134.(  
، ومن "المطابقة ضمن حدود المواصفات" التقليدي للجودة مبدأالعلى  Taguchiولم يوافق       

أهم انتقاداته لهذا المبدأ ان الفرق بين المنتج الذي بالكاد هو داخل حدود المواصفات والمنتج 
، وبالرغم من ذلك فان هذا المنتج يصنف الذي هو بالكاد خارج حدود المواصفات ضئيل جداً



Taguchi  تسعى لتقليل التباين حول
عن الهدف يشكل خسارة  لمواصفات المنتج

، ومن خالل دالة دود المواصفات
يمكن تحديد قيمة الخسارة التي قد تحدث عند االنحراف عن 
www.aichouni.tripod.com

Taguchi  

  
  

سواء  Target Valueيظهر أنه كلما ابتعدنا عن القيمة المستهدفة 
بالزيادة أو النقص يرتفع منحنى تكاليف الجودة لألعلى مما يعني زيادة تكاليف الجودة والمتمثلة 
في تكلفة فقد الجودة، بينما التكلفة الحقيقية للمنتج الذي يتصف بالجودة هي القريبة من القيمة 

معادلة من الدرجة الثانية تقرب 
 حيث إن دالة الخسارة عند 

L = Loss  الخسارة لكل وحدة
T = Target Value القيمة المستهدفة

 RST UVWNO اAGHدة
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Taguchi، وبشكل أدق فإن طريقة "سيء"وهذا المنتج يصنف 

لمواصفات المنتج ن أي انحرافلقيم المستهدفه دون اضافة تكاليف، وأ
دود المواصفاتأن المنتج يجب أن يحقق الهدف وليس فقط البقاء داخل ح

يمكن تحديد قيمة الخسارة التي قد تحدث عند االنحراف عن  Taguchiالتي حددها 
-aichouni.tripod.com, 5-5( )5(كما هو موضح في الشكل رقم 

  )5(شكل رقم 
Taguchiمنحنى تكاليف الجودة لدالة 

  ).24: 2005عيشوني، : (المصدر
يظهر أنه كلما ابتعدنا عن القيمة المستهدفة ) 4(ومن الشكل رقم 

بالزيادة أو النقص يرتفع منحنى تكاليف الجودة لألعلى مما يعني زيادة تكاليف الجودة والمتمثلة 
في تكلفة فقد الجودة، بينما التكلفة الحقيقية للمنتج الذي يتصف بالجودة هي القريبة من القيمة 

معادلة من الدرجة الثانية تقرب  Taguchiوبينما تأخذ معادلة الخسائر عدة نماذج وجد 
 ،)Campanella, 1999: 14(سلوك الخسائر في عدة مثليات 

  ):Taguchi, 2005: 140(على أساس 
L = k(Y-T)2  

 الخسارة لكل وحدة 
 القيمة المستهدفة

 

 

 

وهذا المنتج يصنف " جيد"
لقيم المستهدفه دون اضافة تكاليف، وأا
أن المنتج يجب أن يحقق الهدف وليس فقط البقاء داخل حو

التي حددها  Lالخسارة 
كما هو موضح في الشكل رقم  قيمة الهدف

2013.(  

ومن الشكل رقم       
بالزيادة أو النقص يرتفع منحنى تكاليف الجودة لألعلى مما يعني زيادة تكاليف الجودة والمتمثلة 
في تكلفة فقد الجودة، بينما التكلفة الحقيقية للمنتج الذي يتصف بالجودة هي القريبة من القيمة 

  . المستهدفة
وبينما تأخذ معادلة الخسائر عدة نماذج وجد       

سلوك الخسائر في عدة مثليات 
Taguchi  على أساس

  :حيث إن

 اUVWNBH اAGWH ULSLSZHدة
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K= Constant معامل التكلفة 

Y= Actual Quality Value  الجودة الفعلية للمنتج(قيمة التكلفة الحقيقية للجودة(  

الطريقة فإنه ال تحدث الخسائر فقط عندما يتعدى المنتج حدود الجودة المحددة له، وبهذه       
ولكن تحدث أيضا عندما يحدث انحراف داخل الحدود المسموح بها للجودة، بمعنى أن مجرد 

ومدلول منطقية ذلك أن الخسائر . القيمة المستهدفة للجودة تحدث خسارة انحراف المنتج عن
 :Campanella, 1999(تستمر في الزيادة كلما زاد انحراف المنتج عن القيمة المستهدفة للجودة 

  .النماذج الستة بشكل أكثر وضوحاًيقارن ) 4(والجدول رقم ، )14
  )4(جدول رقم 

  ودةمقارنة بين نماذج قياس تكاليف الج
  فئات التكاليف المستخدمة في الحساب  النموذج

  الفشل. ت+ التقييم . ت+ الوقاية . ت= الجودة . ت P-A-Fنموذج 

  في المطابقة عدم. ت+ تكاليف المطابقة = الجودة . ت  نموذج كروسبي

  نموذج التكلفة غير الملموسة

  البديلةالفرصة . ت+ الفشل . ت+ التقييم . ت+ الوقاية . ت= الجودة . ت

  الفرصة البديلة. ت+ الفشل في المطابقة . ت+ المطابقة  .ت= الجودة . ت

  الجودة غير الملموسة. ت+ الجودة الملموسة . ت= الجودة . ت

  في المطابقة عدم. ت+ تكاليف المطابقة = الجودة . ت  نموذج تكاليف العمليات

  األنشطة التي ال تضيف قيمة+ األنشطة التي تضيف قيمة . ت= الجودة . ت  ABCنموذج 

  2)القيمة المستهدفة –الجودة الفعلية للمنتج (معامل التكلفة = الجودة . ت  نموذج تاجوشي

  )Schiffauerova, 2006: 3: (المصدر
  

  :الجودة مشاكلتحليل تحديد وطرق  7.2

 ,.Horngren, et. al(التعرف على ثالث طرق تستخدم في تحديد مشاكل الجودة  يمكن      

2012: 675( :  
 .Control Charts خرائط الرقابة -1
 .Pareto Diagramsباريتو نموذج  -2
 . Cause-and-Effect Diagramsوالنتيجة السببالرسم البياني لعالقات  -3

  :خرائط الرقابة: أوالً

تعتبر عملية مراقبة الجودة إحصائيا من الوسائل الرسمية للتمييز بين االنحرافات العشوائية       
وغير العشوائية في العملية التشغيلية، وتعتبر خرائط الرقابة الوسيلة األساسية وهي عبارة عن 
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معينة ويتم  تمثيل بياني لسلسلة من المشاهدات المتعاقبة لخطوة أو إجراء أو عملية خالل فترات
تمثيل كل مشاهدة بيانيا بالنسبة لحدود معينة تمثل التوزيع المتوقع للمشاهدات، وبناء على ذلك 

حجاج، (فإن المشاهدات التي تقع خارج تلك الحدود تعتبر غير عشوائية ومن ثم تستحق الفحص 
1996: 1226(.  

  :خرائط باريتو: ثانياً

وهي وسيلة تعمل على إيضاح كيفي يتكرر حدوث كل فشل من األحداث األكثر تكراراً       
  .)Horngren, et. al., 2012: 676(وصوالً إلى األحداث األقل تكراراً 

  :الرسم البياني لعالقات السبب والنتيجة: ثالثاً

وهي وسيلة تساعد في تحديد أسباب الفشل الممكنة، حيث تساعد الشركة بشكل أولي في       
  .)1229: 1996حجاج، (تحليل بأسباب الفشل األكثر حدوثاً أو تكراراً 

  
  :تكاليف الجودة في القوائم المالية عن اإلفصاح 8.2

عناصر  Aيتم اإلفصاح عن تكاليف الجودة بعد تقسيمها إلى مجموعتين، تتضمن المجموعة      
يتم اإلفصاح عنها في تقارير تكاليف الجودة والقوائم المالية، أما المجموعة  التيتكاليف الجودة 

B الية تتضمن عناصر التكاليف التي ال يتم اإلفصاح عنها بتقارير تكاليف الجودة والقوائم الم
مثل هامش المساهمة المفقود نتيجة فقد المبيعات، بيع المنتجات بخصم نتيجة الجودة المنخفضة، (

، والتي ال يتم تسجيلها بصفة عامة في نظم المحاسبة وبالرغم من ذلك قد تكون جوهرية، )الخ...
 يتم عنها والتي ال يوضح أمثلة لتقسيم عناصر الجودة التي يتم اإلفصاح) 5(والجدول رقم 
  .اإلفصاح عنها
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  )5(جدول رقم 
  أمثلة توضيح العناصر التي ال يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية

  تكاليف الفشل الخارجي  تكاليف الفشل الداخلي  تكاليف التقييم  تكاليف الوقاية

  Aعناصر المجموعة   Aعناصر المجموعة   Aعناصر المجموعة  Aعناصر المجموعة 

تكاليف توزيع   .العوادم  .فحص المواد المستلمة  .هندسة الجودة
  .المنتجات

تكاليف التسويق المتعلقة   .إعادة التشغيل  .مختبر الخدمات الفنية  .تقييم المورد
  .بالفشل الخارجي

إعادة الجدولة   .اختبار المنتج  .صيانة المعدات
  .واالختبار

  .اإلصالح

هندسة العملية 
  .الصناعية

  .متطلبات الضمان  .إعادة الفحص  .فحص المنتج النهائي

فحص المنتجات تحت   .هندسة التصميم
  .التشغيل

  .متطلبات االلتزام  

        .فحص المواد الجديدة
 Bعناصر المجموعة  Bعناصر المجموعة  Bعناصر المجموعة  Bعناصر المجموعة 

هامش المساهمة الضائع     
بسبب جودة اإلنتاج 

  .المنخفضة

هامش المساهمة الناتج 
عن انخفاض المبيعات 

وحصة السوق 
  .واألسعار

  .)10 :2005الخنَّاق، والربيعي، : (المصدر
خطوات التقرير عن تكاليف الجودة فيما ) 332 :2007أبو زيد والدهراوي، (حدد قد و      

  :يلي
تكلفة النشاط، مثل عمليات ) أوعية(تحديد كافة األنشطة المرتبطة بالجودة ومجمعات  -1

 .االختبار الفحص متضمنة

لكل نشاط مرتبط  cost driverتحديد كمية أساس توزيع التكاليف أو مسبب التكلفة  -2
 .بالجودة، مثل ساعات الفحص تعتبر أساس لتوزيع التكاليف لنشاط االختبار

) ثابتة ومتغيرة(التكاليف الكلية : تحديد معدل الوحدة لكل أساس توزيع تكاليف، مثال -3
 .لالختبار لكل ساعة

التكاليف لكل نشاط مرتبط بالجودة للنوع المعين، وذلك بضرب الكمية من أساس حساب  -4
 .توزيع التكاليف في معدل الوحدة من أساس توزيع التكاليف
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تحديد مجموع تكاليف الجودة بإضافة تكاليف جميع األنشطة المرتبطة بالجودة في سلسلة  -5
  .ات ونتائجهايوضح هذه الخطو) 6(والجدول رقم  القيمة لجميع الوظائف،

 ) 6(جدول رقم 
 ABC تحليل تكاليف الجودة في نظام التكاليف على أساس النشاط

  تكلفة الجودة وفئة سلسلة القيمة
معدل تحميل 

 التكلفة

الكمي  األساس

لتخصيص 
 التكاليف

 إجمالي

 التكاليف

النسبة من 

 المبيعات

1 2 3 
2 × 3 
= 4 

4  ÷ \]GD
 \^RH5= ا 

  تكاليف الوقاية
      

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التصميم/البحث والتطوير(هندسة التصميم 

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التصميم/والتطوير البحث(هندسة العمليات 

 تكاليف الوقاية إجمالي
   

0 % 0 

 تكاليف التقييم
     

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التصنيع(التفتيش 

 تكاليف التقييم إجمالي
   

0 % 0 

 تكاليف الفشل الداخلي
     

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التصنيع(إعادة التصنيع 

 تكاليف الفشل الداخلي إجمالي
   

0 % 0 

 تكاليف الفشل الخارجي
     

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التسويق(دعم العمالء 

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )التوزيع(النقل 

 0 % 0 ساعات 0 ساعةلل 0 )العمالءخدمات (ضمان الصيانة 

 تكاليف الفشل الخارجي إجمالي
    

0 % 0 

 تكاليف الجودة إجمالي
    

0 % 0 

  .)Horngren, et. al., 2012: 674( :المصدر
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  :الرقابة على تكاليف الجودة 9.2

تعتمد فعالية األنظمة المؤسسية على مدى االلتزام والتقيد بتطبيق هذه األنظمة وهذا       
االلتزام قد يكون نابع من الثقافة العامة للمؤسسة والمجتمع ككل، أو ألي أسباب أخرى، وبشكل 
 عام فإن وجود االلتزام ال يعني انعدام وجود الرقابة بشكل نهائي، بل على العكس فإن أنظمة

 من ديعدال هناكالرقابة وجدت لتحافظ على األنظمة العامة وكذلك الخاصة بالشركة، لذلك فإن 
  ):15 :2013مطر، ( أهمها المنتجات جودة مراقبة على تترتب الفوائد
 .العمال إنتاجية زيادة مع اإلنتاجية اآلالت استخدام رفع كفاءة -1
  .العمل في والسالمة األمان توفير ظروف -2
 .المنتجات جودة درجة وثبات النتظام التامالضمان  -3
 .األداء مستوى ورفع اإلنتاجية العمليات وتنويع تطوير وتحسين -4
 .الجودة تخفيض تكاليف -5
 .والعمالء المنشأة بين تحسين العالقة  -6
  .األعمال بيئة في الحادة مواجهة المنافسة  -7

أبو حشيش، (مهام رئيسة يمكن أن يلعبها المحاسب كما حددها  4وبناء على ما سبق فهناك       
2012: 662:(  

دراسة جدوى تطبيق نظام تكاليف الجودة بالنسبة للمنشأة من خالل تحليل منافع وتكاليف  -1
 .النظام

 .تحليل مكونات تكاليف الجودة وتصنيفها تمهيداً لقياسها ووضعها في التقرير -2
 .ق قبول ورفض االنحرافاتوضع خرائط الرقابة متضمنة مناط -3
مساعدة إدارة الشركة في اتخاذ قرار فحص وتقصي االنحرافات في مختلف عناصر  -4

 .التكاليف من عدمه
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  الثالثالفصل 

  واإلجراءات المنهجية
  

 .مقدمة 3.1
 .منهجية الدراسة 3.2
 .طرق جمع البيانات 3.3
 .وعينة الدراسة مجتمع 3.4
 .أداة الدراسة 3.5
 .هوثبات االستبان صدق 3.6
 .ثبات االستبانه 3.7
  .المعالجات اإلحصائية 3.8
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  :مقدمة  3.1

فراد مجتمع كذلك وصفاً أل ،المتبع لتحقيق أهداف الدراسةمنهج لل هذا الفصل وصفاً ليتناو      
 ، كما يتضمن وصفاً، وصدقها وثباتهااسة المستخدمةداة الدرأل توضيح ، وكذلكالدراسة وعينتها

المعالجات اإلحصائية  ، وأخيراًفي تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهاالباحث  ابه لإلجراءات التي قام
  .د الباحث عليها في تحليل الدراسةالتي اعتم

  
  

  :الدراسة يةمنهج 3.2 

يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى       
نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، 

  .  إضافة إلى أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية
أكثر من ويستخدم كل منهج من المناهج حسب الظاهرة التي يتم دراستها وقد يتم استخدام       

 معروفة مسبقاً ن جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسةحيث إ، ومنهج لدراسة نفس الظاهرة
للوصول يسعى الباحث السابقة المتعلقة بموضوع البحث، فإن من خالل إطالعه على الدراسات 

، وهذا يتوافق مع المنهج واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية دراسةإلى 
رها الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسي

ن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق والوقوف على دالالتها، وحيث إ
تحليلها  كتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدفالمختلفة كال

منهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة هذا العلى  فقد تم اإلعتماد، للوصول إلى أهداف البحث
الدراسة، وكذلك  للظاهرة موضعوالتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق 

  .نات األوليةستبانة في جمع البياستخدم االا
  

 :طرق جمع البيانات 3.3

  :الباحث على نوعين من البيانات اعتمد
  :البيانات األولية -1

لدراسة بعض مفردات البحث وحصر  توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      
 ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج ،وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث

SPSS (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات
  .قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 
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 :البيانات الثانوية -2

 لقة بالموضوع قيدالمنشورات الخاصة أو المتعالباحث بمراجعة الكتب والدوريات و قام      
، وأية في الشركات الصناعية الفلسطينية واقع قياس تكاليف الجودةبدراسة تتعلق  الدراسة، والتي

من خالل  م في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحثمراجع قد يرى الباحث أنها تسه
العلمية السليمة في كتابة  الطرقفي الدراسة، التعرف على األسس و اللجوء للمصادر الثانوية

  .تحدث في مجال الدراسةام عن آخر المستجدات التي حدثت ودراسات، وكذلك أخذ تصور عال
  

  :الدراسة عينةو مجتمع 3.4

شركة لتصنيع المواد الغذائية باستثناء المخابز، لذلك سيتم  38يعمل في قطاع غزة حاليا       
باستثناء (تطبيق هذه الدراسة على شركات صناعة المواد الغذائية العاملة في قطاع غزة 

الغرفة (شركة صناعية موزعة في محافظات قطاع غزة  38، والتي يبلغ عددها )المخابز
  ).2013التجارية الفلسطينية، 

شركات عتمد الباحث طريقة المسح الشامل على مجتمع البحث والتي تتمثل في اقد و
شركة صناعية موزعة في  38والتي يبلغ عددها  اد الغذائية العاملة في قطاع غزة،الموصناعة 

بواقع استبانه واحدة لكل  الشركاتعلى جميع  هاستبان 38توزيع  تمو ،محافظات قطاع غزة
، وبعد من إجمالي مجتمع الدراسة %84.21أي ما نسبته  استبانه فقط 32 ، وتم استردادشركة

تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، ل أي منها نظراًاستبعاد لم يتم تفحص االستبانات 
  .استبانه 32 وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة

  

  :أداة الدراسة 3.5

  : كما يلي قسمينتم تقسيم االستبانه إلى       
 .فقرات 7تكون من الدراسة وي لعينةالبيانات الشخصية والوظيفية يتكون من  :القسم األول

  :ثالث محاور كما يلي إلىوتم تقسيمه  ،من بيانات تخص تكاليف الجودةيتكون  :القسم الثاني
 

محاور فرعية كما  أربعة إلىوتم تقسمه  ،يتناول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة: األولالمحور 
  :يلي

 .اتفقر 8 ويتكون منتكاليف الوقاية  .1

 .فقرات 10 ويتكون منتكاليف التقييم  .2

 .فقرات 8 ويتكون منتكاليف الفشل الداخلي  .3

 .فقرات 8 ويتكون منتكاليف الفشل الخارجي  .4
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 أربعة إلى تقسمه وتم ،مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةل ويتنا :الثانيالمحور 
  :يلي كما محاور فرعية

 .فقرات 7 ويتكون منمدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الوقاية  .1

 .فقرات 7 ويتكون منمدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف التقييم  .2

 .فقرات 7 ويتكون منمدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الخارجي  .3

 .فقرات 7 ويتكون منداخلي مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل ال .4
 

محاور  أربعة إلىوتم تقسمه  ،إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة :المحور الثالث
  :فرعية كما يلي

 .فقرات 6 ويتكون من تكاليف الوقاية سياسات تخفيض .1

 .فقرات 6 ويتكون من تكاليف التقييمسياسات تخفيض  .2

 .فقرات 6 ويتكون من تكاليف الفشل الداخليسياسات تخفيض  .3

  .فقرات 6 من ويتكون تكاليف الفشل الخارجيسياسات تخفيض  .4
  

جدول كما هو موضح في  رت الخماسيوفق مقياس ليك على فقرات المحاور وقد كانت اإلجابات
  .)7(رقم 

  )7( جدول رقم
  رت الخماسيمقياس ليك

  قليلة جداً قليلة متوسط كبيرة كبيرة جداً  التصنيف

  1  2 3 4 5  الموافقةدرجة 

  
  :هانصدق وثبات االستب 3.6

، )429: 1995 العساف،( صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه      
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، "كما يقصد بالصدق 

عبيدات ( "بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، 
  :، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي)179 :2001 ،وآخرون
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  : صدق فقرات االستبيان: أوالً
  :من صدق فقرات االستبيان بطريقتين، هماتم التأكد 

 :الدراسة ألداةالصدق الظاهري  -1

الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت قام الباحث بعرض أداة       
بغزة الجامعة اإلسالمية و األزهرجامعة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في ) 4(من 

أسماء المحكمين الذين ) 1(ويوضح الملحق رقم . واإلحصاء متخصصين في المحاسبة واإلدارة
توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة،  وتركزت. موا مشكورين بتحكيم أداة الدراسةقا

كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وإضافة 
  .بعض العبارات إلى محاور أخرى

إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت  واستناداً      
إضافة البعض اآلخر وم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف التي اتفق عليها معظ

 . منها
  

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها       
، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له مفردة 38

حيث إن  ،)0.05(أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة  )10- 8(رقم الجداول  وتبين
الجدولية والتي  rكبر من قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  القيمة االحتمالية

  .صادقة لما وضعت لقياسه االستبانةفقرات  وبذلك تعتبر ،0.396تساوي 
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  )8(جدول رقم 
  مدى أهمية قياس تكاليف الجودة المحور األولالصدق الداخلي لفقرات 

  الفقرة  .م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

    :تكاليف الوقاية: أوالً  

 0.000 0.877 .بشكل دقيق ات الجديدةتكاليف تصميم المنتج يجب قياس 1

2 
يجب قياس تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على الموردين باعتبار أنها 

 .ضرورية لتجنب التوقف المفاجئ عن التوريد
0.737 0.000 

3 
للعاملين على اعتبار  دورات تدريبية بعقدالشركة  يجب قياس تكاليف قيام

 .العاملين أداء وكفاءةفي تحسين  يساهم ذلكأن 
0.735 0.000 

4 
من سالمة المعدات والماكينات قبل البدء في  يجب قياس تكاليف التأكد

 .اإلنتاجية، لتجنب األعطال المفاجئة والوقت الضائعالعملية 
0.707 0.000 

5 
تكاليف  باعتبارها اإلنتاجتخطيط تسلسل عمليات  يجب قياس تكاليف عملية

 .استثمارية
0.572 0.003 

 0.034 0.425 .تكاليف التخطيط والتكاليف الناتجة عن تنفيذ هذه الخطط يجب قياس 6

7 
، لضمان استمرارية مراجعة نظام الجودة في الشركة يجب حساب تكاليف

 .أنشطة ضبط الجودة بشكل سليم
0.595 0.002 

 0.000 0.675  .تكاليف الوقاية يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية 8

    :التقييمتكاليف  :ثانياً 

9 
فحص المواد الخام والنصف مصنعة للتحقق  عملياتحساب تكاليف  يجب

 .من مدى مطابقتها للمواصفات
0.478 0.016 

10 
 أومعايير محددة من قبل الشركة لتصنيف المنتج كمنتج جيد  يجب وضع

 .تالف أومعيب 
0.721 0.000 

11 
، باعتبار حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في السوق يجب

 .ذلك ضروري لضمان نجاح المنتج
0.534 0.006 

12 
يجب حساب تكاليف عمليات واختبارات رقابة الجودة الميدانية للعمليات 

 .التشغيلية بشكل دقيق، لضمان تحقيق جودة المنتج
0.819 0.000 

13 
، لتجنب اكتشاف المنتجات قبل تسليمها للعميل اختبارحساب تكاليف  يجب

 .أخطاء المنتج من قبل العميل
0.835 0.000 

14 
الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المواصفات سواء  التكاليف أو قياس يجب
 .بيعة بخصم مسموح أو تمالمنتج  إتالفتم 

0.943 0.000 

 0.000 0.810 .ومعدات الفحص واالختبار أدواتيؤخذ في االعتبار تكاليف يجب أن  15

16 
حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل استخدامها في العمليات  يجب

 .اإلنتاجية
0.652 0.000 
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17 
حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال تدخل في عمليات  يجب

 .اإلنتاج
0.662 0.000 

 0.000 0.802  .تكاليف استثماريةتكاليف التقييم يمكن اعتبارها  18

    :تكاليف الفشل الداخلي :ثالثاً 

19 
الوفورات الناتجة عن سوء تقدير المواد الخام  أوحساب التكاليف  يجب

  .بشكل دقيق وواضح
0.577 0.003 

 0.000 0.705 .حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ للعمليات بشكل دقيق يجب 20

21 
تضمن  بأساليب اإلنتاجتصميم عمليات وإعادة جدولة يجب قياس تكاليف 

 .عدم التوقف المفاجئ للعمل
0.604 0.001 

22 
حساب تكاليف إعادة تصميم المنتجات التي لم تنجح في االختبارات  يجب

 .األولية كمنتج جديد
0.472 0.017 

 0.014 0.487 .حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة يجب 23

24 
الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا ما حدث حساب التكاليف  يجب

 .فشل في إحدى عمليات التشغيل
0.778 0.000 

25 
حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء عمليات التشغيل  يجب

 .والتكاليف اإلضافية لتوفير المواد الالزمة إلتمام التشغيل
0.653 0.000 

 0.000 0.749 .داخلي بشكل دقيق وواضح إخفاق أيالناتجة عن حساب التكاليف  يجب 26

    :تكاليف الفشل الخارجي :رابعاً 

27 
يجب تقدير الخسائر الناتجة عن فقدان السمعة نتيجة فشل الشركة في ضبط 

 .جودة منتجاتها
0.672 0.000 

28 
 وإرضائهمالتعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي تكاليف  قياس يجب

 .بالشكل المطلوب
0.679 0.000 

29 
ضد الشركة نتيجة حدوث  المرفوعة قضائيةالدعاوى قياس تكاليف ال يجب
 .غيرهم أوالضرر بالمستهلكين  إلحاق

0.704 0.000 

30 
الموزع للمنتجات غير  إرجاعالخسائر الناتجة عن ضمان  قياس يجب

 ).إذا كان هناك ضمان لذلك(، المباعة خالل فترة صالحية المنتج
0.634 0.001 

31 
خسائر تبديل المنتجات المعيبة والتالفة التي يتم  أوحساب تكاليف  يجب

 .اكتشافها طرف العميل
0.737 0.000 

 0.000 0.769 .المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة حجم انخفاضحساب الفرق بين  يجب 32

33 
حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق لضمان بيعها  يجب

 .من خالل الموزعين إرجاعهاوعدم 
0.792 0.000 

 0.000 0.776 .تكلفة المنتج أحياناًالتعامل مع شكاوى العمالء ينتج عنه تكاليف قد تفوق  34

  0.396تساوي  "31"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  )9(جدول رقم 
  مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركة الثانيالمحور الصدق الداخلي لفقرات 

  الفقرة  .م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

    :مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الوقاية: أوالً 

 0.000 0.748 .بشكل دقيق ات الجديدةتكاليف تصميم المنتجيتم حساب  1

2 
حساب تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على المورد بما يضمن عدم التوقف يتم 

 .المفاجئ عن التوريد
0.478 0.016 

3 
الوقت  إهدارلتجنب  عقد دورات تدريبية متخصصة للعاملين لزيادة مهاراتهم يتم

 .وزيادة التكاليف
0.631 0.001 

4 
من سالمة المعدات والماكينات وقدرتها على العمل قبل البدء في  التأكديتم 

 .اإلنتاجيةالعملية 
0.596 0.002 

5 
بشكل يمنع ويساعد في الكشف عن  اإلنتاجيتم التخطيط لتسلسل عمليات 

 .لحظة وقوعها األخطاء
0.618 0.001 

 0.012 0.495 .تنفيذ هذه الخطط وتكاليفيؤخذ في االعتبار تكاليف التخطيط  6

 0.000 0.826 .يتم مراجعة نظام الجودة في الشركة 7

    :مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف التقييم :ثانياً 

8 
يتم حساب التكاليف الناتجة عن فحص المواد الخام والنصف مصنعة للتحقق من 

 .مدى مطابقتها للمواصفات
0.764 0.000 

 0.000 0.750 .تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في السوقيتم حساب تكلفة  9

10 
يتم حساب تكاليف عمليات واختبارات رقابة الجودة الميدانية للعمليات التشغيلية 

 .بشكل دقيق
0.776 0.000 

 0.000 0.780 .يتم حساب تكاليف اختبار المنتجات قبل تسليمها للعميل 11

12 
الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المواصفات سواء تم  التكاليف أو يتم حساب

 .بيعة بخصم مسموح أو تمالمنتج  إتالف
0.755 0.000 

 0.000 0.651  .اإلنتاجيةيتم حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل استخدامها في العمليات  13

14 
يتم حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال تدخل في عمليات 

 .اإلنتاج
0.500 0.011 

    :مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الداخلي :ثالثاً 

15 
الوفورات الناتجة عن سوء تقدير المواد الخام بشكل  أويتم حساب التكاليف 

  .دقيق وواضح
0.674 0.000 

 0.000 0.731 .الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ للعمليات بشكل دقيق يتم حساب 16

17 
يتم حساب تكاليف إعادة تصميم المنتجات التي لم تنجح في االختبارات األولية 

 .كمنتج جديد
0.700 0.000 
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 0.019 0.465 .يتم حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة 18

19 
الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا ما حدث فشل يتم حساب التكاليف 

 .في إحدى عمليات التشغيل
0.611 0.001 

20 
يتم حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء عمليات التشغيل والتكاليف 

 .اإلضافية لتوفير المواد الالزمة إلتمام التشغيل
0.445 0.026 

 0.037 0.418 .داخلي بشكل دقيق إخفاق أيالناتجة عن يتم حساب التكاليف  21

    :مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الخارجي :رابعاً 

 0.007 0.528 .يتم حساب تكاليف التعامل مع شكاوى العمالء بشكل دقيق 22

23 
 إلحاقضد الشركة نتيجة حدوث  المرفوعة قضائيةال دعاوىال تكاليفيتم حساب 

 .غيرهم أوالضرر بالمستهلكين 
0.496 0.012 

24 
الموزع للمنتجات غير المباعة  إرجاعيتم حساب الخسائر الناتجة عن ضمان 

  .خالل فترة صالحية المنتج
0.719 0.000 

25 
الناتجة عن زيادة المبيعات المترتبة على عمليات  األرباحتكاليف الدعاية تفوق 

 .التسويق والدعاية
0.633 0.001 

 0.000 0.896 .بالسنوات السابقة حساب التغير في حجم المبيعات السنوي مقارنة يتم 26

27 
يتم حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق لضمان بيعها وعدم 

 .من خالل الموزعين إرجاعها
0.689 0.000 

28 
خسائر تبديل المنتجات المعيبة والتالفة التي يتم اكتشافها  أويتم حساب تكاليف 

 .طرف العميل
0.877 0.000 

 0.396تساوي " 31"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  )10(جدول رقم 
  إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة الثالثالمحور الصدق الداخلي لفقرات 

  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

    :تكاليف الوقاية سياسات تخفيض: أوالً  

1  
، لتجنب تكرار تصميم المنتجات وتخطيط العملياتتبدي الشركة عناية خاصة ب

 .األعمال
0.751 0.000 

2  
بشكل دوري، لكشف المشكالت وتجنب  نظام الجودة وفحص مراجعةب تقوم الشركة

 .حدوث أخطاء في النظام
0.736 0.000 

3  
بشكل مستمر، لتجنب  الموردين من حيث مدى اعتماد الشركة عليهم الشركة تقيم

 .التوقف المفاجئ نتيجة انقطاع التوريد
0.917 0.000 

4  
بشكل دوري لكشف األخطاء لحظة وقوعها  صيانة معدات الرقابةب تقوم الشركة

 .وتجنب زيادة الخسائر
0.824 0.000 

5  
لتنمية مهارات العاملين وتقليل الوقت  لعاملين بالمنشأةل دورات تدريبيةتعقد الشركة 

 .الضائع
0.939 0.000 

6  
الوقت  إهداريتم تقسيم المهام على العاملين بناء على قدراتهم ومهاراتهم لتجنب 

  .وزيادة التكاليف
0.920 0.000 

   :تكاليف التقييمسياسات تخفيض : ثانياً  

7  
االختبارات الالزمة للمواد الخام والنصف مصنعة قبل البدء في العملية تنفِّذ الشركة 

 .اإلنتاجية لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المحددة في تصميم المنتج
0.787 0.000 

8  
للتأكد من سالمة الوحدات  والتشغيل اإلنتاجالتفتيش على عمليات ب تقوم الشركة

 .وحصر الوحدات التالفة وكشف المشكالت وقت حدوثها
0.723 0.000 

9  
للتأكد من مدى  اختبار المنتجات تامة الصنع والمنتجات نصف المصنعة يتم

 .مطابقتها للمواصفات وتحقيق جودة المنتج
0.759 0.000 

10  
للتأكد من مدى  من الموردينفحص واختبار المواد الخام المستلمة ب تقوم الشركة

 .مطابقتها للمواصفات ومنع انحرافات المواد الخام
0.797 0.000 

11  
تقوم الشركة باختبارات رقابة الجودة الميدانية بشكل مستمر لتجنب الخسائر 

 .المضاعفة نتيجة التأخر في كشف المشكالت
0.532 0.006 

12  
للحفاظ  تالف أومعيب  أوكمنتج جيد  اتمعايير محددة لتصنيف المنتج تضع الشركة

  .على مستوى معين من الجودة
0.620 0.001 

   :تكاليف الفشل الداخليسياسات تخفيض : ثالثاً  

 0.000 0.746 .إصالحهاالتالفة التي ال يمكن  تعمل الشركة على تقليل وحدات المنتج  13

 0.000 0.932  .بشكل مستمرتُعد الشركة موازنات اإلنتاج وتقوم بقياس االنحرافات   14

 0.002 0.595 .عمل الشركة على معرفة أسباب االنحرافات وتجنب تكرارها فيما بعد  15
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 0.030 0.434 .التي يمكن إصالحها تصنيع المنتجات المعيبة بإعادة تقوم الشركة  16

17 
تضمن عدم التوقف المفاجئ  بأساليب اإلنتاجتصميم عمليات وإعادة يتم جدولة 

 .وتقليل الوقت الضائع للعمل
0.841 0.000 

18  
تقوم الشركة بوضع الخطط والخيارات البديلة تحسباً ألي توقف مفاجئ قد يحدث 

  .بحيث ال يتم توقف العمل بشكل تام
0.769 0.000 

   :تكاليف الفشل الخارجيسياسات تخفيض  :رابعاً  

 0.005 0.541 .التالف واستبدال المنتجات المعيبة المرتجعة للموزعينتعويض تهتم الشركة ب  19

20  
المنتجات التي لم يتم تسويقها من  بعض أنواع ستعادةالضمان  تقدم الشركة

 .الموزعين
0.407 0.044 

 0.000 0.749 .تعويض وتسويات شكاوى العمالءتقوم الشركة ب  21

 0.000 0.694 .بشكل مستمر حجم المبيعات تتابع الشركة التغير في  22

 0.000 0.738  .بالشكل المطلوب وإرضائهميتم التعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي   23

24  
تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على مستوى معين من الجودة لتجنب الدعاية العكسية 

  ).السمعة السيئة(
0.541 0.005 

  0.396تساوي  "31"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: ثانياً

مع  معدل كل محور من محاور الدراسةيبين معامالت االرتباط بين ) 11(جدول رقم       
مبينة دالة عند مستوى داللة المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط ال

 rكبر من قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05قل من لكل فقرة أ القيمة االحتمالية، حيث إن 0.05
  .0.396الجدولية والتي تساوي 

  )11(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  المحور

 0.000 0.645 .أهمية قياس تكاليف الجودةمدى : المحور األول

 0.000 0.646 .مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركة: المحور الثاني

 0.001 0.613 .إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة: المحور الثالث

  0.396تساوي  "31"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  3.7

لو تكرر تطبيقها  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً      
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات ). 430: 1995العساف، (على األشخاص ذاتهم في أوقات 

  .ة النصفية ومعامل ألفا كرونباخهما طريقة التجزئ نعلى العينة االستطالعية نفسها بطريقتي
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  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية : أوالً
ئلة الزوجية  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األس      

تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون  الرتبة لكل بعد وقد
  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 

=معامل الثبات 
1

2

ر+
ر يبين أن هناك ) 12(ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم  حيث  

  .بكل طمأنينة مئن الباحث على استخدام االستبانهمما يط هانل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبمعام
  

  )12(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية(امل الثبات مع

  المحور
  التجزئة النصفية

معامل 

  االرتباط

معامل االرتباط 

  المصحح

القيمة 

 االحتمالية

مدى أهمية قياس : المحور األول
 .تكاليف الجودة

0.7115 0.8314 0.0000 

مدى تطبيق نظم : المحور الثاني
 .تكاليف الجودة داخل الشركة

0.7354 0.8475 0.0000 

إتباع الشركة : المحور الثالث
 .لسياسات تخفيض تكاليف الجودة

0.7056 0.8274 0.0000 

 0.0000 0.8503 0.7396  جميع المحاور

   0.396تساوي  "31"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  
  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  : ثانياً

كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد  لفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانهاستخدم الباحث طريقة أ      
أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل ) 13(يبين جدول رقم 

  .طمأنينة
  )13(جدول رقم 

  )لفا كرونباخطريقة أ(الثبات معامل 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  المحور

 0.8475 34 مدى أهمية قياس تكاليف الجودة: المحور األول

 0.8607 28 .مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركة: المحور الثاني

 0.8572 24 .إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة: المحور الثالث

 0.8892 86  جميع المحاور
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  :المعالجات اإلحصائية 3.8

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من       
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Package for Social Science (SPSS)  وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية
  :المستخدمة في تحليل البيانات

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  -1
 .ة التي تتضمنها أداة الدراسةادها تجاه عبارات المحاور الرئيسوتحديد استجابات أفر

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد   Meanالمتوسط الحسابي -2
الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في 

علما بان تفسير مدى  ،)89 :1996كشك، (ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي 
 .دام أو مدى الموافقة على العبارةاالستخ

للتعرف على مدى انحراف  (Standard Deviation)نحراف المعياري تم استخدام اال -3
اسة ولكل محور من استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدر

ة عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح المحاور الرئيس
الدراسة إلى جانب يرات التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغ

بات وانخفض ة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجاالمحاور الرئيس
ز فأعلى فيعني عدم ترك إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحاً(تشتتها بين المقياس 
 ).االستجابات وتشتتها

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -4

 .ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقراتمعامل  -5

 .معادلة سبيرمان براون للثبات -6

لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  )سمرنوف – كولومجروف(اختبار  -7
)1- Sample K-S(. 

لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  -8
 ."3"والمتوسط الحيادي 

 .للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  -9

 .تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر - 10

 .ه للفروق المتعددة بين المتوسطاتاختبار شفي - 11
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
 .اختبار التوزيع الطبيعي  4.1

 .الدراسةوفرضيات تحليل فقرات   4.2
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  :)(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف( اختبار التوزيع الطبيعي 4.1

لتوزيع الطبيعي أم لمعرفة هل البيانات تتبع ا سمرنوف -  اختبار كولمجروف تم استخدام      
ن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن ي في حالة اختبار الفرضيات ألضرور ال وهو اختبار

القيمة ن نتائج االختبار حيث إ) 14(ويوضح الجدول رقم . طبيعياًيكون توزيع البيانات 
وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع ) sig<.05.0( 0.05كبر من أ محورلكل  االحتمالية

  .المعلميةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات 
  

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

 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات المحور

 0.992 0.434 34 .مدى أهمية قياس تكاليف الجودة: المحور األول

 0.236 1.034 28 .مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركة: المحور الثاني

 0.309 0.965 24 .إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة: المحور الثالث

 0.470 0.847 86 جميع المحاور

  
  :الدراسةمحاور  تحليل فقرات 4.2

  :بيانات عامة: الجزء األول
 :العمر -1

، "سنه 25أقل من "بلغت أعمارهم من عينة الدراسة  %12.5أن ) 15(يبين جدول رقم       
من عينة  %18.8، وأن "سنه 35 – 26 ما بين"بلغت أعمارهم من عينة الدراسة  %43.8وأن 

بلغت أعمارهم من عينة الدراسة  %25.0، وأن "سنه 45-36 ما بين"بلغت أعمارهم الدراسة 
  ."سنه 45أكبر من "

  )15(جدول رقم 
  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  12.5  4  سنه 25أقل من 

  43.7  14  سنه 35 – 26من 

  18.8  6  سنه 45-36من 

YZ Pn25.0  8  سنه 45أآ  

 100.0  32  المجموع
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 :المؤهل العلمي -2

، وأن "دبلوم متوسط"مؤهلهم العلمي  من عينة الدراسة %6.3أن ) 16(يبين جدول رقم       
مؤهلهم  من عينة الدراسة% 6.3، وأن "بكالوريوس"مؤهلهم العلمي  من عينة الدراسة 87.5%

بكالوريوس "هم من حملة المؤهالت العليا % 93.7أي أن ما نسبته ، "ماجستير"العلمي 
وهذا يطمئن الباحث لقدرتهم على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها وتزويدة " وماجستير

   .بالمعلومات الالزمة، كما أن المؤهل العلمي مؤشر على قدرة وكفاءة المبحوثين
  )16(جدول رقم 
  المؤهل العلمي متغير توزيع عينة الدراسة حسب

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  6.3  2  دبلوم متوسط

  87.4  28  بكالوريوس

  6.3  2  ماجستير

 100.0  32  المجموع
  

 :العلمي التخصص -3

 %21.9، وأن "محاسبة"تخصصهم من عينة الدراسة % 53.1أن ) 17(يبين جدول رقم       
، "غير ذلك"تخصصهم من عينة الدراسة % 25، وأن "أعمالإدارة "تخصصهم من عينة الدراسة 

  ).هندسة، علوم، حقوق، علوم سياسية، علم نفس: (وشملت تخصصات مثل
أفراد العينة هم من المتخصصين في مجال المحاسبة الفئة األكبر من ويظهر هنا أن       

وهذا يدل على فهم أفضل ألسئلة االستبانه وإجابات  من أفراد العينة،% 75واإلدارة بما يعادل 
  .أدق

  )17(جدول رقم 
  التخصص توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص

  53.1  17  محاسبة

  21.9  7  إدارة أعمال

  25.0  8  غير ذلك

 100.0  32  المجموع
  

 :سنوات الخبرة -4

أكبر فئة من من أفراد العينة هي ممن تزيد سنوات الخبرة ليدهم  أن) 18(يبين جدول رقم       
ما بين "تراوحت سنوات الخبرة من عينة الدراسة % 25وأن  ،%43.8 سنوات وبلغت  8عن 
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 5من أفراد العينة تزيد سنوات الخبرة لديهم عن  %68.8مما يعني أن ما يعادل  ،"سنوات 5-8
أكبر ألسئلة  لدى أفراد العينة مناسب مما يعني فهم وهذا يدل على أن مستوى الخبرة سنوات،

  .االستبانة ومدلوالتها
  )18(جدول رقم 

  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

  21.8  7  سنوات 4-1من 

  25.0  8  سنوات 8-5من 

  43.8  14  سنوات 8أكثر من 

  9.4  3  ال يوجد

 100.0  32  المجموع
 

 :عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة -5

لت صعدد الدورات التي حتراوح من عينة الدراسة  %53.1أن ) 19(يبين جدول رقم       
عدد الدورات تراوح من عينة الدراسة %  9.4، وأن "دورة 4- 1 ما بين" عليها في مجال الجودة

التي حلم يحصلوا من عينة الدراسة % 37.5، وأن "دورة 8-5من " لت عليها في مجال الجودةص
  .في مجال الجودةعلى أي دورة 

وتشير النتائج إلى أن عدد الذين حصلوا على دورات تدريبية في مجال الجودة يمثل ما       
من أفراد العينة، وهذا مؤشر جيد يدل على معرفة المستجيبين بمفاهيم الجودة  %62.5نسبتة 

  .كس إيجابياً على فهم أسئلة االستبانه والقدرة على اإلجابة عليها بدقة وموضوعيةاألمر الذي ينع
  )19(جدول رقم 

عدد الدورات التي حلت عليها في مجال الجودةص  
  النسبة المئوية  التكرار  عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة

  53.1  17  دورة 4- 1ما بين 

  9.4  3  .دورة 8- 5ما بين 

  37.5  12  يوجد ال

 100.0  32  المجموع
  

 :عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية -6

لت صعدد الدورات التي حتراوح من عينة الدراسة  %46.9أن ) 20(يبين جدول رقم       
عدد تراوح من عينة الدراسة  %9.4، وأن "دورة 4-1من "المحاسبة اإلدارية عليها في مجال 
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الدورات التي حمن عينة % 43.8، وأن "دورة 8- 5من "المحاسبة اإلدارية لت عليها في مجال ص
  .المحاسبة اإلداريةفي مجال لم يحصلوا على أي دورة  الدراسة 

، %56.2وتشير النتائج أن نسبة الحاصلين على دورات في مجال المحاسبة اإلدارية هي       
  .زيد من الدورات التدريبية للموظفينوهذا مؤشر جيد ولكن يجب عقد الم

  )20(جدول رقم 
  عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية

  النسبة المئوية  التكرار  عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية

  46.8  15  دورة 4-1من 

  9.4  3  دورة 8-5من 

  43.8  14  ال يوجد

 100.0  32  المجموع
  

 

 :المركز الوظيفي -7

عضو مجلس "مركزهم الوظيفي من عينة الدراسة  %15.6أن ) 21(يبين جدول رقم       
من عينة الدراسة  %9.4، وأن "مدير"مركزهم الوظيفي من عينة الدراسة % 37.5، وأن "إدارة

  ".محاسب"مركزهم الوظيفي من عينة الدراسة % 37.5، وأن "رئيس قسم"مركزهم الوظيفي 
مدير، وعضو مجلس (من المبحوثين مركزهم الوظيفي  %53.1وتشير هذه النتائج إلى أن       
، مما يعني أن غالبية أفراد العينة هم من ذوي العالقة، وهذا يعزز إمكانية اإلعتماد على )إدارة

  .إجابات المبحوثين بشكل أكبر
  )21(جدول رقم 

  الوظيفيالمركز  توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  المركز الوظيفي

  15.6  5  عضو مجلس إدارة

  37.5  12  مدير

  9.4  3  رئيس قسم

  37.5  12  محاسب

 100.0  32  المجموع
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  :بيانات تكاليف الجودة: الجزء الثاني

، بانةلتحليل فقرات االست) One Sample T test(للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار       
المحسوبة  t افقون على محتواها إذا كانت قيمةوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يو

والوزن النسبي  0.05قل من أ القيمة االحتماليةأو  2.04والتي تساوي  الجدولية tكبر من قيمة أ
إذا كانت ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها )%60كبر من أ

قل من أو القيمة االحتمالية أ( 2.04الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tقيمة 
إذا كان القيمة  متوسطة، وتكون آراء العينة في الفقرة )%60قل من والوزن النسبي أ 0.05

  . 0.05كبر من ها أل االحتمالية
  

  
  :ىاألول ةالفرضية الرئيس

  ."مدى أهمية قياس تكاليف الجودة الصناعية الفسطينيةتدرك إدارة الشركات "
  :الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة األولى تحليل  -1

  ."الوقايةمدى أهمية قياس تكاليف  تدرك إدارة الشركات الصناعية الفسطينية": أوالً
يبين آراء والذي ) 22(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم       

وتبين النتائج أن أعلى ) تكاليف الوقاية( األول الفرعي فقرات المحور أفراد عينة الدراسة في
  :حسب الوزن النسبي هيفقرتين 

أقل وهي " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو "%91.25" بلغ الوزن النسبي" 1"في الفقرة  .1
 الشركات الصناعية الفلسطينية بأهميةيوجد إدراك لدى إدارات " هنأ مما يدل على 0.05من 
، وبالرغم من أن هذه الفقرة من األمور "بشكل دقيق ات الجديدةتكاليف تصميم المنتج قياس

البديهية لدى إدارة الشركات إال أنه كونها من عنصر من عناصر تكاليف الجودة يحتم على 
 .الباحث قياس هذه الفقرة

أقل وهي " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو "%87.50" بلغ الوزن النسبي "4"في الفقرة  .2
 بأهميةيوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية " همما يدل على أن 0.05من 

من سالمة المعدات والماكينات قبل البدء في العملية  التأكدو وتجريب فحص قياس تكاليف
، وهذا المؤشر يدل على حرص "الضائعاإلنتاجية، لتجنب األعطال المفاجئة والوقت 

  .الشركات الصناعية الفلسطينية على تقليل التكاليف إلى الحد األدنى
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

أقل وهي " 0.004" القيمة االحتمالية تساويو" %73.13" بلغ الوزن النسبي" 8"في الفقرة  .1
وهي نسبة  ،"تكاليف الوقاية يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية"ن أمما يدل على  0.05من 
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والتي طُبقت على مصانع ) 134: 2008الرجوب، (ذا ما قورنت بدراسة إ متوسطة
 )الوقائية والتقييمة(لى تكاليف المطابقة ظهرت أن نسبة الشركات التي تنظر إالبالستيك وأ

 ."%60.3"ال تتعدى  على أنها تكاليف استثمارية
وهي أقل " 0.003"القيمة االحتمالية تساوي و "%72.50" بلغ الوزن النسبي "3"الفقرة  في .2

 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" همما يدل على أن 0.05من 
في  يساهم للعاملين على اعتبار أن ذلك دورات تدريبية بعقدالشركة  قياس تكاليف قيام

، ويرجع السبب في انخفاض هذه الفقرة إلى نقص المراكز "العاملين وكفاءةأداء تحسين 
المتخصصة في إعداد وتدريب العاملين إنما يقتصر تدريب العاملين فقط على الخبرة 

، وبالتالي فإن )2013، اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية(المكتسبة من العمل داخل الشركة 
 .ي تدريب العاملين لديهاالشركة ال تتكبد أيه تكاليف ف

  

تكاليف ( األول الفرعي فقرات المحوروبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع       
 المتوسطالوزن النسبي  من كبرأ ووه% 81.33 يساوي الوزن النسبي، و4.07 ساويي )الوقاية

  والتي تساويالجدولية  tمن قيمة  أكبروهي  10.156المحسوبة تساوي  tوقيمة " 60%"
 ،0.594، واالنحراف المعياري 0.05من أقل وهي  0.000القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04

قياس  بأهميةالفلسطينية  األغذية ةيوجد إدراك لدى إدارات شركات صناع هأنمما يدل على 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية وذلك بدرجة كبيرة جداً تكاليف الوقاية

تدرك إدارة الشركات الصناعية "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية األولى       
  ".الوقايةالفلسطينية مدى أهمية تكاليف 

ونتيجة تطبيق هذا المحور الفرعي على الصناعات الغذائية الفلسطينية تختلف بشكل كبير       
) 2008الرجوب، (فلسطينية والتي قام بها مع الدراسة المطبقة على الصناعات البالستيكية ال

 2.66وكانت بحد أعلى  2.47 الوقاية دراك الشركات بتكاليفحيث بينت أن المتوسط الحسابي إل

نسبة  وهذا يدل على انخفاض% 49.4ومعدل المعرفة بتكاليف الوقاية بلغ  2.32وبحد أدنى 
 تبإداراشركات الصناعات البالستيكية مقارنة  إداراتبأهمية تكاليف الوقاية لدى  اإلدراك

، ومعدل 3.63وبحد أدنى  4.56وكانت بحد أعلى  4.07التي بلغت  األغذيةشركات صناعة 
  .%81.3المعرفة بتكاليف الوقاية بلغ 
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  )22(جدول رقم 
 )تكاليف الوقاية( األول الفرعي فقرات المحورتحليل 
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1 
بشكل  ات الجديدةتكاليف تصميم المنتج يجب قياس

 .دقيق
4.56 0.840 91.25 10.522 0.000 

2 

يجب قياس تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على 
الموردين باعتبار أنها ضرورية لتجنب التوقف 

 .المفاجئ عن التوريد
4.16 0.677 83.13 9.658 0.000 

3 

 دورات تدريبية بعقدالشركة  يجب قياس تكاليف قيام
أداء في تحسين  يساهم للعاملين على اعتبار أن ذلك

 .العاملين وكفاءة
3.63 1.100 72.50 3.215 0.003 

4 

من سالمة المعدات  يجب قياس تكاليف التأكد
اإلنتاجية، لتجنب والماكينات قبل البدء في العملية 

 .المفاجئة والوقت الضائعاألعطال 
4.38 0.751 87.50 10.352 0.000 

5 
تخطيط تسلسل عمليات  يجب قياس تكاليف عملية

 .تكاليف استثمارية باعتبارها اإلنتاج
4.16 1.019 83.13 6.416 0.000 

6 
تكاليف التخطيط والتكاليف الناتجة عن  يجب قياس

 .تنفيذ هذه الخطط
3.94 0.840 78.75 6.313 0.000 

7 

مراجعة نظام الجودة في  يجب حساب تكاليف
، لضمان استمرارية أنشطة ضبط الجودة الشركة

 .بشكل سليم
4.06 0.878 81.25 6.849 0.000 

 0.004 3.144 73.13 1.181 3.66  .تكاليف الوقاية يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية  8

 0.000 10.156 81.33 0.594 4.07  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  ."التقييممدى أهمية قياس تكاليف  تدرك إدارة الشركات الصناعية الفسطينية": ثانياً
والذي يبين آراء ) 23(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم       

وتبين النتائج أن أعلى  )تكاليف التقييم( الثاني الفرعي فقرات المحورأفراد عينة الدراسة في  
  :فقرتين حسب الوزن النسبي هي

وهي أقل " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو "%84.38" بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة  .1
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" هنأمما يدل على  0.05من 

فحص المواد الخام والنصف مصنعة للتحقق من مدى مطابقتها  عملياتحساب تكاليف 
 ."للمواصفات

وهي أقل " 0.000" والقيمة االحتمالية تساوي "%83.13" بلغ الوزن النسبي "2"في الفقرة  .2
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية " همما يدل على أن 0.05من 

  ."تالف أومعيب  أومعايير محددة من قبل الشركة لتصنيف المنتج كمنتج جيد  وضع
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

وهي أقل " 0.000" والقيمة االحتمالية تساوي "%75.63" بلغ الوزن النسبي "9"في الفقرة  .1
 الشركات الصناعية الفلسطينية بأهميةيوجد إدراك لدى إدارات " هنأمما يدل على  0.05من 

 ."اإلنتاجحساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال تدخل في عمليات 
 أكبروهي " 0.115" والقيمة االحتمالية تساوي "%66.25" بلغ الوزن النسبي "10"في الفقرة  .2

ة جدروب "استثماريةتكاليف التقييم يمكن اعتبارها تكاليف "مما يدل على أن  0.05من 
ناتج عن احتواء تكاليف التقييم ويرى الباحث أن السبب في انخفاض هذا العنصر ، متوسطة

على تكاليف رأسمالية وتكاليف أخرى تشغيلية، وهذا ما أثار تباين اآلراء حول مدى 
 .اعتبارها تكاليف رأسمالية

 

تكاليف ( الثاني الفرعي لمحوروبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ا      
 المتوسطالوزن النسبي  من كبرأوهي % 78.25 الوزن النسبي يساوي، و3.91 تساوي )التقييم

، 2.04 الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  7.924 المحسوبة تساوي tوقيمة " 60%"
مما يدل  ،0.651واالنحراف المعياري  ،0.05وهي أقل من  0.000القيمة االحتمالية تساوي و

 التقييمحساب تكاليف  يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية هنأعلى 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  ، وذلكبدرجة كبيرة

تدرك إدارة الشركات الصناعية " الثانيةوبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية       
  ".الفلسطينية مدى أهمية تكاليف التقييم
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ونتيجة تطبيق هذا المحور الفرعي على الصناعات الغذائية الفلسطينية تختلف بشكل كبير       
) 2008الرجوب، (مع الدراسة المطبقة على الصناعات البالستيكية الفلسطينية والتي قام بها 

 2.74وكانت بحد أعلى  2.52 التقييمط الحسابي إلدراك الشركات بتكاليف حيث بينت أن المتوس

وهذا يدل على انخفاض نسبة % 50.3بلغ  التقييمومعدل المعرفة بتكاليف  2.35وبحد أدنى 
 تلدى إدارات شركات الصناعات البالستيكية مقارنة بإدارا التقييماإلدراك بأهمية تكاليف 
وبحد  4.22وكانت بحد أعلى  3.91 بلغ المتوسط الحسابي لديهاالتي شركات صناعة األغذية 

  .%78.25بلغ  التقييم، ومعدل المعرفة بتكاليف 3.31أدنى 
يرجع إلى اختالف توقيت الدراسة وكذلك اختالف  هذا االختالفويرى الباحث أن السبب في 

  .مجتمع وعينة الدراسة
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  )23(جدول رقم 
 )تكاليف التقييم( الثانيتحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 

فحص المواد الخام  عملياتحساب تكاليف  يجب
والنصف مصنعة للتحقق من مدى مطابقتها 

 .للمواصفات
4.22 0.751 84.38 9.184 0.000 

2 
معايير محددة من قبل الشركة لتصنيف  يجب وضع

 .تالف أومعيب  أوالمنتج كمنتج جيد 
4.16 0.884 83.13 7.400 0.000 

3 

حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة  يجب
، باعتبار ذلك ضروري لضمان نجاح في السوق

 .المنتج
4.00 0.880 80.00 6.429 0.000 

4 

رقابة الجودة  يجب حساب تكاليف عمليات واختبارات
الميدانية للعمليات التشغيلية بشكل دقيق، لضمان 

 .تحقيق جودة المنتج
3.81 1.061 76.25 4.333 0.000 

5 
المنتجات قبل تسليمها  اختبارحساب تكاليف  يجب

 .، لتجنب اكتشاف أخطاء المنتج من قبل العميلللعميل
4.06 0.948 81.25 6.338 0.000 

6 

الخسائر الناتجة عن عدم  قياس التكاليف أو يجب
بيعة  أو تمالمنتج  إتالفمطابقة المواصفات سواء تم 

 .بخصم مسموح
4.13 1.040 82.50 6.122 0.000 

7 
ومعدات  أدواتيؤخذ في االعتبار تكاليف يجب أن 

 .الفحص واالختبار
3.88 1.040 77.50 4.761 0.000 

8  
حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل  يجب

 .اإلنتاجيةاستخدامها في العمليات 
3.78 0.941 75.63 4.695 0.000 

9  
حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين  يجب

 .اإلنتاجوالتي ال تدخل في عمليات 
3.78 1.070 75.63 4.132 0.000 

 0.115 1.621 66.25 1.091 3.31  .استثماريةتكاليف التقييم يمكن اعتبارها تكاليف   10

 0.000 7.924 78.25 0.651 3.91  جميع الفقرات 

  .2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  ."الفشل الداخليمدى أهمية قياس تكاليف  تدرك إدارة الشركات الصناعية الفسطينية": ثالثاً
والذي يبين آراء ) 24(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم       

وتبين النتائج أن  )تكاليف الفشل الداخلي( الثالث الفرعي فقرات المحور أفراد عينة الدراسة في
  :أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي

وهي أقل " 0.000" االحتمالية تساويوالقيمة " %75.63" بلغ الوزن النسبي "2"الفقرة في  .1
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" هنأمما يدل على  0.05من 

 ."حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ للعمليات بشكل دقيق
وهي أقل من " 0.000" والقيمة االحتمالية تساوي" %75.0" بلغ الوزن النسبي "8"في الفقرة  .2

 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" همما يدل على أن 0.05
  ."داخلي بشكل دقيق وواضح إخفاق أيالناتجة عن حساب التكاليف 
  :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

 أكبروهي " 0.125" االحتمالية تساويوالقيمة " %66.88" بلغ الوزن النسبي "6"في الفقرة  .1
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" هنأمما يدل على  0.05من 

الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا ما حدث فشل في إحدى حساب التكاليف 
 .بدرجة متوسطةو "عمليات التشغيل

 أكبروهي " 0.431"والقيمة االحتمالية تساوي " %63.75"بلغ الوزن النسبي " 3"في الفقرة  .2
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" همما يدل على أن 0.05من 

 .بدرجة متوسطةو "حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة
 

تكاليف (الثالث  الفرعي وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور      
من الوزن النسبي  كبرأوهي  %70.94 ، والوزن النسبي يساوي3.55تساوي ) الداخليالفشل 

الجدولية والتي تساوي  t وهي أكبر من قيمة 3.757المحسوبة تساوي  t وقيمة" %60" المتوسط
 ،0.824، واالنحراف المعياري 0.05وهي أقل من  0.001، والقيمة االحتمالية تساوي 2.04

تكاليف حساب  يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهميةه نأمما يدل على 
عند مستوى داللة إحصائية  بدرجة كبيرة، وذلك داخلي بشكل دقيق وواضح خفاقاإل

05.0=α.  
تدرك إدارة الشركات الصناعية " الثالثةوبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية       

  ".الفلسطينية مدى أهمية تكاليف الفشل الداخلي
 لنتيجة مقاربةونتيجة تطبيق هذا المحور الفرعي على الصناعات الغذائية الفلسطينية       

حيث ) 2008الرجوب، (فلسطينية والتي قام بها الدراسة المطبقة على الصناعات البالستيكية ال
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وكانت بحد أعلى  3.00بينت أن المتوسط الحسابي إلدراك الشركات بتكاليف الفشل الداخلي 
وهذا يدل على % 60.00بلغ  الفشل الداخليومعدل المعرفة بتكاليف  2.50وبحد أدنى  3.38
اإلدراك بأهمية تكاليف الوقاية لدى إدارات شركات الصناعات البالستيكية  متوسطة من نسبة

وكانت بحد  3.55شركات صناعة األغذية التي بلغ المتوسط الحسابي لديها  تمقارنة بإدارا
  .%70.94بلغ  الفشل الداخلي، ومعدل المعرفة بتكاليف 3.19وبحد أدنى  3.78أعلى 

  )24(جدول رقم 
 )تكاليف الفشل الداخلي(الثالث تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
الوفورات الناتجة عن سوء  أوحساب التكاليف  يجب

  .تقدير المواد الخام بشكل دقيق وواضح
3.59 1.073 71.88 3.129 0.004 

2 
حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ  يجب

 .للعمليات بشكل دقيق
3.78 1.008 75.63 4.386 0.000 

3 
تصميم عمليات وإعادة جدولة يجب قياس تكاليف 

 .تضمن عدم التوقف المفاجئ للعمل بأساليب اإلنتاج
3.47 1.016 69.38 2.611 0.014 

4 
التي لم حساب تكاليف إعادة تصميم المنتجات  يجب

 .تنجح في االختبارات األولية كمنتج جديد
3.56 1.343 71.25 2.370 0.024 

 0.431 0.797 63.75 1.330 3.19 .حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة يجب 5

6 

الناتجة عن التأخير في إيجاد حساب التكاليف  يجب
حلول بديلة إذا ما حدث فشل في إحدى عمليات 

 .التشغيل
3.34 1.234 66.88 1.576 0.125 

7 

حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء  يجب
عمليات التشغيل والتكاليف اإلضافية لتوفير المواد 

 .الالزمة إلتمام التشغيل
3.69 0.998 73.75 3.897 0.000 

8  
داخلي  إخفاق أيالناتجة عن حساب التكاليف  يجب

 .بشكل دقيق وواضح
3.75 0.916 75.00 4.633 0.000 

 0.001 3.757 70.94 0.824 3.55  جميع الفقرات 

  .2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  ."الفشل الخارجيمدى أهمية قياس تكاليف  تدرك إدارة الشركات الصناعية الفسطينية": رابعاً
بين آراء والذي ي) 25(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم       

وتبين النتائج أن ) تكاليف الفشل الخارجي( الرابع الفرعي فقرات المحور أفراد عينة الدراسة في
  :أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي

وهي أقل " 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي " %84.38"بلغ الوزن النسبي  "1"في الفقرة  .1
 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" هنأمما يدل على  0.05من 

 ."تقدير الخسائر الناتجة عن فقدان السمعة نتيجة فشل الشركة في ضبط جودة منتجاتها
وهي أقل " 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي " %81.88"بلغ الوزن النسبي  "2"في الفقرة  .2

 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية"ه مما يدل على أن 0.05من 
 ."بالشكل المطلوب وإرضائهمالتعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي قياس تكاليف 

  

 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 
وهي أقل " 0.002"والقيمة االحتمالية تساوي %" 72.50"بلغ الوزن النسبي  "7"في الفقرة  .1

 يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية بأهمية" هنأمما يدل على  0.05من 
من  إرجاعهاحساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق لضمان بيعها وعدم 

 ."خالل الموزعين
 أكبروهي " 0.525"والقيمة االحتمالية تساوي " %57.50"بلغ الوزن النسبي " 8"في الفقرة  .2

التعامل مع شكاوى العمالء ينتج عنه تكاليف قد تفوق  أحياناً"مما يدل على أن  0.05من 
 ."تكلفة المنتج

 

تكاليف ( الرابع الفرعي وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور      
من الوزن النسبي  كبرأوهي % 75.39 يساوي النسبيالوزن ، و3.77تساوي  )الفشل الخارجي

 الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  6.310 المحسوبة تساوي t وقيمة" %60" المتوسط
مما  0.690، واالنحراف المعياري 0.05 وهي أقل من 0.000القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04

تكاليف الفشل قياس  الصناعية الفلسطينية بأهميةيوجد إدراك لدى إدارات الشركات ه نأيدل على 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  بدرجة كبيرة، وذلك الخارجي

تدرك إدارة الشركات الصناعية " الرابعةوبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية       
  ".الفلسطينية مدى أهمية تكاليف الفشل الخارجي

 إلى حد ما ونتيجة تطبيق هذا المحور الفرعي على الصناعات الغذائية الفلسطينية مقاربة      
) 2008الرجوب، (لنتيجة الدراسة المطبقة على الصناعات البالستيكية الفلسطينية والتي قام بها 

وكانت بحد  3.21 الخارجيحيث بينت أن المتوسط الحسابي إلدراك الشركات بتكاليف الفشل 
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وهذا يدل % 64.20بلغ  الفشل الخارجيومعدل المعرفة بتكاليف  2.89وبحد أدنى  3.50أعلى 
لدى إدارات شركات الصناعات  الفشل الخارجيعلى نسبة متوسطة من اإلدراك بأهمية تكاليف 

 3.77شركات صناعة األغذية التي بلغ المتوسط الحسابي لديها  تالبالستيكية مقارنة بإدارا
بلغ  الفشل الخارجي، ومعدل المعرفة بتكاليف 2.88وبحد أدنى  4.22وكانت بحد أعلى 

75.39%.  
  )25(جدول رقم 

 )تكاليف الفشل الخارجي( الرابعتحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
السمعة نتيجة يجب تقدير الخسائر الناتجة عن فقدان 

 .فشل الشركة في ضبط جودة منتجاتها
4.22 0.975 84.38 7.071 0.000 

2 
يجب قياس تكاليف التعامل مع شكاوى العمالء بشكل 

  .جدي وإرضائهم بالشكل المطلوب
4.09 0.818 81.88 7.568 0.000 

3 

يجب قياس تكاليف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 
الضرر بالمستهلكين أو الشركة نتيجة حدوث إلحاق 

 .غيرهم
3.78 1.070 75.63 4.132 0.000 

4 

يجب قياس الخسائر الناتجة عن ضمان إرجاع الموزع 
إذا (للمنتجات غير المباعة خالل فترة صالحية المنتج، 

 ).كان هناك ضمان لذلك
3.78 1.008 75.63 4.386 0.000 

5 
المعيبة يجب حساب تكاليف أو خسائر تبديل المنتجات 

 .والتالفة التي يتم اكتشافها طرف العميل
3.84 1.081 76.88 4.416 0.000 

6 
يجب حساب الفرق بين انخفاض حجم المبيعات مقارنة 

 .بالسنوات السابقة
3.94 0.914 78.75 5.805 0.000 

7 

يجب حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في 
 السوق لضمان بيعها وعدم إرجاعها من خالل

 .الموزعين
3.63 1.040 72.50 3.401 0.002 

8  
التعامل مع شكاوى العمالء ينتج عنه تكاليف قد تفوق 

 .أحياناً تكلفة المنتج
2.88 1.100 57.50 -0.643 0.525 

 0.000 6.310 75.39 0.690 3.77  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
 
  



  
 

75 
 

  :الفرضية الرئيسة األولى اختبار -2
عند مستوى داللة  تدرك إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى أهمية تكاليف الجودة"

 ".)α=05.0(إحصائية 

والذي يبين آراء ) 26(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
مدى أهمية قياس تكاليف (مجتمعة  األولالمحاور الفرعية للمحور  الدراسة فيأفراد عينة 

، والوزن النسبي  3.83 ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور الفرعية تساوي) الجودة
 المحسوبة تساوي tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي  كبر منأوهي % 76.58 يساوي
  0.000القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  8.073

إدارات الشركات  أنمما يدل على  ،0.581، واالنحراف المعياري 0.05قل من أوهي 
عند مستوى داللة  بدرجة كبيرة، وذلك الصناعية في قطاع غزة تدرك مدى أهمية تكاليف الجودة

  ).α=05.0(إحصائية 
تدرك إدارة الشركات الصناعية "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية األولى       

  ".الفلسطينية مدى أهمية تكاليف الجودة
وبشكل عام فإن نتيجة تطبيق هذه الفرضية على شركات الصناعات البالستيكية قد أظهر       
أن الوزن النسبي الدراك حيث أظهرت ) 2008الرجوب، (وذلك في دراسة مختلفة نتيجة 

، مما يعني أن معدل االدراك لدى إدارات %55.98إدارات شركات صناعة البالستيك بلغ 
ويرى الباحث أن هذا في شركات صناعة البالستيك، شركات الصناعات الغذائية أفضل منه 

  :االختالف يرجع إلى عدة عوامل أهمها
، بينما تم 2008بإعداد دراسته خالل عام ) الرجوب(اختالف توقيت الدراسة، حيث قام  -1

 .سنوات 5مما يعني أن هناك فارق زمني مدته  2013إعداد هذه الدراسة خالل عام 

على شركات الصناعات ) الرجوب(اختالف مجتمع الدراسة، حيث تم تطبيق دراسة  -2
سة على شركات الصناعات الغذائية والتي تخضع البالستيكية، بينما تم تطبيق هذه الدرا

  .لرقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية لحماية المستهلك
المطبقة ) 2013الصياح والحاللمة، (كذلك اختلفت نتيجة تطبيق هذه الفرضية مع دراسة       

منشورة لى تحليل االستبانه الاوية والتي أظهرت من خالل النظر إعلى شركات الصناعات الكيم
ولتكاليف % 11.78لها أن إدراك إدارات شركات الصناعات الكيماوية بأهمية تكاليف الوقاية بلغ 

، ويرى الباحث أن االختالف الكبير بين نتائج كل من هذه الدراسة ودراسة %33.06القييم بلغ 
  :يرجع الى عدة أسباب أهمها) 2013الصياح والحاللمة، (

 .اختالف مجتمع الدراسة -1
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تم ) 2013الصياح والحاللمة، (ن دراسة حجم الشركات عينة الدراسة، حيث إ فاختال -2
مساهمة  وهي شركات لصناعة الكيماويات في األردن شركات 5تطبيقها على أكبر 

من السوق مما يشير الى أن  %75ويبلغ نسبة تركيز السوق في هذه الشركات عامة 
يمكن اعتبارها غير جوهرية بالنسبة لحجم هذه الشركات، بينما تم  ضبط الجودةتكاليف 

شركة والتي تمثل كامل مجتمع الدراسة في قطاع غزة وهي  38تطبيق هذه الدراسة 
 لهذه الشركاتبالنسبة  ضبط الجودةصغيرة الحجم قد تكون تكاليف  أشخاص شركات
 .ذات قيمة جوهريةتكاليف 

  )26(جدول رقم 
  مدى أهمية قياس تكاليف الجودة :األولتحليل المحاور الفرعية للمحور 
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 0.000 10.156 81.33 0.594 4.07 تكاليف الوقاية  األول

 0.000 7.924 78.25 0.651 3.91 تكاليف التقييم  الثاني

 0.001 3.757 70.94 0.824 3.55 تكاليف الفشل الداخلي  الثالث

 0.000 6.310 75.39 0.690 3.77 تكاليف الفشل الخارجي  الرابع

 0.000 8.073 76.58 0.581 3.83  الفرعية جميع المحاور 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  :ةالثاني ةالرئيسالفرضية 
  ."م تكاليف الجودة داخل الشركةانظ الشركات الصناعية الفلسطينية قتطب"

  :الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية تحليل -1
  ."داخل الشركة الوقايةم تكاليف انظ الشركات الصناعية الفلسطينية قتطب": أوالً

بين آراء والذي ي) 27(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
) مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الوقاية( األولفقرات المحور الفرعي أفراد عينة الدراسة في 

  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي
وهي أقل " 0.000"االحتمالية تساوي القيمة و" %77.50" بلغ الوزن النسبي" 4"في الفقرة  .1

يتم التأكد من سالمة المعدات والماكينات وقدرتها على العمل " همما يدل على ان 0.05من 
 ."قبل البدء في العملية اإلنتاجية

وهي أقل " 0.000"القيمة االحتمالية تساوي و" %76.25" يبلغ الوزن النسب" 1"في الفقرة  .2
  ."م حساب تكاليف تصميم المنتجات الجديدة بشكل دقيقيت" همما يدل على أن 0.05من 

 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 
وهي أقل " 0.004"حتمالية تساوي القيمة االو" %71.88"بلغ الوزن النسبي " 7"في الفقرة  .1

 ."يتم مراجعة نظام الجودة في الشركة"نه أمما يدل على  0.05من 
 أكبروهي " 0.493"والقيمة االحتمالية تساوي " %63.13" بلغ الوزن النسبي" 3"في الفقرة  .2

يتم عقد دورات تدريبية متخصصة للعاملين لزيادة مهاراتهم " همما يدل على أن 0.05من 
ألنخفاض عدد الشركات التي تقدم  بدرجة متوسطةو "لتجنب إهدار الوقت وزيادة التكاليف

 .دورات تدريبية للعاملين فيها
مدى تطبيق ( األولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       

كبر من أوهي % 73.57يساوي  ، والوزن النسبي3.68 تساوي) الشركة لنظام تكاليف الوقاية
الجدولية  tوهي أكبر من قيمة  4.959المحسوبة تساوي  tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي 
، واالنحراف 0.05وهي أقل من  0.000القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 والتي تساوي

 تكاليف الوقاية ق نظامبطَتُ الصناعية الفلسطينية لشركاتا أنمما يدل على  ،0.774المعياري 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  كبيرة بدرجة
الشركات الصناعية  تطبق" وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية األولى      

  ."داخل الشركة الوقايةم تكاليف انظ الفلسطينية
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  )27(جدول رقم 

 )مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الوقاية(ول تحليل فقرات المحور الفرعي األ
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1 
يتم حساب تكاليف تصميم المنتجات الجديدة بشكل 

 .دقيق
3.81 1.176 76.25 3.908 0.000 

2 
يتم حساب تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على المورد 

 .بما يضمن عدم التوقف المفاجئ عن التوريد
3.78 1.157 75.63 3.821 0.001 

3 
دورات تدريبية متخصصة للعاملين لزيادة يتم عقد 

 .مهاراتهم لتجنب إهدار الوقت وزيادة التكاليف
3.16 1.273 63.13 0.694 0.493 

4 
يتم التأكد من سالمة المعدات والماكينات وقدرتها على 

 .العمل قبل البدء في العملية اإلنتاجية
3.88 1.070 77.50 4.625 0.000 

5 
عمليات اإلنتاج بشكل يمنع يتم التخطيط لتسلسل 

 .ويساعد في الكشف عن األخطاء لحظة وقوعها
3.78 0.906 75.63 4.876 0.000 

6 
يؤخذ في االعتبار تكاليف التخطيط وتكاليف تنفيذ هذه 

 .الخطط
3.75 0.984 75.00 4.313 0.000 

 0.004 3.129 71.88 1.073 3.59 .يتم مراجعة نظام الجودة في الشركة 7

 0.000 4.959 73.57 0.774 3.68  الفقراتجميع  

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
  

  ."داخل الشركة التقييمم تكاليف انظ الشركات الصناعية الفلسطينية قتطب": ثانياً
يبين آراء والذي ) 28(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم       

) مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف التقييم( الثاني الفرعي فقرات المحور أفراد عينة الدراسة في
  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي

وهي أقل " 0.001"القيمة االحتمالية تساوي و" %74.38" بلغ الوزن النسبي" 4"في الفقرة  .1
 ."يتم حساب تكاليف اختبار المنتجات قبل تسليمها للعميل" هنأمما يدل على  0.05من 

وهي أقل  "0.004"والقيمة االحتمالية تساوي " %73.13" بلغ الوزن النسبي" 5"في الفقرة  .2
الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة  التكاليف أو يتم حساب" همما يدل على أن 0.05من 

  ."بيعة بخصم مسموح أو تمالمنتج  إتالفالمواصفات سواء تم 
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 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

 كبرأوهي " 0.051"قيمة االحتمالية تساوي الو" %68.75" بلغ الوزن النسبي" 1"في الفقرة  .1
يتم حساب التكاليف الناتجة عن فحص المواد الخام والنصف " هنأمما يدل على  0.05من 

 ."بدرجة متوسطة للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفاتمصنعة 
 كبرأوهي " 0.184" والقيمة االحتمالية تساوي" %65.63" بلغ الوزن النسبي" 2"في الفقرة  .2

 "يتم حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في السوق"مما يدل على أن  0.05من 
 .بدرجة متوسطةو
مدى تطبيق (الثاني  الفرعي الحسابي لجميع فقرات المحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط      

من  كبرأوهي % 71.16 يساوي ، والوزن النسبي3.56 تساوي) الشركة لنظام تكاليف التقييم
الجدولية  tوهي أكبر من قيمة  3.605 المحسوبة تساوي tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي 
، واالنحراف 0.05وهي أقل من  0.001القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 والتي تساوي

 تكاليف التقييم نظامق بطَتُ الصناعية الفلسطينية لشركاتا أنمما يدل على  ،0.876المعياري 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  كبيرةبدرجة 
 الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق" وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية      

  ."داخل الشركة التقييمم تكاليف انظ
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  )28(جدول رقم 
 )مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف التقييم(الثاني تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 

يتم حساب التكاليف الناتجة عن فحص المواد الخام 
والنصف مصنعة للتحقق من مدى مطابقتها 

 .للمواصفات
3.44 1.216 68.75 2.034 0.051 

2 
يتم حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في 

 .السوق
3.28 1.170 65.63 1.359 0.184 

3 
حساب تكاليف عمليات واختبارات رقابة الجودة يتم 

 .الميدانية للعمليات التشغيلية بشكل دقيق
3.56 1.014 71.25 3.138 0.004 

 0.001 3.749 74.38 1.085 3.72 .يتم حساب تكاليف اختبار المنتجات قبل تسليمها للعميل 4

5 

يتم حساب التكاليف أو الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة 
المواصفات سواء تم إتالف المنتج أو تم بيعة بخصم 

 .مسموح
3.66 1.181 73.13 3.144 0.004 

6 
يتم حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل استخدامها 

  .في العمليات اإلنتاجية
3.66 1.066 73.13 3.483 0.002 

7 
يتم حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال 

 .عمليات اإلنتاجتدخل في 
3.59 1.214 71.88 2.766 0.009 

 0.001 3.605 71.16 0.876 3.56  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة يف
  

 ."داخل الشركة الفشل الداخليم تكاليف انظ الشركات الصناعية الفلسطينية قتطب": ثالثاً

والذي يبين آراء ) 29(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل ( الثالثفقرات المحور الفرعي  أفراد عينة الدراسة في

  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي) الداخلي
وهي أقل " 0.002"والقيمة االحتمالية تساوي " %71.25"الوزن النسبي  بلغ "1"في الفقرة  .1

يتم حساب التكاليف أو الوفورات الناتجة عن سوء تقدير المواد " هنأمما يدل على  0.05من 
 ."الخام بشكل دقيق وواضح
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وهي أقل " 0.012" والقيمة االحتمالية تساوي" %71.25"بلغ الوزن النسبي " 6"في الفقرة  .2
يتم حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء عمليات " همما يدل على أن 0.05من 

  ."التشغيل والتكاليف اإلضافية لتوفير المواد الالزمة إلتمام التشغيل
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

 أكبروهي " 0.091" تساويوالقيمة االحتمالية " %68.13"بي بلغ الوزن النس" 5"في الفقرة  .1
يتم حساب التكاليف الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا "مما يدل على انه  0.05من 

 .درجة متوسطةوب "ما حدث فشل في إحدى عمليات التشغيل
أكبر وهي " 0.283" االحتمالية تساويالقيمة و" %65.00" بلغ الوزن النسبي "7"في الفقرة  .2

 "يتم حساب التكاليف الناتجة عن أي إخفاق داخلي بشكل دقيق" همما يدل على أن 0.05من 
 .ةبدرجة متوسطو
مدى (الثالث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       

 %68.75يساوي  ، والوزن النسبي3.44 تساوي) تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الداخلي
وهي أكبر من  2.735المحسوبة تساوي  tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي  من كبرأوهي 
، 0.05وهي أقل من  0.010القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

 نظامق بطَتُ الصناعية الفلسطينية لشركاتا أنمما يدل على  ،0.905 واالنحراف المعياري
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  كبيرةتكاليف الفشل الداخلي بدرجة 

 الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق" الثالثةوبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية       
  ."داخل الشركة الفشل الداخليم تكاليف انظ
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  )29(جدول رقم 
 )مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الداخلي(الثالث تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
يتم حساب التكاليف أو الوفورات الناتجة عن سوء 

  .تقدير المواد الخام بشكل دقيق وواضح
3.56 0.948 71.25 3.356 0.002 

2 
حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ يتم 

 .للعمليات بشكل دقيق
3.44 1.190 68.75 2.080 0.046 

3 
يتم حساب تكاليف إعادة تصميم المنتجات التي لم تنجح 

 .في االختبارات األولية كمنتج جديد
3.41 1.043 68.13 2.204 0.035 

 0.065 1.913 68.75 1.294 3.44 .يتم حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة 4

5 
يتم حساب التكاليف الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول 

 .بديلة إذا ما حدث فشل في إحدى عمليات التشغيل
3.41 1.316 68.13 1.746 0.091 

6 

يتم حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء 
عمليات التشغيل والتكاليف اإلضافية لتوفير المواد 

  .الالزمة إلتمام التشغيل
3.56 1.190 71.25 2.675 0.012 

7 
يتم حساب التكاليف الناتجة عن أي إخفاق داخلي بشكل 

 .دقيق
3.25 1.295 65.00 1.092 0.283 

 0.010 2.735 68.75 0.905 3.44  جميع الفقرات 

  .2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"توى داللة الجدولية عند مس  tقيمة يف
  

 ."داخل الشركة الفشل الخارجيم تكاليف انظ الشركات الصناعية الفلسطينية قتطب": رابعاً

والذي يبين آراء ) 30(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
الفشل مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف ( الرابعأفراد عينة الدراسة في  فقرات المحور الفرعي 

  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي) الخارجي
وهي أقل " 0.003"القيمة االحتمالية تساوي و" %74.38" بلغ الوزن النسبي" 5"في الفقرة  .1

يتم حساب التغير في حجم المبيعات السنوي مقارنة بالسنوات " هنأمما يدل على  0.05من 
 ."السابقة

وهي أقل " 0.006"والقيمة االحتمالية تساوي " %72.50"بلغ الوزن النسبي " 2"في الفقرة  .2
  ."يتم حساب تكاليف التعامل مع شكاوى العمالء بشكل دقيق" همما يدل على أن 0.05من 
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 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأأن  كما تبين النتائج
وهي أكبر " 0.325" االحتمالية تساويوالقيمة " %64.38" الوزن النسبي بلغ" 6"في الفقرة  .1

يتم حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق "نه أمما يدل على  0.05من 
 .بدرجة متوسطةو "لضمان بيعها وعدم إرجاعها من خالل الموزعين

 كبرأوهي " 0.315" والقيمة االحتمالية تساوي" %55.63" بلغ الوزن النسبي "7"في الفقرة  .2
يتم حساب تكاليف أو خسائر تبديل المنتجات المعيبة والتالفة " همما يدل على أن 0.05من 

 .بدرجة متوسطةو "التي يتم اكتشافها طرف العميل
مدى (الرابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       

 %67.14يساوي  والوزن النسبي، 3.36 تساوي) تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الخارجي
وهي أكبر من  2.361 المحسوبة تساوي tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي  كبر منأوهي 
، 0.05وهي أقل من  0.025القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

 نظامق بطَتُ الصناعية الفلسطينية لشركاتا أنمما يدل على  ،0.856 واالنحراف المعياري
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  كبيرةتكاليف الفشل الخارجي بدرجة 

الشركات الصناعية  تطبق" وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة      
  ."داخل الشركة الفشل الخارجيم تكاليف انظ الفلسطينية
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  )30(جدول رقم 
 )مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل الخارجي(الرابع تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
يتم حساب تكاليف التعامل مع شكاوى العمالء بشكل 

  .دقيق
3.63 1.212 72.50 2.918 0.006 

2 

حساب تكاليف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد  يتم
الشركة نتيجة حدوث إلحاق الضرر بالمستهلكين أو 

 .غيرهم
3.34 1.208 66.88 1.610 0.118 

3 
يتم حساب الخسائر الناتجة عن ضمان إرجاع الموزع 

 .للمنتجات غير المباعة خالل فترة صالحية المنتج
3.47 1.135 69.38 2.335 0.026 

4 
الدعاية تفوق األرباح الناتجة عن زيادة  تكاليف

 .المبيعات المترتبة على عمليات التسويق والدعاية
3.34 1.285 66.88 1.513 0.140 

5 
يتم حساب التغير في حجم المبيعات السنوي مقارنة 

 .بالسنوات السابقة
3.72 1.250 74.38 3.252 0.003 

6 

 يتم حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في
السوق لضمان بيعها وعدم إرجاعها من خالل 

 .الموزعين
3.22 1.237 64.38 1.000 0.325 

7 
يتم حساب تكاليف أو خسائر تبديل المنتجات المعيبة 

 .والتالفة التي يتم اكتشافها طرف العميل
2.78 1.211 55.63 -1.022 0.315 

 0.025 2.361 67.14 0.856 3.36  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
 

  :الفرضية الرئيسة الثانية اختبار -2

عند مستوى داللة  تطبق إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف الجودة"
  .")α=05.0(إحصائية 

والذي يبين آراء ) 31(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
م تكاليف امدى تطبيق نظ(للمحور الثاني مجتمعة  عينة الدراسة في المحاور الفرعيةأفراد 

، 3.51 الفرعية تساويويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور ) الجودة داخل الشركة
 tوقيمة " %60" المتوسطكبر من الوزن النسبي أوهي % 70.16 الوزن النسبي يساويو
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، والقيمة االحتمالية 2.04 الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة 4.409 المحسوبة تساوي 
إدارات  أنمما يدل على  ،0.651، واالنحراف المعياري 0.05قل من أوهي  0.000تساوي 

عند مستوى  بدرجة كبيرة، وذلك الشركات الصناعية في قطاع غزة تطبق أنظمة تكاليف الجودة
  .)α=05.0(داللة إحصائية 

 الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق" وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية      
  ."داخل الشركة الوقايةم تكاليف انظ

أعلى وزن نسبي كان لتطبيق أنظمة تكاليف الوقاية، ويليه نجد أن ) 29(ويبين الجدول رقم       
أنظمة تكاليف التقييم ويليه أنظمة تكاليف الفشل الداخلي وأخيراً أنظمة تكاليف الفشل الخارجي، 
ويرى الباحث أن السبب في ذلك يرجع الى صرامة وحرص الشركات على مخرجات الخطوط 

تاجية بدون أخطاء، وهذا ما تم مالحظته أيضاً من إصرار بعض مدراء الشركات على االن
االجابة بأنه ال يسمح بأي خطأ في عمليات التشغيل وذلك لتجنب زيادة التكاليف التشغيلية، مما 
أثر على انخفاض تكاليف التقييم بشكل أقل، بينما حصلت أنظمة تكاليف الفشل الخارجي على 

  .تلحق بالمستهلك قد م باألضرار التيذلك يظهر انخفاض معدل االهتماأدنى مستوى و
) 2013الصياح، والحاللمة، (نتائج مقاربة لدراسة  تونتيجة تطبيق هذه الفرضية أظهر      

المطبقة على شركات الصناعات الكيماوية األردنية والتي ظهر من ضمن تحليالت االستبانة 
 بلغت )الوقاية، والتقييم( تكاليف ضبط الجودة نظام تطبيقب قيام الشركات المنشورة لها أن نسبة

، بينما %52 بلغت )الفشل الداخلي، والفشل الخارجي( ، وتكاليف الفشل في ضبط الجودة68%
من الشركات الصناعية  %49.5، والتي أظهت أن ما يعادل )Uyar, 2008(اختلفت مع دراسة 

جودة، ويرى الباحث أن إختالف النتائج قد يعود إلى إختالف توقيت التركية تطبق نظام تكاليف ال
  .كذلك قد يعود إلى إختالف مجتمع الدراسة ،الدراسة
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  )31(جدول رقم 
  مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل الشركة :تحليل المحاور الفرعية للمحور الثاني
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 0.000 4.959 73.57 0.774 3.68  مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الوقاية: أوالً  األول

 0.001 3.605 71.16 0.876 3.56  مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف التقييم: ثانياً  الثاني

  الثالث
الفشل  مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف: ثالثاً

  الداخلي
3.44 0.905 68.75 2.735 0.010 

  الرابع
مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل : رابعاً

 الخارجي
3.36 0.856 67.14 2.361 0.025 

 0.000 4.409 70.16 0.651 3.51  ةالمحاور الفرعيجميع  

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  :ةالثالث ية الرئيسةالفرض
  ."تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الجودة"

  :تحليل الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة األولى -1
  ."الوقايةتهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات ": أوالً

والذي يبين آراء ) 32(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
وتبين النتائج أن أعلى ) وقايةالسياسات ( األولأفراد عينة الدراسة في  فقرات المحور الفرعي 

  :فقرتين حسب الوزن النسبي هي
وهي أقل " 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  "%76.88" بلغ الوزن النسبي" 6"في الفقرة  .1

يتم تقسيم المهام على العاملين بناء على قدراتهم ومهاراتهم " أنمما يدل على  0.05من 
 ."لتجنب إهدار الوقت وزيادة التكاليف

وهي أقل " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو "%75.63" بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة  .2
بتصميم المنتجات وتخطيط العمليات، عناية خاصة تبدي الشركة "مما يدل على أن  0.05من 

  ."لتجنب تكرار األعمال
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

وهي أقل " 0.010"والقيمة االحتمالية تساوي " %71.25" بلغ الوزن النسبي" 2"في الفقرة  .1
دوري، بمراجعة وفحص نظام الجودة بشكل تقوم الشركة " أنمما يدل على  0.05من 

 ."لكشف المشكالت وتجنب حدوث أخطاء في النظام
 أكبروهي " 0.555" والقيمة االحتمالية تساوي" %62.50" بلغ الوزن النسبي "5"في الفقرة  .2

دورات تدريبية للعاملين بالمنشأة لتنمية مهارات تعقد الشركة "مما يدل على أن  0.05من 
من أفراد العينة لم يحصلوا على  %37، والسبب في ذلك أن "العاملين وتقليل الوقت الضائع

 .أيه دورات تدريبية حسب خصائص العينة
سياسات ( األولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       

من الوزن  كبرأوهي % 72.29 الوزن النسبي يساويو ،3.61 تساوي )تخفيض تكاليف الوقاية
الجدولية والتي  tوهي أكبر من قيمة  3.576 المحسوبة تساوي tوقيمة " %60" المتوسطالنسبي 
، واالنحراف المعياري 0.05وهي أقل من  0.001القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 تساوي
تهتم بسياسات تخفيض تكاليف  الفلسطينية األغذيةشركات صناعة  أنمما يدل على  ،0.972
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  وذلك بدرجة كبيرة، الوقاية
تهتم إدارات الشركات الصناعية في "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية األولى       

  ".قطاع غزة بسياسات الوقاية
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المطبقة على شركات صناعة  الجودة بين نتيجة سياسات وقاية تالف كبيروهناك اخ      
الرجوب، (األغذية وبين نتائج الدراسة المطبقة على شركات الصناعات البالستيكية والتي قام بها 

  .%53.4بلغ  الجودة والتي أظهرت أن معدل اهتمام الشركات بسياسات وقاية) 2008
  )32(جدول رقم 

 )الجودة سياسات وقاية( األولتحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
تبدي الشركة عناية خاصة بتصميم المنتجات وتخطيط 

 .العمليات، لتجنب تكرار األعمال
3.78 1.008 75.63 4.386 0.000 

2 

تقوم الشركة بمراجعة وفحص نظام الجودة بشكل 
وتجنب حدوث أخطاء في دوري، لكشف المشكالت 

 .النظام
3.56 1.162 71.25 2.738 0.010 

3 

تقيم الشركة الموردين من حيث مدى اعتماد الشركة 
عليهم بشكل مستمر، لتجنب التوقف المفاجئ نتيجة 

 .انقطاع التوريد
3.63 1.238 72.50 2.856 0.008 

4 
تقوم الشركة بصيانة معدات الرقابة بشكل دوري لكشف 

 .لحظة وقوعها وتجنب زيادة الخسائراألخطاء 
3.75 1.078 75.00 3.937 0.000 

5 
تعقد الشركة دورات تدريبية للعاملين بالمنشأة لتنمية 

 .مهارات العاملين وتقليل الوقت الضائع
3.13 1.185 62.50 0.597 0.555 

6 
يتم تقسيم المهام على العاملين بناء على قدراتهم 

  .الوقت وزيادة التكاليفومهاراتهم لتجنب إهدار 
3.84 1.221 76.88 3.909 0.000 

 0.001 3.576 72.29 0.972 3.61  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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 ."التقييمتهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات ": ثانياً

يبين آراء والذي ) 33(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
وتبين النتائج أن ) الجودة سياسات تقييم(فقرات المحور الفرعي الثاني  أفراد عينة الدراسة في

  :أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي
وهي أقل " 0.002" االحتمالية تساويوالقيمة " %74.38" بلغ الوزن النسبي "3"في الفقرة  .1

يتم اختبار المنتجات تامة الصنع والمنتجات نصف المصنعة " هنأمما يدل على  0.05من 
 ."للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتحقيق جودة المنتج

وهي أقل  "0.009" القيمة االحتمالية تساويو" %71.88" بلغ الوزن النسبي "4"في الفقرة  .2
بفحص واختبار المواد الخام المستلمة من تقوم الشركة " مما يدل على أن 0.05من 

  ."الموردين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ومنع انحرافات المواد الخام
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

أكبر وهي " 0.068" والقيمة االحتمالية تساوي "%68.13" بلغ الوزن النسبي "2"في الفقرة  .1
بالتفتيش على عمليات اإلنتاج والتشغيل للتأكد من تقوم الشركة " أنمما يدل على  0.05من 

  .كبيرةبدرجة و "سالمة الوحدات وحصر الوحدات التالفة وكشف المشكالت وقت حدوثها
 أكبروهي " 0.063" والقيمة االحتمالية تساوي" %67.50" بلغ الوزن النسبي" 1"في الفقرة  .2

االختبارات الالزمة للمواد الخام والنصف مصنعة تنفِّذ الشركة "مما يدل على أن  0.05من 
قبل البدء في العملية اإلنتاجية لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المحددة في تصميم المنتج 

 ."كبيرةبدرجة و
سياسات (ني الثاوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       

الوزن  كبر منأوهي  %70.31يساوي  والوزن النسبي، 3.52 تساوي) تخفيض تكاليف التقييم
الجدولية والتي  tوهي أكبر من قيمة  2.749 المحسوبة تساوي tوقيمة " %60" المتوسطالنسبي 
، واالنحراف المعياري 0.05وهي أقل من  0.010القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 تساوي
بدرجة  تهتم بسياسات التقييم الفلسطينية األغذيةشركات صناعة  أنمما يدل على  ،1.061
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية  كبيرة،
تهتم إدارات الشركات الصناعية في "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية       

  ".التقييمقطاع غزة بسياسات 
بين نتيجة سياسات تخفيض تكاليف التقييم المطبقة على شركات  تالف كبيروهناك اخ         

صناعة األغذية وبين نتائج الدراسة المطبقة على شركات الصناعات البالستيكية والتي قام بها 
بلغ  الجودة والتي أظهرت أن معدل اهتمام الشركات بسياسات وقاية) 2008الرجوب، (

42.47%.  
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  )33(جدول رقم 
 )الجودة سياسات تقييم(الثاني تحليل فقرات المحور الفرعي 

 الفقرات م

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

  

ة 
يم

ق
t 

ية
مال

حت
اال

ة 
يم

الق
 

1 

تنفِّذ الشركة االختبارات الالزمة للمواد الخام والنصف 
مصنعة قبل البدء في العملية اإلنتاجية لتقييم مدى 

 .مطابقتها للمواصفات المحددة في تصميم المنتج
3.38 1.100 67.50 1.929 0.063 

2 

تقوم الشركة بالتفتيش على عمليات اإلنتاج والتشغيل 
للتأكد من سالمة الوحدات وحصر الوحدات التالفة 

 .وكشف المشكالت وقت حدوثها
3.41 1.214 68.13 1.892 0.068 

3 

الصنع والمنتجات نصف يتم اختبار المنتجات تامة 
المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتحقيق 

 .جودة المنتج
3.72 1.170 74.38 3.474 0.002 

4 

تقوم الشركة بفحص واختبار المواد الخام المستلمة من 
الموردين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ومنع 

 .انحرافات المواد الخام
3.59 1.214 71.88 2.766 0.009 

5 

تقوم الشركة باختبارات رقابة الجودة الميدانية بشكل 
مستمر لتجنب الخسائر المضاعفة نتيجة التأخر في 

 .كشف المشكالت
3.44 1.216 68.75 2.034 0.051 

6 

تضع الشركة معايير محددة لتصنيف المنتجات كمنتج 
جيد أو معيب أو تالف للحفاظ على مستوى معين من 

  .الجودة
3.56 1.294 71.25 2.460 0.020 

 0.010 2.749 70.31 1.061 3.52  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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تخفيض تكاليف الفشل  تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات" :ثالثاً
 ."الداخلي

يبين آراء والذي ) 34(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
) سياسات تخفيض تكاليف الفشل الداخلي(فقرات المحور الفرعي الثالث  أفراد عينة الدراسة في

  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي
وهي أقل " 0.003" االحتمالية تساويوالقيمة  "%73.13" بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة  .1

على تقليل وحدات المنتج التالفة التي ال يمكن تعمل الشركة " أنمما يدل على  0.05من 
 ."إصالحها

وهي أكبر " 0.057" والقيمة االحتمالية تساوي "%69.38" بلغ الوزن النسبي "5"في الفقرة  .2
عمليات اإلنتاج بأساليب تضمن عدم يتم جدولة وإعادة تصميم "مما يدل على أنه  0.05من 

  .بدرجة متوسطة و"التوقف المفاجئ للعمل وتقليل الوقت الضائع
 :قل فقرتين حسب الوزن النسبي هيأكما تبين النتائج أن 

 أكبروهي " 0.083" والقيمة االحتمالية تساوي "%67.50" بلغ الوزن النسبي "6"في الفقرة  .1
بوضع الخطط والخيارات البديلة تحسباً ألي توقف تقوم الشركة "ن أمما يدل على  0.05من 

 .كبيرةبدرجة و "مفاجئ قد يحدث بحيث ال يتم توقف العمل بشكل تام
أكبر وهي " 0.891" والقيمة االحتمالية تساوي "%59.38" بلغ الوزن النسبي "4"في الفقرة  .2

المعيبة التي يمكن بإعادة تصنيع المنتجات تقوم الشركة "مما يدل على أن  0.05من 
 .متوسطةبدرجة و "إصالحها

سياسات (الثالث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       
من   كبرأوهي  %67.50الوزن النسبي  يساوي ، و3.38 تساوي) تخفيض تكاليف الفشل الداخلي

الجدولية  tمن قيمة  أقلوهي  2.009 المحسوبة تساوي tوقيمة  "%60" المتوسطالوزن النسبي 
، واالنحراف 0.05من  أكبروهي  0.053القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 والتي تساوي

تهتم بسياسات تخفيض  الفلسطينية األغذية ةشركات صناع أنمما يدل على  ،1.056المعياري 
  .α=05.0عند مستوى داللة إحصائية وذلك كبيرةبدرجة  تكاليف الفشل الداخلي

تهتم إدارات الشركات الصناعية في "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة       
  ".تخفيض تكاليف الفشل الداخليقطاع غزة بسياسات 

والتي أظهرت في تحليل ) 2013الصياح والحاللمة، (وهذه النسبة مقاربة لنتيجة دراسة       
استبانتها المنشورة أن نسبة االهتمام بتخفيض تكاليف الفشل الداخلي لشركات الصناعات 

  %.65.26الكيماوية األردنية بلغ 
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  )34(جدول رقم 
 )سياسات تخفيض تكاليف الفشل الداخلي(الثالث تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
تعمل الشركة على تقليل وحدات المنتج التالفة التي ال 

 .يمكن إصالحها
3.66 1.153 73.13 3.219 0.003 

2 
تُعد الشركة موازنات اإلنتاج وتقوم بقياس االنحرافات 

  .بشكل مستمر
3.41 1.266 68.13 1.815 0.079 

3 
على معرفة أسباب االنحرافات وتجنب عمل الشركة ت

 .تكرارها فيما بعد
3.38 1.185 67.50 1.791 0.083 

4 
تقوم الشركة بإعادة تصنيع المنتجات المعيبة التي يمكن 

 .إصالحها
2.97 1.282 59.38 -0.138 0.891 

5 

يتم جدولة وإعادة تصميم عمليات اإلنتاج بأساليب 
وتقليل الوقت تضمن عدم التوقف المفاجئ للعمل 

 .الضائع
3.47 1.344 69.38 1.973 0.057 

6 

تقوم الشركة بوضع الخطط والخيارات البديلة تحسباً 
ألي توقف مفاجئ قد يحدث بحيث ال يتم توقف العمل 

  .بشكل تام
3.38 1.185 67.50 1.791 0.083 

 0.053 2.009 67.50 1.056 3.38  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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تخفيض تكاليف الفشل  تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات": رابعاً
 ."الخارجي

والذي يبين آراء ) 35(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
) سياسات تخفيض تكاليف الفشل الخارجي( الرابعفقرات المحور الفرعي  في أفراد عينة الدراسة

  :وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي
وهي " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو" %82.50" بلغ الوزن النسبي "6"في الفقرة  .1

معين من  جاهدة للحفاظ على مستوىتسعى الشركة " أنمما يدل على  0.05أقل من 
 .")السمعة السيئة(الجودة لتجنب الدعاية العكسية 

وهي " 0.000" القيمة االحتمالية تساويو "%76.88" بلغ الوزن النسبي "5"في الفقرة  .2
يتم التعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي وإرضائهم " همما يدل على أن 0.05أقل من 

  ."بالشكل المطلوب
 :حسب الوزن النسبي هي قل فقرتينأكما تبين النتائج أن 

وهي " 0.019" والقيمة االحتمالية تساوي "%70.63" بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة  .1
بتعويض التالف واستبدال المنتجات تهتم الشركة "نه أمما يدل على  0.05أقل من 

 ."المعيبة المرتجعة للموزعين
وهي " 0.041" االحتمالية تساويوالقيمة  "%68.75" بلغ الوزن النسبي "2"في الفقرة  .2

ضمان الستعادة بعض أنواع المنتجات تقدم الشركة "مما يدل على أن  0.05أقل من 
 ."التي لم يتم تسويقها من الموزعين

سياسات (الرابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الفرعي       
كبر أوهي % 74.69يساوي  ، والوزن النسبي3.37 تساوي) تخفيض تكاليف الفشل الخارجي

 tوهي أكبر من قيمة 3.938 المحسوبة تساوي  tوقيمة " %60" المتوسطالوزن النسبي  من
، 0.05وهي أقل من  0.000القيمة االحتمالية تساوي ، و2.04 الجدولية والتي تساوي
تهتم  الفلسطينية األغذيةشركات صناعة  أنمما يدل على  ،1.055واالنحراف المعياري 

عند مستوى داللة إحصائية  وذلك بدرجة كبيرة، بسياسات تخفيض تكاليف الفشل الخارجي
05.0=α.  

تهتم إدارات الشركات الصناعية في "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة       
  ".تخفيض تكاليف الفشل الخارجيقطاع غزة بسياسات 

والتي أظهرت في تحليل ) 2013الصياح والحاللمة، (وهذه النسبة مقاربة لنتيجة دراسة       
استبانتها المنشورة أن نسبة االهتمام بتخفيض تكاليف الفشل الخارجي لشركات الصناعات 

  %.81.3الكيماوية األردنية بلغ 
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  )35(جدول رقم 
 )تكاليف الفشل الخارجيسياسات تخفيض (الرابع تحليل فقرات المحور الفرعي 
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1 
تهتم الشركة بتعويض التالف واستبدال المنتجات المعيبة 

 .المرتجعة للموزعين
3.53 1.218 70.63 2.468 0.019 

2 
تقدم الشركة ضمان الستعادة بعض أنواع المنتجات 

 .التي لم يتم تسويقها من الموزعين
3.44 1.162 68.75 2.129 0.041 

 0.001 3.856 74.38 1.054 3.72 .تقوم الشركة بتعويض وتسويات شكاوى العمالء 3

 0.003 3.215 75.00 1.320 3.75 .تتابع الشركة التغير في حجم المبيعات بشكل مستمر 4

5 
وإرضائهم  يتم التعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي

  .بالشكل المطلوب
3.84 1.221 76.88 3.909 0.000 

6 
تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على مستوى معين من 

  ).السمعة السيئة(الجودة لتجنب الدعاية العكسية 
4.13 1.314 82.50 4.844 0.000 

 0.000 3.938 74.69 1.055 3.73  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
 

  :الفرضية الرئيسة الثالثة اختبار -2

عند مستوى  تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الجودة"
 .")α=05.0(داللة إحصائية 

يبين آراء والذي ) 36(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار       
إتباع الشركة لسياسات تخفيض (المحاور الفرعية للمحور الثالث مجتمعة  أفراد عينة الدراسة في

، والوزن 3.56 بي لجميع المحاور الفرعية تساويويتبين أن المتوسط الحسا) تكاليف الجودة
المحسوبة  tوقيمة " %60" المتوسطكبر من الوزن النسبي أوهي % 71.20 النسبي يساوي

القيمة االحتمالية تساوي و، 2.04 الجدولية والتي تساوي tقل من قيمة أوهي   3.432تساوي
إدارات الشركات  أنمما يدل على  ،0.923، واالنحراف المعياري 0.05قل من أوهي  0.002

عند مستوى داللة بدرجة كبيرة  الصناعية في قطاع غزة تهتم بسياسات تخفيض تكاليف الجودة
  ).α=05.0(إحصائية 
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تهتم إدارات الشركات الصناعية في "وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة       
  ".تخفيض تكاليف الفشل الداخليقطاع غزة بسياسات 

في  تهتم إدارات الشركات الصناعية": وبشكل عام فإن نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة      
تظهر أن هناك مستوى جيد من االهتمام بسياسات  "قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الجودة

تخفيض تكاليف الجودة وأنشطة الجودة، حيث بلغ الوزن النسبي لكافة المحاور الفرعية 
والتي أظهرت ) 2008الرجوب، (، وهي أفضل من النتيجة التي توصلت إليها دراسة 71.20%

ا��`hف إ�N}jv �B اB?راaW وا�`hف  ه�ا، و|�zP ا�nVB وراء %45.60بلغ  أن الوزن النسبي

aWرا?Bا aMNoو �A`kZ.  
  )36(جدول رقم 

  إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة :الثتحليل المحاور الفرعية للمحور الث

 المحور
 الفرعي

 العنوان

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

  

ة 
يم

ق
t 

ية
مال

حت
اال

ة 
يم

الق
 

 0.001 3.576 72.29 0.972 3.61  سياسات تخفيض تكاليف الوقاية: أوالً  األول

 0.010 2.749 70.31 1.061 3.52  سياسات تخفيض تكاليف التقييم:  ثانياً  الثاني

 0.053 2.009 67.50 1.056 3.38  سياسات تخفيض تكاليف الفشل الداخلي:  ثالثاً  الثالث

 0.000 3.938 74.69 1.055 3.73 سياسات تخفيض تكاليف الفشل الخارجي: رابعاً  الرابع

 0.002 3.432 71.20 0.923 3.56  ةالمحاور الفرعيجميع  

  2.04تساوي " 31"درجة حرية و" 0.05"الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة
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  :ةالرابع ةالرئيس يةالفرض

بين متوسطات استجابات  α= 0.05عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "      
تعزى  في الشركات الصناعية الفلسطينية عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة أفراد

عدد ، سنوات الخبرة ،التخصص، المؤهل العلمي، العمر(للمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية 
عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال  ،الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة

  ".)المركز الوظيفي ،المحاسبة اإلدارية
  :تحليل الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الرابعة

  :الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتيةويتفرع من هذه 
بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .1

اعية عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصن أفراداستجابات 
  .تعزى إلى العمر الفلسطينية

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
العمر تعزى إلى في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة 

  :كما يلي) 37(والنتائج مبينة في جدول رقم 
تساوي " مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 

كما أن القيمة االحتمالية  2.95 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  1.256
عدم وجود فروق بين متوسط  على مما يدل 0.05وهي أكبر من  0.309 تساوي

العمر عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05عند مستوى داللة 

" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  2.95الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة  2.496تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.080االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل  أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالعمر الشركة تعزى إلى 

" لسياسات تخفيض تكاليف الجودةكة إتباع الشر"لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 
كما أن القيمة  2.95الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة  أكبروهي  4.032تساوي 

وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05من  أقلوهي  0.017 االحتمالية تساوي
عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة تعزى  أفراداستجابات 

الفروق بين  أن) 32(ويبين اختبار شفيه جدول رقم  0.05 عند مستوى داللةالعمر إلى 
  ".سنه 25أقل من "والفروق لصالح الفئة " سنه 45-36من "و" سنه 25أقل من "فئتي 
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وهي  3.356المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       
 كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 2.95 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة  اكبر

عينة  أفرادوجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05قل من أوهي  0.033
عند العمر إلى  الفلسطينية تعزىالدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

 25أقل من "فروق بين فئتي ال أن) 38(اختبار شفيه جدول رقم  ويبين α=0.05 مستوى داللة
  ".سنه 25أقل من " والفروق لصالح الفئة" سنه 45-36من "و" سنه

ويرى الباحث أن السبب في وجود فروق في استجابات البحوثين تعزى للعمر هو أن       
، حيث معبئي االستبانهيظهر نسب متقاربة في فئات أعمار عينة الدراسة ل العمريتوزيع ال

، بينما حصلت %43.7على ) عام 36 – 26من (حصلت أكبر فئة في التوزيع العمري وهي 
  . %12.5 على) عام  25أقل من (أقل فئة 

  )37(جدول رقم 
عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  العمرفي الشركات الصناعية الفلسطينية  تعزى إلى  الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.414 3 1.241  بين المجموعات
1.256 

 
0.309 

 
 0.329 28 9.222  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.925 3 2.776 بين المجموعات
2.496 

 
0.080 

 
 0.371 28 10.381 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 2.654 3 7.963  بين المجموعات
4.032 

 
0.017 

 
 0.658 28 18.432  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.964 3 2.892  بين المجموعات
3.356 

 
0.033 

 
 0.287 28 8.044  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  2.95 تساوي 0.05ومستوى داللة " 28 ،3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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  )38(جدول رقم 
  اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير العمر

  سنه فأكثر 45  سنه 45- 36من   .سنه 35 – 26من   سنه 25أقل من   الفرق بين المتوسطات

 0.406 *1.628 0.862   سنه 25أقل من 

 0.455- 0.767  0.862-  .سنه 35 – 26من 

 1.222-  0.767- *1.628-  سنه 45-36من 

  1.222 0.455 0.406-  سنه فأكثر 45

 0.001 *0.851 0.263   سنه 25أقل من 

 0.262- 0.587  0.263-  .سنه 35 – 26من 

 0.849-  0.587- *0.851-  سنه 45-36 من

  0.849 0.262 0.001-  سنه فأكثر 45

  
بين متوسطات  α = 0.05عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2

عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  أفراداستجابات 
  .لسطينية تعزى إلى المؤهل العلميالف

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
المؤهل إلى  الفلسطينية تعزىالشركات الصناعية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في 

  :كما يلي) 39(والنتائج مبينة في جدول رقم  العلمي
 تساوي" مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 

كما أن القيمة االحتمالية  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  1.789
عدم وجود فروق بين متوسط  ل علىمما يد 0.05وهي أكبر من  0.185تساوي 

المؤهل عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالعلمي 

" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33 ية والتي تساويالجدول Fوهي أقل من قيمة  0.184 تساوي

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.833االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل  أفرادمتوسط استجابات 
 .0.05 عند مستوى داللةالمؤهل العلمي الشركة تعزى إلى 

إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة  "لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  2.283تساوي " 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.120 االحتمالية تساوي
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عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالمؤهل العلمي الجودة تعزى إلى 

وهي أقل  0.361المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       
 0.700 االحتمالية لجميع المحاور تساوي كما أن القيمة 3.33 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة 

عينة الدراسة  أفرادعدم وجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05وهي أكبر من 
عند المؤهل العلمي إلى  الفلسطينية تعزىحول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

جود فروق بين استجابات ، ويرى الباحث أن السبب في عدم وα=  0.05 مستوى داللة
هم من % 93.7المبحوثين تعزى إلى المؤهل العلمي ناتج عن أن غالبية المبحوثين بما بعادل 

  .حملة البكالوريوس والماجستير مما يدل على تقارب في المستوى التعليمي لدى المبحوثين
  )39(جدول رقم 

عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
المؤهل تعزى إلى  في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة

  العلمي

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.574 2 1.149  بين المجموعات
1.789 

 
0.185 

 
 0.321 29 9.314  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.083 2 0.165 بين المجموعات
0.184 

 
0.833 

 
 0.448 29 12.992 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 1.795 2 3.590  بين المجموعات
2.283 

 
0.120 

 
 0.786 29 22.806  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.133 2 0.265  بين المجموعات
0.361 

 
0.700 

 
 0.368 29 10.671  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  3.33 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .3
في الشركات الصناعية  عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة أفراداستجابات 
  .التخصصإلى تعزى  الفلسطينية

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
 التخصصإلى  الفلسطينية تعزىالدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

  :كما يلي) 40(والنتائج مبينة في جدول رقم 
تساوي " مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 

كما أن القيمة االحتمالية  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  2.780
عدم وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.079 تساوي

عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالتخصص 

" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  3.111 تساوي

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.060االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل  أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالتخصص الشركة تعزى إلى 

" ركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودةإتباع الش"لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة  3.294تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.510 االحتمالية تساوي
عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالتخصص الجودة تعزى إلى 

وهي  3.902 سوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويالمح Fمة وبصفة عامة يتبين أن قي      
كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  3.33 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة  أكبر

عينة  أفرادوجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05من  أقلوهي  0.032
التخصص تعزى إلى  الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات

إدارة "ق بين فئتي الفرو أن) 41(ويبين اختبار شفيه جدول رقم . α=  0.05 عند مستوى داللة
، ويرى الباحث "خرىاألتخصصات ال"الفروق لصالح الفئة هذه و" أخرىت تخصصا"و" أعمال

أن السبب في وجود فروق في استجابات المبحوثين ترجع الى التخصص العلمي يرجع لتقارب 
نسب التخصصات العلمية بين كل من تخصص إدارة األعمال والتخصصات األخرى، وهذا 
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مؤشر يدل على أن الخبرة العملية ال تغني عن التخصص العلمي في ما يخص الجوانب اإلدارية 
  .شركةداخل ال

  )40(جدول رقم 
عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية  تعزى إلى 
  التخصص

  مصدر التباين  البيان
مجموع 

  المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

"F" 

القيمة 

 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.842 2 1.683  بين المجموعات
2.780 

 
0.079 

 
 0.303 29 8.780  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 1.162 2 2.324 بين المجموعات
3.111 

 
0.060 

 
 0.374 29 10.833 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 2.443 2 4.886  بين المجموعات
3.294 

 
0.051 

 
 0.742 29 21.509  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 1.159 2 2.319  بين المجموعات
3.902 

 
0.032 

 
 0.297 29 8.617  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  3.33 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  )41(جدول رقم 
  التخصصاختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 

  أخرى  أعمالإدارة   محاسبة  الفرق بين المتوسطات

 0.223- 0.541   محاسبة

 *0.763-  0.541-  إدارة أعمال

  *0.763 0.223  أخرى
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بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .4
عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  أفراداستجابات 

  .الخبرة سنواتإلى الفلسطينية  تعزى 

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
سنوات إلى  الفلسطينية تعزىالدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

  :كما يلي) 42(والنتائج مبينة في جدول رقم  الخبرة
تساوي " مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 

كما أن القيمة االحتمالية  2.95 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.320
عدم وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.811تساوي 

سنوات عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالخبرة 

" م تكاليف الجودة داخل الشركةاق نظمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  2.95الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة  0.207 تساوي

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.891االحتمالية تساوي 
م تكاليف الجودة داخل اعينة الدراسة حول مدى تطبيق نظ أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05عند مستوى داللة سنوات الخبرة الشركة تعزى إلى 

" ة لسياسات تخفيض تكاليف الجودةكإتباع الشر"لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 
كما أن القيمة  2.95الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة  0.376تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.771االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةسنوات الخبرة الجودة تعزى إلى 

وهي أقل  0.174المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       
 0.913كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.95الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة 

عينة الدراسة  أفرادعدم وجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05وهي أكبر من 
عند سنوات الخبرة إلى  الفلسطينية تعزىحول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 

السبب في ذلك يرجع لكون خصائص العينة تشير ، ويرى الباحث أن α=  0.05مستوى داللة  
  .من أفراد العينة لديهم خبرة عملية داخل الشركات الصناعية الفلسطينية% 90.6 إلى
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  )42(جدول رقم 
عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

سنوات تعزى إلى  في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة
  الخبرة

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.116 3 0.347  بين المجموعات
0.320 

 
0.811 

 
 0.361 28 10.116  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.095 3 0.286 بين المجموعات
0.207 

 
0.891 

 
 0.460 28 12.872 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 0.341 3 1.023  المجموعاتبين 
0.376 

 
0.771 

 
 0.906 28 25.373  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.067 3 0.201  بين المجموعات
0.174 

 
0.913 

 
 0.383 28 10.736  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  2.95 تساوي 0.05ومستوى داللة " 28، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
  

بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .5
في الشركات الصناعية  عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة أفراداستجابات 
  .لتي حصلت عليها في مجال الجودةتعزى عدد الدورات ا الفلسطينية

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
عدد تعزى إلى  في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة

  :كما يلي) 43(والنتائج مبينة في جدول رقم  الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة
 تساوي" مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 

ما أن القيمة االحتمالية ك 3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.434
عدم وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.652 تساوي

عدد عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة 
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" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.316تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.732االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل  أفرادمتوسط استجابات 
عند مستوى داللة  عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة الشركة تعزى إلى 

0.05.  
" كة لسياسات تخفيض تكاليف الجودةإتباع الشر"لفقرات المحور الثالث  وبةالمحس Fقيمة  - 

كما أن القيمة  3.33الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة  1.437 تساوي
عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.254 االحتمالية تساوي

عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 
 عند مستوى داللةعدد الدورات التي حصلت عليها في مجال الجودة الجودة تعزى إلى 

0.05.  
وهي أقل  0.374 سوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويالمح Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       

 0.691 االحتمالية لجميع المحاور تساوي كما أن القيمة 3.33الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة 
عينة الدراسة  أفرادعدم وجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05وهي أكبر من 

عدد الدورات التي إلى  الفلسطينية تعزىحول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 
، ويرى الباحث أن السبب في عدم α=  0.05داللة  عند مستوى حصلت عليها في مجال الجودة 

وجود فروق لدى استجبابات المبحوثين تعزى إلى عدد الدورات التي تم الحصول عليها في 
لم يحصلوا على أي دورات في  %37.5مجال الجودة يرجع لخصائص العينة التي أظهرت أن 

ليها غالبية مجتمع الدراسة مجال الجودة، باإلضافة الى انخفاض عدد الدورات التي حصل ع
  .دورات 4ممن حصلوا على أقل من % 53.1والذي يعادل 
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  )43(جدول رقم 
عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

عدد إلى  الفلسطينية تعزىالدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 
  حصلت عليها في مجال الجودةالدورات التي 

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.152 2 0.304  بين المجموعات
0.434 

 
0.652 

 
 0.350 29 10.159  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.140 2 0.280 بين المجموعات
0.316 

 
0.732 

 
 0.444 29 12.877 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 1.190 2 2.380  بين المجموعات
1.437 

 
0.254 

 
 0.828 29 24.016  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.138 2 0.275  بين المجموعات
0.374 

 
0.691 

 
 0.368 29 10.661  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  3.33 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  
بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .6

في الشركات الصناعية  عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة أفراداستجابات 
  .عليها في مجال المحاسبة اإلداريةعدد الدورات التي حصلت إلى تعزى  الفلسطينية

عينة  أفرادتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسط استجابات       
عدد تعزى إلى  في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة

كما ) 44(والنتائج مبينة في جدول رقم  الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية
  :يلي

تساوي " مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األولالمحسوبة لفقرات المحور  Fقيمة  - 
كما أن القيمة االحتمالية  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.095
عدم وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.910 تساوي
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عدد عينة الدراسة حول مدى أهمية قياس تكاليف الجودة تعزى إلى  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية 

" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  3.33ي تساوي الجدولية والت Fوهي أقل من قيمة  0.028تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.973االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل  أفرادمتوسط استجابات 
عند عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية الشركة تعزى إلى 

  .0.05 مستوى داللة
" كة لسياسات تخفيض تكاليف الجودةإتباع الشر"لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 

كما أن القيمة  3.33 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.434 تساوي
عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.652 االحتمالية تساوي

عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 
عند عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية الجودة تعزى إلى 

  .0.05 مستوى داللة
وهي أقل  0.024 سوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويالمح Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       

 0.977كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  3.33الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة 
عينة الدراسة  أفرادعدم وجود فروق بين متوسط استجابات  مما يدل على 0.05وهي أكبر من 

عدد الدورات التي إلى  الفلسطينية تعزىحول واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية 
، ويرى الباحث أن α=  0.05 عند مستوى داللةفي مجال المحاسبة اإلدارية  حصلت عليها

السبب في عدم وجود فروق لدى استجبابات المبحوثين تعزى إلى عدد الدورات التي تم 
لم  %43.8الحصول عليها في مجال المحاسبة اإلدارية يرجع لخصائص العينة التي أظهرت أن 

ودة، باإلضافة الى انخفاض عدد الدورات التي حصل يحصلوا على أي دورات في مجال الج
  .دورات 4ممن حصلوا على أقل من % 46.8عليها غالبية مجتمع الدراسة والذي يعادل 
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  )44(جدول رقم 
عينة  أفرادبين متوسط استجابات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

عدد تعزى إلى  في الشركات الصناعية الفلسطينية الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة
  الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 قياس تكاليف الجودة

 0.034 2 0.068  بين المجموعات
0.095 

 
0.910 

 
 0.358 29 10.395  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.012 2 0.025 بين المجموعات
0.028 

 
0.973 

 
 0.453 29 13.133 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 0.383 2 0.767  بين المجموعات
0.434 

 
0.652 

 
 0.884 29 25.629  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.009 2 0.018  بين المجموعات
0.024 

 
0.977 

 
 0.376 29 10.918  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  3.33 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  
بين متوسطات  α=  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةت داللة ال توجد فروق ذا .7

في الشركات الصناعية  عينة الدراسة حول واقع قياس تكاليف الجودة أفراداستجابات 
  .المركز الوظيفيإلى تعزى  الفلسطينية

عينة  أفرادمتوسط استجابات تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين       
إلى المركز  الفلسطينية تعزىواقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الدراسة حول 

  :كما يلي )45(والنتائج مبينة في جدول رقم الوظيفي 
تساوي " مدى أهمية قياس تكاليف الجودة" األوللفقرات المحور المحسوبة  Fقيمة  - 

كما أن القيمة االحتمالية  2.95 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  0.270
عدم وجود فروق بين متوسط  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.102 تساوي

المركز تعزى إلى مدى أهمية قياس تكاليف الجودة عينة الدراسة حول  أفراداستجابات 
  .0.05 عند مستوى داللةالوظيفي 
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" ق نظم تكاليف الجودة داخل الشركةمدى تطبي"لفقرات المحور الثاني المحسوبة  Fقيمة  - 
كما أن القيمة  2.95 الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة  2.315تساوي 

عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.097 االحتمالية تساوي
مدى تطبيق نظم تكاليف الجودة داخل عينة الدراسة حول  أفرادمتوسط استجابات 

  .0.05 عند مستوى داللةالمركز الوظيفي تعزى إلى الشركة 
" كة لسياسات تخفيض تكاليف الجودةإتباع الشر"لفقرات المحور الثالث  المحسوبة Fقيمة  - 

كما أن القيمة  2.95دولية والتي تساوي الج Fوهي أقل من قيمة  2.478تساوي 
عدم وجود فروق بين  مما يدل على 0.05وهي أكبر من  0.082االحتمالية تساوي 
عينة الدراسة حول إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف  أفرادمتوسط استجابات 

  .0.05 المركز الوظيفي عند مستوى داللة الجودة تعزى إلى
وهي أقل  2.478 ويالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تسا Fبين أن قيمة تي وبصفة عامة      

 0.094 االحتمالية لجميع المحاور تساوي كما أن القيمة 2.95الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة 
عينة الدراسة  أفرادمتوسط استجابات على عدم وجود فروق بين  مما يدل 0.05وهي أكبر من 

تعزى إلى المركز الوظيفي  في الشركات الصناعية الفلسطينية الجودةواقع قياس تكاليف حول 
خصائص العينة ، ويرى الباحث أن السبب في ذلك يرجع لكون α=  0.05 عند مستوى داللة

  .ممن قاموا بتعبئة االستبانه هم من أفراد اإلدارة العليا %62.5أظهرت أن ما نسبته 
كذلك فإن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمركز الوظيفي قد يكون أمر       

طبيعي نظراً لطبيعة الشركات محل الدراسة من حيث كونها شركات أشخاص وشركات 
  تضامن، بمعنى أن مراكز اتخاذ القرار داخل الشركة في أيدي المالكين
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  )45(جدول رقم 
عينة  أفرادمتوسط استجابات بين  (One Way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي

إلى المركز  الفلسطينية تعزىواقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الدراسة حول 
  الوظيفي

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدى أهمية : المحور األول
 تكاليف الجودة قياس

 0.682 3 2.047  بين المجموعات
2.270 

 
0.102 

 
 0.301 28 8.416  داخل المجموعات

  31 10.463 المجموع

مدى تطبيق : المحور الثاني
نظم تكاليف الجودة داخل 

 الشركة

 0.872 3 2.615 بين المجموعات
2.315 

 
0.097 

 
 0.377 28 10.542 داخل المجموعات

  31 13.157 المجموع

إتباع : المحور الثالث
الشركة لسياسات تخفيض 

  تكاليف الجودة

 1.846 3 5.537  بين المجموعات
2.478 

 
0.082 

 
 0.745 28 20.858  داخل المجموعات

  31 26.396 المجموع

 جميع محاور االستبانة

 0.732 3 2.197  بين المجموعات
2.347 

 
0.094 

 
 0.312 28 8.739  داخل المجموعات

  31 10.936 المجموع

  2.95 تساوي 0.05ومستوى داللة " 28، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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  :النتائج 5.1

يعتبر هذا الفصل بمثابة ثمرة الجهود المبذولة خالل إعداد هذه الدراسة، التي هدفت       
الستعراض واقع قياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في مجال 
صناعة األغذية والتي طبقت على قطاع غزة، وذلك من خالل االعتماد على ما تقدم من تحليل 

 :وفيما يلي ملخص ألهم هذه النتائجي، وتفسير نظر
إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى  أظهرت الدراسة أنه يوجد إدراك لدى -1

تكاليف ( مجتمعةاألربعة  األبعادلجميع % 76.48بنسبة  تكاليف الجودة قياس أهمية
، وتكاليف %70.94، تكاليف الفشل الداخلي %78.25تكاليف التقييم ، %80.33الوقاية 

 ).%75.39الفشل الخارجي 
من إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية اعتبرت أن % 69.70كذلك فإن ما نسبته  -2

تكاليف % 73.13(يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية،  مجتمعة ضبط الجودةتكاليف 
 .)تكاليف التقييم% 66.25، الوقاية

تطبق بالرغم من محدودية جودة بعض المنتجات الغذائية المصنوعة محلياً، إال أنه  -3
لجميع  %70.16 بنسبة ةإدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة أنظمة تكاليف الجود

، تكاليف %71.16، تكاليف التقييم %73.57 تكاليف الوقاية( مجتمعةاألبعاد األربعة 
 ).%67.14تكاليف الفشل الخارجي ، و%68.75الفشل الداخلي 

بنسبة  تهتم إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة بسياسات تخفيض تكاليف الجودة -4
، تكاليف التقييم %72.29 تكاليف الوقاية( مجتمعةلجميع األبعاد األربعة  71.20%
 ).%74.69تكاليف الفشل الخارجي ، و%67.50، تكاليف الفشل الداخلي 70.31%

 د فروقوجو إلى الخاصة بخصائص إدارات الشركات الفلسطينية نتائج الدراسةأشارت  -5
 رمع( كل من إلى تعزى الشركات الفلسطينية بين متوسط استجابات ذات داللة إحصائية

 .)العلمي لمعبئ االستبانه التخصصمعبئ االستبانه، 
تعزى  الشركات الفلسطينية بين متوسطات استجابات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -6

، د دورات الجودة التي حصل عليهاعد، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي( كل من إلى
 .)لمعبئ االستبانه الوظيفيالمركز ، وعدد دورات المحاسبة اإلدارية

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى إجابات المبحوثين تعزى إلى التخصص إن  -7
تعزى إلى سنوات الخبرة يدل على دور التخصص العلمي العلمي، وعدم وجود فروق 

في إكساب المعرفة واإلدراك بتكاليف الجودة وأهميتها، بمعنى أن سنوات الخبرة ال 
    .تُغْني عن التخصص العلمي في إكساب المعرفة
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  :التوصيات 5.2

تكاليف ألهمية قياس  مستوى إدراك إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية رفعزيادة  -1
 :من خالل وذلك الجودة،
جاالت المحاسبة زيادة تعاون الشركات الصناعية الفلسطينية مع الباحثين في م - 

لما  سات العلميةالتغلب على الخوف من األبحاث والدراوالمجاالت األخرى و
لهذه األبحاث والدراسات من منافع تعود على الشركات الصناعية بشكل خاص 

 .عام وعلى المجتمع ككل بشكل
قيام االتحادات الصناعية بتنفيذ دورات وندوات وورش عمل إلدارات الشركات  - 

أنظمة الجودة وأهمية قياس  تطبيق الصناعية الفلسطينية، وذلك لتوعيتهم بأهمية
 تكاليف الجودة، والمنافع المترتبة على ذلك لكل من الشركة بشكل خاص

 .والمجتمع بشكل عام

بتوعية إدارات ضرورة قيام النقابات والهيئات الخاصة بمجتمع رجال األعمال  - 
بأهمية قياس تكاليف الجودة من خالل االجتماعات الدورية  الشركات الفلسطينية

 .والندوات
 ، وذلكمستوى تطبيق أنظمة تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية زيادة -2

 :من خالل
إعداد دورات تدريبية للطواقم المحاسبية العاملة في الشركات الصناعية  - 

القدرة على زيادة تكاليف الجودة، و كيفية التعامل معالفلسطينية لتدريبهم على 
عن هذه التكاليف لإلدارة تصنيف وتبويب تكاليف الجودة وإعداد التقارير 

 .بالشكل الذي يساعدها في إتخاذ القرارات المناسبة
التعامل مع مؤسسات المواصفات شجيع الشركات الصناعية الفلسطينية على ت - 

 .ات المواصفات والمقاييس العالميةمؤسسووالمقاييس المحلية بشكل خاص، 
تخفيض تكاليف الجودة، وذلك  سياساتبالشركات الصناعية الفلسطينية  إهتمام ضرورة -3

 :من خالل

وقاية وتقييم الجودة زيادة إستثمار الشركات الصناعية الفلسطينية في تكاليف  - 

 المطابقةبين كل من تكاليف  العكسية، وذلك لتناسب العالقة بشكل مناسب

 ).الفشل الداخلي والخارجي( عدم المطابقةوتكاليف ) الوقاية والتقييم(

ر والسياسات ضرورة وضع الشركات الصناعية الفلسطينية للخطط والمعايي - 

التي تضمن حسن سير العمليات اإلنتاجية، وضرورة اإللتزام بهذه الخطط 
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 -  عيوب التصنيعو عمليات اإلنتاجمشكالت  لتقليلوالمعايير والسياسات وذلك 

إلى الحد  -  التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الفشل الداخلي، والفشل الخارجي

 .األدنى
 

  :الدراسات المقترحة 5.3

إجراء المزيد من الدراسات إن هذه الدراسة هي دراسة إستطالعية تهدف لفتح المجال أمام       
في مجال تكاليف الجودة مبنية على نتائج هذه الدراسة، لذلك يوصي الباحث بإجراء  ةالجديد

  :الدراسات التالية
 .أثر تطبيق تكاليف الجودة على األداء المالي للشركات •
 .التشغيلية على تخفيض تكاليف الجودةأثر إعداد الموازنات  •
على تخفيض التكاليف في الشركات ) نماذج تكاليف الجودة المختلفة(أثر استخدام  •

 .الصناعية الفلسطينية
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  )1(ملحق رقم 
  :المحكمينقائمة بأسماء 

 –علي عبداهللا شاهين، قسم المحاسبة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية / األستاذ الدكتور -1

 .بغزة

حمدي شحدة زعرب، قسم المحاسبة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية / األستاذ الدكتور -2

 .بغزة –

علوم اإلدارية، جبر إبراهيم الداعور، قسم المحاسبة، كلية اإلقتصاد وال/ األستاذ الدكتور -3

 .بغزة –جامعة األزهر 

 –سمير خالد صافي، قسم اإلحصاء، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية / األستاذ الدكتور -4

 .بغزة

 .دائرة الجودة، وزارة اإلقتصاد الوطني مدير رمضان شامية،/ كتوردال -5

    .ضياء عبيد، دائرة التنمية الصناعية، وزارة اإلقتصاد الوطني/ الدكتور -6
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  ـاعمادة الدراسـات العلي

  ـارةكليــــة التجــ

  قسم المحاسبة والتمويـل

  

  ،،األخت الفاضلة ،،الفاضلاألخ 
  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

  

الشركات الصناعية واقع قياس تكاليف الجودة في "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان   
 –وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الجامعة اإلسالمية "الفلسطينية

غزة، حيث تحتوي هذه االستبانة على جزأين األول يشمل بيانات عامة والثاني يشمل بيانات 
  .تخص تكاليف الجودة والذي تم تخصيصه لإلجابة عنه بواسطة إدارة الشركة

االهتمام الكبير واالستعداد الدائم لمؤازرة األبحاث العلمية التي  عهد بكم دائماًوكما هو ال  
تخدم المجتمع، فإننا نأمل تعاونكم من خالل اإلجابة على األسئلة المرفقة لما لذلك من أهمية في 

مع التأكيد على أن كافة إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ضمن إطار البحث تحقيق أهداف الدراسة، 
  .نه سيتم تزويدكم بالنتائج إذا رغبتم بذلككما أ. فقطعلمي ال

  
  

  نشكركم على حسن تعاونكم ،،،
  

  

  الباحث                                                                                 
  امي حمودةخالد س                                                                           

   



  
 

122 
 

  فقرات االستبانه
  في مكان اإلجابة المناسبة) √(برجاء وضع 

  :بيانات عامة: الجزء األول

  :العمر -1
  .سنه 35 – 26من (    )                .      سنه 25أقل من (    )           
  .فأكثر 45(    ) .                    سنه 45-36من (    )           

 

 :المؤهل العلمي -2

  .ماجستير(    )           .بكالوريوس (    )              .دبلوم متوسط (    )         
  .................... .حدد / غير ذلك(    ) .                    دكتوراه (    )         

  

 :التخصص -3

  .اقتصاد(    )          .إدارة أعمال(    )                    .محاسبة(    )          
  .......... ..........حدد / غير ذلك.      (    ) علوم مالية ومصرفية(    )          

  

  :سنوات الخبرة -4
  .سنوات 8-5من .                       (    ) سنوات 4- 1من (    )          
  .يوجد ال.                    (    ) سنوات 8أكثر من (    )          

  

5- عدد الدورات التي حلت عليها في مجال الجودةص:  
  .دورة8-5من (    )                  .         دورة 4-1من (    )      
  .ال يوجد(    )         .             دورات 8أكثر من (    )      

  

 :عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال المحاسبة اإلدارية -6

  .دورة 8-5من (    )          .                دورة 4-1من (    )      
  .ال يوجد(    )             .         دورات 8أكثر من (    )          

  

 :المركز الوظيفي -7

  .مدير(    )     .                عضو مجلس إدارة(    )      
  .محاسب(    )      .                       رئيس قسم(    )          
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  :تكاليف الجودةبيانات تخص : الجزء الثاني
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 :مدى أهمية قياس تكاليف الجودة: المحور األول

  :تكاليف الوقاية: أوالً 
    

 
 .بشكل دقيق ات الجديدةتكاليف تصميم المنتج يجب قياس 1

    
 

2 
يجب قياس تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على الموردين باعتبار أنها 

     .ضرورية لتجنب التوقف المفاجئ عن التوريد
 

3 
للعاملين على  دورات تدريبية بعقدالشركة  يجب قياس تكاليف قيام

     .العاملين وكفاءة أداءفي تحسين  اعتبار أن ذلكيساهم
 

4 
من سالمة المعدات والماكينات قبل البدء في  التأكديجب قياس تكاليف 

     .، لتجنب األعطال المفاجئة والوقت الضائعاإلنتاجيةالعملية 
  

5 
تسلسل عمليات تخطيط  يجب قياس تكاليف عملية

     .باعتبارهاتكاليف استثماريةاإلنتاج
 

 .تكاليف التخطيط والتكاليف الناتجة عن تنفيذ هذه الخطط يجب قياس 6
    

 

7 
، لضمان مراجعة نظام الجودة في الشركة يجب حساب تكاليف

     . استمرارية أنشطة ضبط الجودة بشكل سليم
 

  .تكاليف الوقاية يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية 8
    

 
  :تكاليف التقييم :ثانياً 

    
 

9 
فحص المواد الخام والنصف مصنعة  عملياتتكاليف حساب  يجب

     .للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات
  

10 
معايير محددة من قبل الشركة لتصنيف المنتج كمنتج جيد  يجب وضع

     .تالف أومعيب  أو
 

11 
، حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في السوق يجب

     .المنتجباعتبار ذلك ضروري لضمان نجاح 
 

12 
يجب حساب تكاليف عمليات واختبارات رقابة الجودة الميدانية 

     .للعمليات التشغيلية بشكل دقيق، لضمان تحقيق جودة المنتج
 

13 
، لتجنب المنتجات قبل تسليمها للعميل ختباراحساب تكاليف  يجب

     .اكتشاف أخطاء المنتج من قبل العميل
 

14 
الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المواصفات  أويجبقياس التكاليف 

     .بيعة بخصم مسموح تم أوالمنتج  إتالفسواء تم 
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 .ومعدات الفحص واالختبار أدواتيؤخذ في االعتبار تكاليف يجب أن  15
    

  

16 
حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل استخدامها في العمليات  يجب

     .اإلنتاجية
 

17 
حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال تدخل في  يجب

     .اإلنتاجعمليات 
 

  .تكاليف التقييم يمكن اعتبارها تكاليف استثمارية 18
    

 
  :تكاليف الفشل الداخلي :ثالثاً 

    
 

19 
الوفورات الناتجة عن سوء تقدير المواد الخام  أوحساب التكاليف  يجب

      .بشكل دقيق وواضح
 

20 
حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ للعمليات بشكل  يجب
 .دقيق

    
 

21 
 بأساليب اإلنتاجتصميم عمليات إعادة وجدولة يجب قياس تكاليف 

 .تضمن عدم التوقف المفاجئ للعمل
    

 

22 
يجب حساب تكاليف إعادة تصميم المنتجات التي لم تنجح في 

 .كمنتج جديداالختبارات األولية 
    

 

      .يجبحساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة 23

24 
الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا ما حساب التكاليف  يجب

 .حدث فشل في إحدى عمليات التشغيل
    

 

25 
حساب التكاليف الناتجة عن نقص المواد أثناء عمليات التشغيل يجب

 .اإلضافية لتوفير المواد الالزمة إلتمام التشغيلوالتكاليف 
    

 

      .داخلي بشكل دقيق وواضح أيإخفاقالناتجة عن يجبحساب التكاليف  26
       :تكاليف الفشل الخارجي :رابعاً 

27 
يجب تقدير الخسائر الناتجة عن فقدان السمعة نتيجة فشل الشركة في 

 .ضبط جودة منتجاتها
    

 

28 
 وإرضائهمالتعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي يجب قياس تكاليف 

 .بالشكل المطلوب
    

 

29 
ضد الشركة نتيجة  المرفوعة قضائيةالدعاوى يجب قياس تكاليف ال

 .غيرهم أوالضرر بالمستهلكين  إلحاقحدوث 
    

 

30 
الموزع للمنتجات غير  إرجاعالخسائر الناتجة عن ضمان  يجب قياس

 ).إذا كان هناك ضمان لذلك(، المباعة خالل فترة صالحية المنتج
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31 
خسائر تبديل المنتجات المعيبة والتالفة التي يتم  أوحساب تكاليف  يجب

 .اكتشافها طرف العميل
    

 

32 
حساب الفرق بين انخفاضحجم المبيعات مقارنة بالسنوات  يجب

 .السابقة
    

 

33 
حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق لضمان  يجب

 .من خالل الموزعين إرجاعهابيعها وعدم 
    

 

34 
تكلفة  أحياناًالتعامل مع شكاوى العمالء ينتج عنه تكاليف قد تفوق 

 .المنتج
    

 

  :تكاليف الجودة داخل الشركة نظم مدى تطبيق: المحور الثاني

       :تكاليف الوقاية الشركة لنظاممدى تطبيق : أوالً 
      .بشكل دقيق ات الجديدةالمنتج يتم حساب تكاليف تصميم 1

2 
حساب تكاليف تقييم إمكانية االعتماد على المورد بما يضمن عدم يتم 

 .التوقف المفاجئ عن التوريد
    

 

3 
لتجنب  عقد دورات تدريبية متخصصة للعاملين لزيادة مهاراتهم يتم

 .الوقت وزيادة التكاليف إهدار
    

 

4 
من سالمة المعدات والماكينات وقدرتها على العمل قبل البدء  التأكديتم 

 .اإلنتاجيةفي العملية 
    

 

5 
بشكل يمنع ويساعد في الكشف  اإلنتاجيتم التخطيط لتسلسل عمليات 

 .لحظة وقوعها األخطاءعن 
    

 

      .تنفيذ هذه الخطط وتكاليفيؤخذ في االعتبار تكاليف التخطيط  6
      .يتم مراجعة نظام الجودة في الشركة 7
       :تكاليف التقييم مدى تطبيق الشركة لنظام :ثانياً 

8 
يتم حساب التكاليف الناتجة عن فحص المواد الخام والنصف مصنعة 

 .للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات
    

 

      .يتم حساب تكلفة تجريب المنتج الجديد قبل طرحة في السوق 9

10 
يتم حساب تكاليف عمليات واختبارات رقابة الجودة الميدانية للعمليات 

 .التشغيلية بشكل دقيق
    

 

      .يتم حساب تكاليف اختبار المنتجات قبل تسليمها للعميل 11
     الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المواصفات  التكاليف أو يتم حساب 12
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 .بيعة بخصم مسموح تم أوالمنتج  إتالفسواء تم 

13 
يتم حساب تكاليف فحص المواد المخزنة قبل استخدامها في العمليات 

  .اإلنتاجية
    

 

14 
يتم حساب تكاليف المواد التالفة نتيجة التخزين والتي ال تدخل في 

 .اإلنتاجعمليات 
    

 

       :تكاليف الفشل الداخلي مدى تطبيق الشركة لنظام :ثالثاً 

15 
الوفورات الناتجة عن سوء تقدير المواد الخام  أويتم حساب التكاليف 
  .بشكل دقيق وواضح

    
 

      .يتم حساب الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ للعمليات بشكل دقيق 16

17 
المنتجات التي لم تنجح في االختبارات يتم حساب تكاليف إعادة تصميم 

 .األولية كمنتج جديد
    

 

      .يتم حساب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة 18

19 
الناتجة عن التأخير في إيجاد حلول بديلة إذا ما يتم حساب التكاليف 

 .حدث فشل في إحدى عمليات التشغيل
    

 

20 
نقص المواد أثناء عمليات التشغيل يتم حساب التكاليف الناتجة عن 

 .والتكاليف اإلضافية لتوفير المواد الالزمة إلتمام التشغيل
    

 

      .داخلي بشكل دقيق أيإخفاقالناتجة عن يتم حساب التكاليف  21
       :تكاليف الفشل الخارجي مدى تطبيق الشركة لنظام :رابعاً 
      .العمالء بشكل دقيقيتم حساب تكاليف التعامل مع شكاوى  22

23 
ضد الشركة نتيجة حدوث  المرفوعة قضائيةالدعاوى يتم حساب تكاليفال

 .غيرهم أوالضرر بالمستهلكين  إلحاق
    

 

24 
الموزع للمنتجات غير  إرجاعيتم حساب الخسائر الناتجة عن ضمان 

 .المباعة خالل فترة صالحية المنتج
    

 

25 
الناتجة عن زيادة المبيعات المترتبة على  األرباحتكاليف الدعاية تفوق 

 .عمليات التسويق والدعاية
    

 

      .بالسنوات السابقة حساب التغير في حجم المبيعات السنوي مقارنة يتم 26

27 
يتم حساب تكاليف بيع المنتجات بخصم مسموح في السوق لضمان 

 .من خالل الموزعين إرجاعهابيعها وعدم 
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28 
خسائر تبديل المنتجات المعيبة والتالفة التي يتم  أويتم حساب تكاليف 

 .اكتشافها طرف العميل
    

 

  :إتباع الشركة لسياسات تخفيض تكاليف الجودة: المحور الثالث

       :تكاليف الوقايةسياسات تخفيض : أوالً  

1  
، تصميم المنتجات وتخطيط العملياتتبدي الشركة عناية خاصة ب

 .لتجنب تكرار األعمال
    

 

2  
بشكل دوري، لكشف  نظام الجودة وفحص مراجعةتقوم الشركة ب

 .المشكالت وتجنب حدوث أخطاء في النظام
    

 

3  
بشكل  الموردين من حيث مدى اعتماد الشركة عليهم الشركة متقي

 .مستمر، لتجنب التوقف المفاجئ نتيجة انقطاع التوريد
    

 

4  
بشكل دوري لكشف األخطاء  صيانة معدات الرقابةتقوم الشركة ب

 .لحظة وقوعها وتجنب زيادة الخسائر
    

 

5  
لتنمية مهارات العاملين  لعاملين بالمنشأةتعقد الشركة دورات تدريبيةل

 .وتقليل الوقت الضائع
    

 

6  
يتم تقسيم المهام على العاملين بناء على قدراتهم ومهاراتهم لتجنب 

  .الوقت وزيادة التكاليف إهدار
    

 

      :تكاليف التقييمسياسات تخفيض : ثانياً  

7  

تنفِّذ الشركة االختبارات الالزمة للمواد الخام والنصف مصنعة قبل 
البدء في العملية اإلنتاجية لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المحددة في 

 .تصميم المنتج
    

 

8  
للتأكد من سالمة  والتشغيل اإلنتاجالتفتيش على عمليات تقوم الشركة ب

 .الوحدات وحصر الوحدات التالفة وكشف المشكالت وقت حدوثها
    

 

9  
للتأكد من  اختبار المنتجات تامة الصنع والمنتجات نصف المصنعة يتم

 .مدى مطابقتها للمواصفات وتحقيق جودة المنتج
    

 

10  
للتأكد  المواد الخام المستلمة من الموردينفحص واختبار تقوم الشركة ب

 .من مدى مطابقتها للمواصفات ومنع انحرافات المواد الخام
    

 

11  
تقوم الشركة باختبارات رقابة الجودة الميدانية بشكل مستمر لتجنب 

 .الخسائر المضاعفة نتيجة التأخر في كشف المشكالت
    

 

12  
 أومعيب  أوكمنتج جيد  اتالمنتجلتصنيف معايير محددة  تضع الشركة

  .للحفاظ على مستوى معين من الجودة تالف
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  البيان  .م

  درجة الموافقة

جداً
رة 

كبي
 

رة
كبي

سط 
تو

م
 

يلة
قل

جداً 
ة 

ليل
ق

  

      :تكاليف الفشل الداخليسياسات تخفيض : ثالثاً  
      .إصالحهاالتالفة التي ال يمكن  تعمل الشركة على تقليل وحدات المنتج  13
       .مستمر تُعد الشركة موازنات اإلنتاج وتقوم بقياس االنحرافات بشكل  14

15  
عمل الشركة على معرفة أسباب االنحرافات وتجنب تكرارها فيما 

 .بعد
    

 

      .التي يمكن إصالحها تصنيع المنتجات المعيبة إعادةتقوم الشركة ب  16

17 
تضمن عدم التوقف  بأساليب اإلنتاجتصميم عمليات إعادة ويتم جدولة 

 .وتقليل الوقت الضائع المفاجئ للعمل
    

 

18  
تقوم الشركة بوضع الخطط والخيارات البديلة تحسباً ألي توقف 

  .مفاجئ قد يحدث بحيث ال يتم توقف العمل بشكل تام
    

 

      :تكاليف الفشل الخارجيسياسات تخفيض : رابعاً  

19  
المرتجعة تالف واستبدال المنتجات المعيبة تعويض التهتم الشركة ب

 .للموزعين
    

 

20  
المنتجات التي لم يتم  بعض أنواع ستعادةالضمان  الشركةتقدم 

 .تسويقها من الموزعين
    

 

      .تعويض وتسويات شكاوى العمالءتقوم الشركة ب  21
      .بشكل مستمر حجم المبيعات تتابع الشركة التغير في  22

23  
بالشكل  وإرضائهميتم التعامل مع شكاوى العمالء بشكل جدي 

  .المطلوب
    

 

24  
تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على مستوى معين من الجودة لتجنب 

  ).السمعة السيئة(الدعاية العكسية 
    

 

  
  

  لتعاونكم معنا ،،، جزيالً شكراً
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  شركة تانجو لتعبئة المشروبات الخفيفة  16
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  شركه المدينه للمشروبات الخفيفه  21
  شركه اسكمو العروسه  22
  شركه الدمياطي للمواد الغذائيه  23
  شركة أبو اسكندر  24
  شركه أبناء الحاج ياسين شومر للتجارة العامة  25
  شركة بدري وهنية  26
  والسكاكر الغذائيةالمواد  إلنتاجشركه البكير   27
  شركه المدينه للمشروبات الخفيفه  28
  وباتشركه ارجان اروي للصناعات وتعبئة المياه والمشر  29
  شركه محمود وطلعت حبوش  30
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  عاليةشركة   31
  للمنتجات الغذائية وسف حسن المقادمهشركة ي  32
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