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أثر استخدام تكاليف الجودة على تحسين األداء المالي في شركات الصناعات 
 الدوائية المدرجة في بورصة عم ان

 رنا محمود الحمد إعداد: 
 األستاذ الدكتور عاطف عقيل البواب: إشراف

يةالملخ ص غة العرب  بالل

داء المالي في شركات الصناعات الجودة على األتهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر تكاليف 
الدوائية في االردن والتي تم تحديدها في شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان 

شركات منها، ولتحقيـق هــذا الهــدف تم جمع البيانات من  4شركات تم دراسة  7وعددها االجمالي 
-2007) رة المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة الواقعة بينالقوائم المالية المنشورة للشركات المذكو 

 (Eviews)فرضياتها تم االعتماد على البرنامج االحصائي  واختبارولتحليل بيانات الدراسة ). 2020
لجودة وتوصلت الدراسة الى وجود أثر لتكاليف ا ،تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضياتلتطبيق 
ركات شفي  حقوق الملكيةعلى االصول ومعدل العائد على  العائدمعدل  مقاسا فيداء المالي على األ

المدرجة في بورصة عمان، كما ان هناك تفاوت في أثر ابعاد تكاليف الجودة  الصناعات الدوائية
مت قد نتائج الدراسةوعلــى ضــوء  ،م سلبيأيجابي إثر داء المالي سواء كان األعلى مؤشرات األ

 ودة.ردنية في تكاليف الجضرورة اهتمام شركات الصناعية الدوائية األ همهاأتوصيات  عدة الدراسة

 .تكاليف الجودة، شركات الصناعات الدوائية، األداء الماليالكلمات المفتاحية: 
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The Impact of the Use of Quality Costs on Improving the Financial 

Performance in Pharmaceutical Companies Listed at Amman Stock Exchange 

Prepared by: Rana Mahmoud Al-Hamd 

Supervised by: Prof. Atef Aqil Al-Bawab 

Abstract 
يزية ص باللغة اإلنجل  الملخ 

This study aims to find out the impact of quality costs on financial performance in 

pharmaceutical companies in Jordan, which were identified in the pharmaceutical 

companies listed on the ASE and the total number of 7 companies of which 4 companies 

were studied, and to achieve this target  the data were collected from the published 

financial statements of the listed companies listed on the ASE between (2007-2020) and 

to analyze the study data and test the hypotheses were relied upon The statistical program 

(Eviews) is used to use multiple regression analysis to test hypotheses. The study found 

that there is an impact of quality costs on financial performance measured by the rate of 

return a on assets and the rate of return on equity in the pharmaceutical companies listed 

on the ASE, and there is a disparity in the impact of the dimensions of quality costs on 

financial performance indicators, whether the impact is positive or negative and in light 

of the statistical results the study made several recommendations and one of the most 

important recommendations that the Jordanian pharmaceutical companies should pay 

attention to quality costs. 

Keywords: Quality Costs, Financial Performance, Pharmaceutical Companies. 
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 األولالفصل 
 اهميتهأخلفية الدراسة و 

 المقدمة 1-1

ضبط و  األداءوتحسين ، فتجويد واالقتصاد عمالفي األ ساسيا  أ يعد موضوع الدراسة موضوعا  

 .اإلدارةمور التي تواجه األهم أو  أصعبعلى التكاليف تعد من  الرقابة

ن التحديات بها العالم اليوم تزيد م التي يمر   والتحوالت السريعةن التغيرات أن نغفل عن أوال يجب 

لك من تغيير في سلوك المسته وما يصاحبها يوالعالمة على المستويين المحلي المنافس ومن حدة

 الفضل بعداالخدمة  أوالمنتج على انتقاء  أكبر وذا قدرةوثقافة في استهالكه  وعيا   أكثر أصبحالذي 

 .ساسيأودة كمعيار اعتماده الج

 لدراسةاالمالي هذا ما ستتطرق اليه  األداءعلى  أثرهاالجودة وما  تكاليففما هي الجودة وما هي 

 لمصنعة.ا وعلى الشركةالجودة على المنتج  أثرومقدار هميتها أمدى  وسيتم بيانمن خالل هذا البحث 

ص يخبتلحيث قام كروسبي  (Crosby, 1980) هم الباحثين والعاملين على نظام الجودةأومن 

: التالية والتي تجيب على األسئلة، دارة الجودةفي إفي ما يشير إليه باسم المطلقات  اإلدارةنهجه في 

الذي ينبغي استخدامه؟  األداءما هو النظام الموجود للتسبب بالجودة؟ ما هو معيار ؟ ما هي الجودة

 جابة حسب مطلق كروسبي هي:ما نظام القياس المطلوب؟ واإل

  ألداءايار معو ،منع العيوب المصنعيةنظام الجودة هو و ،الجودة هو مطابقة المتطلباتتعريف 

 .قياس الجودة هو ثمن عدم التوافقهو صفر عيوب مصنعية و 
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العائد  نأن الجودة المطلوبة لها تكاليفها المرتفعة مما قد يرهق المؤسسات وخاصة أوباعتبار 

كن خرى ال يمأهة لكن من ج ،مدألقد يتحقق على فترات طويلة ا من االنفاق على تكاليف الجودة

 .دائها المالي خاصةأو  دائها عامةأي مؤسسة واستمرارها مرهون بكفاءة أبقاء ن أ نكارإ

حداث ألالمالية في قياسها لنفس ا تشترك مع المحاسبةتكاليف الان محاسبة  ةى الباحثتر 

محاسبة التكاليف تتعامل مع البيانات المستخلصة من ن أ إالالقتصادية ذات الطبيعة المالية، ا

رة وتقوم بتحليل هذه البيانات بدرجة عميقة مما يجعلها قاد أكبرحداث والمعامالت المالية بتفاصيل األ

عروضة جمالية المقد ال تظهرها المعلومات اإلوالتي على كشف المشكالت الموجودة في التفاصيل، 

 بواسطة المحاسبة المالية.

ي ف ال غنى عنه في سبيل التقدم ولكن أساسيجميع الشركات تهتم بالجودة كمعيار  نأوال شك 

جات مع منت ملينالمتعاأن اهتمام خاص بالجودة إذ يجب ان يكون هناك شركات الصناعات الدوائية 

 يامرا حتمأهذه الشركات تعد فإن معايير الجودة في شركات الصناعات الدوائية هم المرضى، فلذلك 

 االهتمام. جلُ أيبدى له  نأال غنى عنه ويجب 

بورصة  المدرجة فيالصناعات الدوائية وقد جاءت فكرة الدراسة للتعرف على واقع تعامل شركات 

 لماليا األداءذلك على  وتأثيرا ها والتعامل معهاسيتمام بقهث االيحف الجودة من يمع تكال عمان

 .لهذه الشركات

 سئلتهاأو مشكلة الدراسة  1-2

ية للقضاء الرام باألهدافداء ويحيط ن االهتمام العالمي يحيط بتحسين كفاءة االنتاج واألأال شك 

 ،هابهمال بها والمحاوالت العديدة للتوعية إلالجودة ومدى خطورة ا بأهميةالجهل  شكالأعلى كافة 
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المالي  ألداءار على يؤثر بشكل كبت تيف الجودة والياس تكالية قيمهأولكن ال يزال البعض يجهل 

 .للمنشاة

بأهميتها،ثم بقناعة  اإلدارةيبدأ من قناعة  نأالعمل على تحسين الجودة يجب  نأكما 

 اليومية. األداءبأساليب  غييرحداث تإالموظفين،بجانب 

يفها الجودة لها تكال نأذ إ ،و يصعب على العديد من الشركات عمل توازن بين الجودة والتكلفة

 نأو ، ةجودة مع التكلفه ال بد من موازنة النأال نغفل عن  نأالتي قد تعد مرتفعة نوعا ما ولكن يجب 

 اهبعائد يتوافق مع مدى اهتمام لى المنشأةالجودة ستعود ع نأيتم العمل بمعايير الجودة مع العلم 

 المالي على المدى البعيد. هادائأبها مما سيحسن من 

 جابة على السؤال الرئيسي التالي:تقوم هذه الدراسة باإل

ية الصناعات الدوائفي شركات المالي  األداء تحسين يوجد أثر الستخدام تكاليف الجودة علىهل 

 ؟المدرجة في بورصة عمان

 التالية:ولالجابة عن هذا التساؤل تم طرح األسئلة الفرعية 

 صولألا لىالعائد ععلى تحسين  البحث والتطوير بتكاليفثر لتكاليف الجودة ممثلة أهل يوجد  -1

 ؟المدرجة في بورصة عمانشركات الصناعات الدوائية  في

حقوق  على تحسين العائد علىالبحث والتطوير  اثر لتكاليف الجودة ممثلة بتكاليفيوجد  هل -2

 ؟المدرجة في بورصة عمانشركات الصناعات الدوائية في الملكية 
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 الدراسةهداف أ 1-3

المالي في  اءاألدفي تحسين يف الجودة تكال بيان أثر استخدام إلىتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 

 األداء على وأثرهاهمية تكاليف الجودة أمدى و المدرجة في بورصة عمان شركات الصناعات الدوائية 

 فيما يلي:هداف الدراسة أ ويمكن تلخيصالمالي  األداءفي تحسين  ومدى قدرتهاالمالي 

  لمدرجة افي شركات الصناعات الدوائية  ،المالي األداءتكاليف الجودة على تحسين  أثرمعرفة

 في بورصة عمان. 

   في شركات  االصولالعائد على  والتطوير علىالبحث الجودة ممثلة بتكاليف  تكاليف أثرمعرفة

 .المدرجة في بورصة عمانالصناعات الدوائية 

  ة في العائد على حقوق الملكي والتطوير علىتكاليف البحث الجودة ممثلة بتكاليف  أثرمعرفة

 .المدرجة في بورصة عمانشركات الصناعات الدوائية 

 همية الدراسةأ 1-4

هم أ الصناعية عالميا فهي تعمل على تصنيعشركات الهم أتعد شركات الصناعات الدوائية من 

فئة  أومنطقة  أوعلى دولة  منتجات هذه الشركات حكرا، كما ال تعد متطلبات االنسان حول العالم

مكان اطالقا، وال شك في  أوزمان  أوى فئة ، بل هي منتجات عالمية ال يمكن اقتصارها علمعينة

نقاذ ا مواد طبية وادوية على حياتنا اذ تسببت شركات الصناعات الدوائية فياهمية تصنيع عالجات و 

 .لها دور كبير في اقتصاد الدولة وفي تقدمها علميا وعملياكما و ،حياة الماليين حول العالم

 م ياالستخدام السلأثر ا للتعرف على هذه الدراسة في محاولتهة يمهأ من: العلميةة يمهألا

 األداء نف الجودة بتحسييلدراسة تحاول ربط تكالالمالي، فا األداءف الجودة على كفاءة يلتكال

 .المدرجة في بورصة عمانفي شركات الصناعات الدوائية  المالي
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 ف يتكالة االلتزام بيمهف شركات االدوية االردنية بأيذه الدراسة تعر هتحاول : ةيالعملة يمهاأل

الكفاءة  جابا علىينعكس ايالذي بدوره  األداءم يا كأداة فعالة في ضبط وتقو هالجودة واستخدام

 .ةيالمال

ودة من تطبيق تكاليف الج اهميةف الجودة و ياهمية العلم بتكال إلىة الدراسة وبهذا تستند اهمي

نة واقل جودة ممك بأعلىبوجود توافق بين الكلفة والجودة مما يعني، انتاج منتج  األداءاجل تحسين 

 التكاليف من خالل التحسين المستمر والبحث والتطوير.

 فرضيات الدراسة 1-5

 التالية: الفرضية الرئيسيةاسئلتها تم بناء و بناء على مشكلة الدراسة 

 الفرضية الرئيسية:

0H05.0ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )يوجد أثر  : ال≤(a  لتكاليف الجودة على

 .المدرجة في بورصة عمانشركات صناعة االدوية في  المالي األداءتحسين 

 التالية:والختبار هذه الفرضية فقد تم بناء الفرضيات الفرعية 

 الفرضية الفرعية األولى:

1-0H 05.0) ذو داللة احصائية عند مستوى داللة: ال يوجد أثر ≤(a  لتكاليف الجودة مقاسة

لمدرجة افي شركات صناعة االدوية  صولاألالعائد على تحسين على  البحث والتطوير تكاليفب

 .في بورصة عمان

 الفرضية الفرعية الثانية:
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2-0H : 0 .50) ذو داللة احصائية عند مستوى داللةال يوجد أثر≤a( لتكاليف الجودة مقاسة ا

دوية األ في شركات صناعة العائد على حقوق الملكيةتحسين على لبحث والتطوير ا تكاليفب

 .المدرجة في بورصة عمان

 الدراسة نموذجأ 6 -1

 انموذج الدراسة على النحو التالي: بأعدادلتوضيح فرضيات الدراسة قامت الباحثة 

 

 

 محددات الدراسة: (1-6)

 تتمثل محددات الدراسة في نقاط اآلتية: 

 

 

 نموذج الدراسةأ(:1-1الشكل )
 (2017)سر الختم وآخرون، (،2016: )ياسين،عداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقةإ

 حدود الدراسة 1-7

ي بورصة المدرجة ففي شركات الصناعات الدوائية حدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للدراسة 

 .عمان

 

1-0H 

 

 

2-0H 

العائد على النمو في معدل 

 االصول

 المتغير التابع
 تحسين االداء المالي

معدل النمو في تكاليف البحث 

 والتطوير

 

 المتغير المستقل
 تكاليف الجودة

العائد على النمو في معدل 

 حقوق الملكية



8 

تقع في الفترة  و 2021/2022صل الدراسي األول لعام حدود الزمانية: ستطبق الدراسة خالل الف

 (.2020-2007ما بين )

 محددات الدراسة 1-8

 واجهت هذه الدراسة خالل مراحل اعدادها المختلفة الصعوبات التالية:

لشركات الصناعات عناصر تكاليف الجودة من التقارير المالية الحصول على صعوبة  -1

كاليف عناصر تردن بعرض ردن، لعدم قيام شركات الصناعات الدوائية في األالدوائية في األ

موحد في التقارير المالية الصادرة عن شركات صناعات الدوائية المدرجة الجودة بشكل منظم و 

 في بورصة عمان.

ة المملكة االردنية الهاشميالعينة موضوع الدراسة تقتصر على الشركات العاملة في حدود  -2

 فقط والمدرجة في بورصة عمان وعددها قليل.

 نهجية الدراسةم 1-9

لف تواجه المسؤولين في مختل كاتتناول مش حاث التطبيقية التيألبيعتبر هذا البحث من ا

ي يدرس االرتباطي الذو الوصفي المنهج اتبعت الباحثة المجاالت والتي تبدأ بحل مشكالت قائمة. و 

 .وتحليلها الختبار الفرضيات واالجابة على اسئلة الدراسةالعالقة بين المتغيرات 

 مجتمع الدراسة وعينتها 

مجتمع يتكون الو  .المدرجة في بورصة عمانشركات الصناعات الدوائية  تكون مجتمع الدراسة من

الشرق األوسط  منها ، و هي شركةشركات  4دراسة تم  شركات مدرجة في سوق عمان المالي، 7من 

يا الشركة األردنية إلنتاج الدواء، شركة فيالدلف للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية،

 لصناعة الدواء، و شركة دار الدواء .
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  مصادر جمع البيانات 

 لمصادر،اعلى نوعين من فيما يتعلق بمصادر البيات الالزمة لهذه الدراسة فقد اعتمدت الدراسة 

 هما: 

 من التقارير المالية والقوائم المالية التي تصدرها جمع البيانات تتمثل بالمصادر الثانوية:  -

في  اايض و تتمثل، الشركات وتم اعتمادها ونشرها على الموقع اإللكتروني لبورصة عمان

 دكتوراهلاورسائل الماجستير و واالوراق البحثية المنشورة المصادر المكتبية والكتب والمجالت 

 سابقة.ال

 لين الماليينؤو المقابلة الشخصية مع مجموعة من المسعلى  تم االعتماد: المصادر األولية -

 للتعرف عن قرب عن طبيعة االجراءات شركات الصناعات الدوائية في االردن والمحاسبين في

 الجودة.المحاسبية المعتمدة في الشركات لتسجيل تكاليف 

 متغيرات الدراسة 

 التالية:اعتمدت الدراسة على المتغيرات 

حث تكاليف البمعدل النمو في وتم استخدام  محاسبة تكاليف الجودةمتغير المستقل:: الاوالً 

 والتطوير كمؤشر على تكاليف الجودة في شركات الصناعات الدوائية.

ورصة المدرجة في بشركات الصناعات الدوائية في المالي  األداءتحسين متغير التابع:ثانيًا: ال

على حقوق  العائدمعدل النمو في العائد على االصول و  النمو في وتم اختيار معدلعمان.

 المالي للشركات الدوائية عينة الدراسة. لألداءالملكية كمؤشرات 
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 صطلحات الدراسةم 1-10

مات رديئة تقديم خد أوإنتاج منتجات  وهي التكاليف التي تنفقها الشركة لمنع: تكاليف الجودة

لتي تشير ا الالزمةء ومتطلباتهم، فهي جميع النفقات التلبي احتياجات العم الذات جودة منخفضة 

 إلىجودة التي تسعى الشركة الخدمة حققت المستوى المطلوب من ال أوان المنتج  إلى

  (.(Garrison, 2015.هتحقيق

 

ر ، ويعبالمحددة االهداف استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجازبأنه : يعرف المالي األداء

ة المختلفة التي تمارسها الشركات ويساهم في اتاح عمالاالساسي لألعن اداء الشركة باعتباره الداعم 

  .(Abdallah, 2019)الموارد المالية لها وتزويدها في فرص استثماريه في مختلف الميادين 

 

ؤشر لكفاءة الشركة في توليد األرباح من األصول،اي : و هي م( ROA)  العائد على األصول

يشير ، و مقدار العائد المتحقق من اصول الشركة ، واألصول كل ما يمكن للشركه ان تحوله لنقد 

رباح اي ألتفع إلى وجود فعالية لدى الشركة في إدارة أصولها لتحقيق اصول المر األمعدل العائد على 

ستثمار أعلى وبالتالي يكون اإل فضل ومردودأعلى كانت الربحية الشركة أكلما كان هذا المؤشر 

 .,Rosikah ) 2018)فضل أداء أمؤشر على 

 

صافي الربح بعد الضرائب
متوسط اجمالي االصول

=  العائد على االصول 
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 :(ROE)العائد على حقوق الملكية 

ية سهم العادية في أنشطة الشركة لقياس الربحألاقيمة العائد المحقق من كل دينار يستثمره حملة  وه

ل الكشف عن مقدار الربح الذي يولده من أموال المساهمين التي تم استثمارها. و يحسب المن خ

 دالعائد على حقوق الملكية عن طريق حاصل قسمة صافي الربح على متوسط حقوق الملكية، ويحد

في النشاط  ستمراراإلإذا كان استثمار أموال المساهمين يحقق لهم عائدا كافي، وبناء عليه قد يقررون 

ستثمارات أخرى تحقق لهم عائدا مناسبا، وبالتالي، كلما قلت هذه النسبة يعتبر إلأو تحويل أموالهم 

 (2016)مطر، .ذلك مؤشر سلبي على أداء الشركة

صافي الربح بعد الضرائب
ط حقوق الملكيةمتوس

=  العائد على حقوق الملكية 
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 :الفصل الثاني
 االطار النظري والدراسات السابقة

 النظري اإلطار 2-1

 فهوم الجودةم 2-1-1

 تكاليف الجودة 2-1-1-1

 انواع تكاليف الجودة 2-1-1-2

 نماذج قياس تكاليف الجودة 2-1-1-3

 المالياألداء 2-1-2

 األداءمفهوم  2-1-2-1

 المالي األداءتعريف 2-1-2-2

 المالي للشركة األداءاهمية 2-1-2-3

 المالي األداءاهداف تقييم 2-1-2-4

 المالي للشركة األداءمؤشرات قياس 2-1-2-5

 المالي األداءالعوامل المؤثرة على  2-1-2-6

 المالي باألداءعالقة تكاليف الجودة 2-1-2-7

 قطاع صناعة الدواء في االردن 2-1-3

 قطاع صناعة الدواء  2-1-3-1

 قطاع صناعة االدوية في االردن 2-1-3-2

 ذات الصلةالدراسات السابقة  2-2

 الدراسات العربية 2-2-1

 جنبيةالدراسات األ 2-2-2
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

كاليف التجاهات المختلفة في تحديد تامجموعة التعريفات و النظري و  اإلطارستعرض هذا الفصل ي

المالي لدى الشركات الصناعية ولمحة مختصرة  األداءيشتمل على تعريف كما  ،ومكوناتهاالجودة 

 عن قطاع الصناعات الدوائية في االردن.

 اإلطار النظري 2-1

 مفهوم الجودة 2-1-1

 جيدا والجيد نقيض أصبح ومعنى الفعل جادمشتقة من الفعل الثالثي)جاد(  (Quality)الجودة 

ويقصد بها طبيعة الشيء ودرجة (Qualitus) تينيةالالكلمة ال إلىالجودة  أصل ويعود. الرديء

 والتي تعبر عن وجود اإلدارةالتي تناولتها معظم نظريات  المهمة ، وهي من المصطلحاتصالحه

 فإنهاعة في السل لمواصفاتا أووان وجدت هذه الميزات ات،والخدم في السلع معينةومواصفات ميزات 

  .ن هذه السلعة ذات جودة عاليةأوهنا يمكن القول  ،يستعملها أوتلبي رغبات من يشتريها 

 منها ما يلي: ورد المختصون العديد من التعاريف لمفهوم الجودة عبر التاريخأ

 .""االلتزام بالمتطلبات المحددةعرفها كروسبي بانها 

 .مستوى من التميز أومريكي الجودة على أنها درجة الأكسفورد ا قاموسعرف و 

 فمن  (تعبير شخصي)نهاأ( بASQCوعرفتها الجمعية االميركية للرقابة على الجودة )

 ناحية االستعمال الفني لكل شخص تعريفه الخاص، لذا فان الجودة لها معنيين

(Datar, Rajan, 2018.) 

 ية.الضمن أوالتي تواكب القدرة على اشباع الحاجات الظاهرة  الخدمة( أو )المنتجخصائص  -
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 الخدمة( الخالي من العيوب. أو)المنتج  -

ان الجودة أجمعت ب والتعريفات للجودةن عدة المفاهيم أنه يمكن استنتاج ترى الباحثة أ، مما ذكر

السياسات خالل عملية التصنيع واالنتاج بحيث يجب والمواصفات و هي مطابقة المنتج للخصائص 

ان يطابق المنتج المواصفات والخصائص والسياسات الخاصة بالتصنيع الموضوعة مسبقا من خالل 

 ن أ يلبي طلبات الزبائن والمستهلكين وهو حتما يجب أن  المصنعة بحيث يجب أوالجهة المنتجة 

 يكون خالي من العيوب لكي يتحلى بالجودة. 

 تكاليف الجودة 2-1-1-1

منها تكاليف  ،سلعة يلبي احتياجات الزبائن عدة تكاليف أومنتج  إلنتاجتتحمل المنشاة في سعيها 

التي  اليفيمكن اعتبارها التك أووتكاليف الجودة هي التكاليف التي تهتم بجودة المنتج ككل  ،الجودة

هي التكاليف التي حدثت نتيجة وجود  أو،المنتج  أون كان في السلعة إتمنع حدوث جودة منخفضة 

 جودة منخفضة.

 ويمكن عرض عدة تعاريف لتكاليف الجودة منها ما يلي:

فضة في الخدمة المقدمة والتكلفة المنخ أوالفرق بين التكلفة الفعلية للمنتج  هيتكاليف الجودة 

وث عيوب في حد أوفشل الخدمات  أوالمنتجات دون المستوى المطلوب،  أوحال تقديم الخدمات 

 ).2015الصالح، والصرمي، )تقديمها 

ودة المنتج عدم تحقيق ج أوكما أن تكاليف الجودة هي التكاليف التي ترتبط و تتحدد مع تحقيق 

 ة()ويمكن تسميتها بتكاليف ضبط الجود قسمين هما تكاليف الجودة الجيدة إلىالخدمة، وتنقسم  أو

تتحملها الشركة  يالتهي التكاليف و  تكاليف الفشل( أووالتكاليف غير الجيدة )وهي تكاليف االخفاق 

الخدمة، وتكاليف الجودة الرديئة التي تتحملها الشركة نتيجة معرفة  أوالمنتج  لضمان تطوير ونجاح
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 ,Almosre)2019)لدى العميل  الالخدمة وذلك لجعله مقبو  أوالعيوب التي حدثت في المنتج 

Kathem, . 

التكاليف التي تتحملها الشركة لمنع القصور في الجودة وعدم تلبية و تم تعريفها ايضا بأنها 

 ء"العن التكاليف التي تتحملها عندما تفشل الجودة في تلبية متطلبات العم الفضالء متطلبات العم

 (.2018مزهر، وسلطان، (

اج منتج نها التكاليف التي تنفقها الشركة النتأنه يمكن تعريف تكاليف الجودة بأ وترى الباحثة

العيوب،  قدر من بأقلتكاليف ممكنة، و  بأقلعلى تلبية جميع احتياجات العمالء  قادرفضل جودة، أب

ة دالمقدمة للخدمة من زيادة قدرتها التنافسية وزيا أوالمؤسسة المصنعة للمنتج  أومما يساعد الشركة 

يضا العمالء من الحصول على منتج يلبي احتياجاتهم أدائها المالي، ويساعد أمبيعاتها وتحسين 

 .أفضلبشكل 

 نواع تكاليف الجودةأ2-1-1-2

ا النوع مول، أتكاليف المطابقة وهذا النوع األ أوضبط الجودة تكاليف  إلى تكاليف الجودة صنفت

كاليف عدم ت أويمكن تسميتها بتكاليف الفشل  أواالخفاق في ضبط الجودة تكاليف الثاني فهو 

 ويندرج تحت كل نوع صنفين من التكاليف يمكن ايضاحها من خالل الشكل التالي: المطابقة،
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 تكاليف الجودة ألنواع( شكل توضيحي 2-1الشكل رقم )
 اعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة  

وقاية من تكاليف ال وتضم كال  نواع تكاليف الجودة أول من النوع األ : هيالجودةتكاليف ضبط 

 .وتكاليف التقييم

وكما ترى الباحثة انه يمكن تعريفها من اسمها تكاليف ضبط الجودة اي يمكن القول انها جميع 

تم  لذياأو الخدمة بالمستوى المطلوب  السلعةأو التكاليف التي تنفق في سبيل ضبط جودة المنتج 

 تحديده مسبقا.

 :أما فيما يتعلق بتكاليف الوقاية و تكاليف التقييم فيمكن تعريفها كما يلي 

 :الوقايةتكاليف 

 ة قبل حدوثهتقديم الخدمة المعيب أوخطاء المتمثلة في إنتاج الي اتالفالتكاليف التي يتم انفاقها ل

 (.2015)عريقات، 

 تكاليف الجودة

 تكاليف ضبط الجودة تكاليف االخفاق

تكاليف إخفاق  تكاليف تقييم تكاليف وقاية

 خارجي

تكاليف إخفاق  

  داخلي
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يم كل ما تنفقه الشركة للحيلولة دون تقدفي مثل تأن تكاليف الوقاية ت( 2017المسعودي ) أشارو 

 .قبالمطابقة للمواصفات حاليا ومست خدمات غير

آن واحد  والحفاظ على الجودة في التكاليف المنفقة في سبيل تخفيض تكلفة الجودة أيضا هيو 

تكاليف ) نها تجنب حدوث المشاكل قبل الوقوع بها؛ لذلك يطلق عليها البعضأي يمكن القول بأ

نها انتاجه، ويمكن تصنيفها با أوتقي من وجود منتج معيب قبل تصنيعه  أوتمنع  ألنهاالمنع( 

 كاليف المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الجودة.الت

 (.Abulaila, et.al, 2019شطة منها)و تشمل تكاليف الوقاية عدة أن

متطلبات والمواصفات التي تلبي حاجات ورغبات الكفاءة تصميم الخدمة من خالل معرفة  

لعمالء ات اجاحتياالعمالء، وبحيث تتحمل الشركة هذا النوع من التكاليف بهدف التعرف على 

اجات فة احتير تكاليف تطوير الخدمات وتدخل هذه التكاليف في مع،و  عن الخدمةوتوقعاتهم 

الموظفين و وتشمل تكاليف إعداد وتنفيذ برامج تدريب العمال والمشرفين  تكاليف التدريب، ءالالعم

كل من  شملت متنوعةتكاليف ب، و المستوى المطلو يالئم لتأمين القدرات المطلوبة بشكل  والمدراء

آت ت، ومكافاالمؤتمرات واحتف، ، السفر، ضيافةاالتصاالتك في شبكة المعلومات، اشتر إلا

طة رها من االنشاالنتظار، وغيء وتقليل وقت مالالعاملين لضمان رفع جودة الخدمة المقدمة للع

 قتصادية.الجدوى االدراسات  خالل مشروعات تحسيـن الجودة منالمرتبطة بالجودة ، وايضا 
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 تكاليف التقييم

وتنفق هذه التكاليف لغرض اكتشاف الخدمات والمنتجات غير المطابقة للمواصفات ويمكن 

ب وتشمل المحافظة على مستوى الجودة المطلو  غرضباعتبار تكاليف التقييم انها تكاليف التي تنفق 

ع ضالخدمة تخ أون المنتج أمن  للتأكدكل من تكاليف الفحص واالختبار وهي تكاليف تنفق 

 ة للسلعة.المنتج أوللمواصفات والمعايير والسياسات الموضوعة مسبقا من قبل الجهة المقدمة للخدمة 

بأنها تكاليف فحص مستوى جودة الخدمة النهائي وتحديد ( 2017)خرون آويرى حسين و 

 ال.الفروقات بين مواصفات الخدمة المطلوبة والخدمة الذي تم تقديمها فع

تي تقيم نها التكاليف الالتقييم يمكن الداللة عليها من إسمها بأ ن تكاليفأي أنه يمكن القول أ

 و الموضوعة ام ال.والمواصفات والسياسات الخصائص  أومطابق للمعايير  فيما إذا كانالمنتج 

شمل تكاليف وت تدقيقالتكاليف (: (Abulaila, et.al, 2019تشمل تكاليف التقييم عدة انشطة منها

ت: التكاليف فحص المباني والمعدات والحاف، و للمواصفات الموضوعة لها مطابقة الخدمةمن التحقق 

ذ إمعرفة ختبار لاإلتكاليف ، االصالح ومصاريف وتشمل تكاليف فحص وصيانة المباني والمعدات

كيفية لوب و المطالجودة ثناء عملية تقديم الخدمات ومعرفة نقاط الضعف في مستوى أيوجد مشاكل 

 الء.متعاب استشارات فنية لمواكبة التطورات لتلبية متطلبات ورغبات العأ تكاليفو  معالجتها

اليف اخفاق كما النوع الثاني من تكاليف الجودة فهو تكاليف االخفاق في ضبط الجودة ويقسم لتأ

 .داخلي واخفاق خارجي

 تكاليف االخفاق

مقدمة الخدمة ال أووهي التكاليف التي تنفق بعد اكتشاف عدم تطابق بين المنتج المصنع 

ن ول أأي يمكن القالجهة المعنية بوضعه مسبقا،  أووالمستوى المطلوب الذي قامت الجهة المصنعة 
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لجودة في الوصول لمستوى ا تأخفقا هان المنشأة اوكبدها خفاق هي التكاليف التي تتاليف اإلتك

 خفاق خارجي.داخلي وتكاليف إ خفاقى تكاليف إلإالمطلوب وهي تقسم  أومرجو ال

 الداخليتكاليف االخفاق 

المعايير المنتجات للمواصفات و  أوهي التكاليف التي تنفقها الشركة نتيجة عدم تطابق الخدمات 

 .(Garrison, 2015)التي تلبي احتياجات العميل وتم اكتشافها داخل الشركة وقبل تسليمها للعميل

ل المنتج عيوب قب أوويمكن ان ال نتكبد هذا النوع من التكاليف في حال لم يظهر بالخدمة 

 تسليمه للعميل.

ان تكاليف االخفاق الداخلي هي التكاليف التي تظهر عند اكتشاف عيوب بالخدمة  ويمكن القول

 استالم العميل الي منها. ولكن قبلالمنتج  أو

الديون المعدومة  (:(Abulaila, et.al, 2019عدة انشطة منها االخفاق الداخلي وتشمل تكاليف

مصاريف ه ، و علييمكن تحصيلها في حالة عدم دفع العميل للمبالغ المترتبة  ال وتمثل الديون التي

تكاليف  و ،تأمين الصحيالاصابات العمل والتعويضات المترتبة عليها وتشمل المعالجات الطبية، و 

 .ف المكتبية وتشمل القرطاسية والمطبوعات ولوازم كمبيوترير المصا

 تكاليف االخفاق الخارجي

معايير الخدمات للمواصفات وال أوهي تكاليف التي تنفقها الشركة نتيجة عدم مطابقة المنتجات 

ذات الجودة  الخدمة أوالتي تلبي احتياجات العميل ويتم اكتشافها خارج الشركة بعد تسليم المنتج 

 (.Garrison, 2015) الرديئة للعميل
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منتجات  أوتستطيع خدمات  البأن هذه التكاليف تحدث عندما Neyestani) ,2017ر )واشا

عد تسليمها ال بارها إث، ولكن ال يمكن اكتشاف آالمتطلبات المحددة أوالشركة تلبية متطلبات العميل 

ي على الشكاوي والتأثير السلب أووالكفاالت،أمطالبات ضمان  أوثرها صيانة أن يكون أ،ويمكن للعميل

 سمعة المنشأة .

التكاليف المتعلقة في  (:(Abulaila, et.al, 2019تشمل تكاليف الفشل الخارجي عدة انشطة منها

 شكاوىبء وتشمل كل التكاليف المرتبطة الالعم شكاوىتكاليف ، و ر القضاء والخدمات القانونيةو جأ

و  ،تعويضات الناتجة عن الحوادثالتكاليف ، و  من قبلهم عن فشل الخدمة المستلمةء الالعم

 .ضماناتالو  كفاالتالتكاليف ايضا 

ع تكاليف الجودة فإن الباحثة تؤكد على وجوب االهتمام بتكاليف ضبط وبعد االنتهاء من أنوا

منتجات والتوى جودة الخدمات على زيادة مس أثرتقييم لما لها من  أمكانت تكاليف وقاية  إنالجودة، 

كاليف ت ليف اخفاق داخلي أمخفاق ككل سواء تكاعلى تخفيض تكاليف اإل أثرمن  ومما لها، المقدمة

ثار آله من  ضا لماوأيالمنتج  أونيل رضا المتلقي للخدمة  إلىخفاق خارجي، مما بدوره سيؤدي إ

 .للمنشأة المالي األداءالذي بدوره سيؤثر على و يجابية على السمعة، إ

 نماذج قياس تكاليف الجودة 2-1-1-3

 يوجد العديد من النماذج المرتبطة بقياس الجودة وتم استعراض ثالث نماذج في هذه الدراسة وهي:

 .(Crosby Modelكروسبي ) نموذج-1

 Failure-Appraisal–Prevention (PAF.)الوقاية والتقييم والفشل  نموذج-2

 .(Deming)ديمنج نموذج-3
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 (Crosby Model) -1كروسبي نموذج: 

ة متخصصمن أشهر رواد الجودة وأساليب تطويرها حيث قام بتأسيس كلية  Crosby يعتبر

 عيوب" ويؤكد كروسبي أن هذا البرنامج أول من نادى بفكرة "صناعة بالو يعتبر كروسبي  .للجودة

 ,Crosby) يخطئون ولكنه يعني أن الشركة يجب أن تتوقع عدم خطأ العاملين اليعني أن العاملين  ال

1980.) 

أن  Crosby " فيرىاالساسيةعرف كروسبي الجودة بأنها "المطابقة مع المتطلبات والمواصفات و 

مع سعر عدم المطابقة  (Price of Conformance) ةتكاليف الجودة هي مجموع سعر المطابق

(Price of None-Conformance)، نشطة ألحيث أن سعر المطابقة هو تكلفة التأكد من أن ا

والعمليات تسير بشكل صحيح والذي يتضمن تكاليف الوقاية والتقييم، وسعر عدم المطابقة هو 

وتتكون من  ،الءالخدمات في تلبية احتياجات ومتطلبات العم أوالتكاليف الناتجة عن فشل المنتجات 

لتزام بمطابقة اإلجميع الشركات على  Crosby الخارجي، ويحثخفاق إلالداخلي وا خفاقإلتكاليف ا

اسية التي تم وضعها كأحد المتطلبات الجوهرية لتحسين ساألالخدمة المقدمة مع المعايير  أوالسلعة 

 (.(Horngen, et.Al, 2016 األداءمستوى 

 Failure-Appraisal-Prevention.(PAF) والتقييم والفشلالوقاية  نموذج-2

 Armand( والتي تم تصنيفها بواسطة (PAFتستند معظم تكاليف الجودة على تصنيف 

Feigenbaum بحت صخفاق( الداخلي والخارجي، والتي أبانها تكاليف الوقاية والتقييم والفشل)اال

من تكاليف  قييم سوف يقللنشطة الوقاية والتلة عالميا. ويفترض هذا النموذج أن االستثمار في أمقبو 

قييم، بحيث خفض تكاليف الت إلىن االستثمار في تكاليف الوقاية سيؤدي ا  الفشل الداخلي والخارجي، و 

ن تكاليف الوقاية تعمل على الوقاية من الجودة المنخفضة وتعمل على الوقاية من وجود عيوب في أ
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 لىإيوب والجودة المنخفضة مما يؤدي اكتشاف الع المنتجات والخدمات وتكاليف التقييم تعمل على

ارجي، والهدف الخ أورفع الجودة وتخفيض الكلفة مما يؤدي للعمل على تجنب تكاليف الفشل الداخلي 

 ،)غنمهدة يقلل من اجمالي تكاليف الجودةمستوى جو  إلىمن نظام تكاليف الجودة هو الوصول 

2020). 

 (Deming).نموذج ديمنج -3

نتاجية، فال بد من التخلص ركان العملية االبجعل الجودة ركن أساسي من أوم نموذج ديمنج يق

مبدأ التعاون بدال من التنافس،ويستند على بناء  تأكيدخطاء، وتحفيز العمل الجماعي، مع من األ

-خططساسية )أربع خطوات أيقوم نموذج ديمنج على والموظفين والعمالء و  اإلدارةعالقة طيبة بين 

 (.2020)رشوان،  انقد(–فحصا–نفذ

الخطة، (: حيث ال بد من عمل خطة للتحسين المطلوب، وتحدد معايير تقييم PLANخطط)-1

 د االهداف.يثم تحدو 

وهذه المرحلة التي يتم بها تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا، عن طريق اختيار طريقة DO):) نفذ-2

كتشاف وهنا يتم االطريقة  التحسين التي سيتم اتباعها، مع ضرورة تدريب الموظفين على هذه

 سبابها.االخطاء وتحديد أ

ها فكار الحلول وقابليتواكتشاف صالحية األ :مرحلة القياس وتحديد النتائجCHECK))افحص-3

 للتطبيق.

ا م مأ إنهاء المشكلة إلىدت ئج تطبيق الممارسات الجديدة، هل أ: وهنا يتم تقييم نتاACT)) نفذ-4

 أسلوبكيجابية يتم اتخاذ الخطةاألول في حال كانت النتائج للتقييم إ زالت قائمة، وهنا يوجد خطان

 ر.خالبدء بمشروع تحسين آو لغاء، نت النتائج سلبية ينبغي اإلما في حال كامعتمد ومقرر أ
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 المالي األداء2-1-2

 األداء مفهوم2-1-2-1

في  المالي األداءكمن أهمية تقييم وت هداف الشركة،يعمل على قياس مدى انجاز أالمالي  األداء

مقياس المالي ال األداءيضا يعد ام ال، وأالتأكد من أن المؤسسة قامت بممارسة نشاطها وتنفيذ خططها 

ل الشركة زوا إلىالمالي السيء سيؤدي  األداءالمؤسسة وبقائها، حيث  أووالسبيل الستمرار الشركة 

 تالفيه. إلىوالمؤسسة، وهو ما تطمح جميع الشركات 

 المالي األداءتعريف  2-1-2-2

 منها:المالي حظي بعدة تعريفات  األداء ألهمية نظرا  

المالي أنه يعبر عن أداة للتعرف على الوضع المالي القائم  األداءSaeed & Awan(2015) عرف

 جانب معين من أداء الشركة. أوفي الشركة في لحظة معينة ككل 

المالي بأنه يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس  األداءAbdallah(2019)  عرف وايضا  

 عمالألل االساسيداء الشركة باعتباره الداعم أالمالي عن  األداء ، ويعبرالمحددة هدافاألمدى انجاز 

استثماريه  في فرص وضعهاتاحة الموارد المالية لها و إالتي تمارسها الشركات ويساهم في المختلفة 

 .في مختلف الميادين

في الشركة، لبذل المزيد  دارةاإلداة تحفيز العاملين و أالمالي بأنه  األداء (2017)وعرف ثابت 

لتعرف على لمن السابق، وبالتالي يعتبر مؤشر  أفضلمن الجهد بهدف تحقيق نتائج ومؤشرات مالية 

لسوق ا ء اسهمها فيادا أوداء الشركة ألجانب معين من  أوالوضع المالي للشركة في لحظه معينة، 

 .في فترة محددهفي يوم محدد و 
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نشطة في خلق القيمة والفعالية في استخدام الموارد ألالمالي بمدى مساهمة ا األداءما يعرف كو 

، زاهية، وعباس)هداف المالية بأقل التكاليف المالية الممكنة ألل بلوغ االالمالية المتاحة، من خ

2018.) 

قدرة الشركة  الي بانهالم األداءتعريف  إلىغيرها تقود السابقة و ن جميع التعاريف احثة أوترى الب

 أوشركة مسبقا من قبل ال معينة قد تكون محددة وفي فترةتكاليف ممكنة  بأقلهدافها على تحقيق أ

 .المؤسسة

 المالي األداءهمية أ 2-1-2-3

المالي للشركات من عدة جوانب وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات  األداءهمية معرفة أتنبع 

اح المالي سيبقى العامل المحدد لمدى نج األداءلتحديد جوانب القوة والضعف وكيفية معالجتها، وبأن 

وفشل الشركات، وأن عدم تحقيق الشركات المستوى المرضي المطلوب يعرض وجودها واستمراريتها 

ص ر الف القتناص لالزمةالموارد المالية ا اللالمالي المرتفع يتيح للشركة استغ األداءللخطر، كما أن 

. أصحاب المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم احتياجاتستثمارية المختلفة، ويساعد على تلبية اال

أمامها  آلفاقاتنافسيا  قويا ، ويفتح  على غيرها من الشركات ،يضمن لها مركزا  تفوق الشركة ن حيث أ

ز نحو تعزيز ذلك المرك االنطالق زالمالي، يضمن لها مرك األداءعلى غيرها من الشركات في مجال 

المالي  ألداءاوتطويره، وتكمن أهميته أيضا بما يتعلق بالعوامل البيئية الخارجية، إذ أن الشركة ذات 

ديدة، كما أنها دات البيئية الجفي تعاملها مع الفرص والتهدي االستجابةالمرتفع، تكون أكثر قدرة على 

تتعرض لضغط أقل من أصحاب المصالح والحقوق، مقارنة بغيرها من الشركات والتي تعاني من 

 .(2010المالي الضعيف )الدعاس،  األداء
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 ألداءايساعد على مقارنة  إذهمية كبيرة في جميع الشركات المالي أ لألداءنه وترى الباحثة أ

م الحالي تقييم وضعه الموظفين على و اإلدارةالسابق في الشركة نفسها مما يساعد  األداءالحالي مع 

 رةاإلداخرى مماثلة مما يساعد مقارنة أداء الشركة مع أداء شركة أ السابق،ويساعد علىمع وضعهم 

المالي  داءاألهمية يمكن إغفال أ يضا الوأ السوق،في  ومعرفة وضعهمعلى تقييم  يضاوالموظفين أ

 أوشركات  وك،بنسواء  هميته للمقرضينوأم مستقبلي للمستثمر سواء كان مستثمر حالي أ نسبةبال

 .وغيرهمافراد 

 المالي األداءهداف تقييم أ2-1-2-4

 إلدارةاالمالي هو االساس للرقابة على الشركات، فهو يعمل على اظهار ما حققته  األداءتقييم 

 دائها المالي.أهدرته من فرص لذلك يجب عليها تقييم ادائها وخاصة أمن نتائج وما 

 (:2016حنتوش، )المالي ومن ضمنها  األداءهداف لتقييم أوهنالك عدة 

ا المدرجة في خطته باألهداف ومقارنتهداء الشركات والوقوف على مستوى إنجاز الوحدة أتقييم 

جراء تحليل شامل وبيان مسبباته ووضع الحلول ا  ماكن الضعف في نشاط الشركة، و أكشف ،و 

الموارد المتاحة بطريقة رشيدة لتحقيق عائد  استخداملوقوف على مدى كفاءة وا وتصحيحه الالزمة

تخاذ اللمالي ا األداءستفادة من البيانات المالية التي يقدمها الا،و وبنوعية أفضل قلوبتكاليف أ أكبر

 .الرشيدةية والمالية االدار  القرارات

الفعلي مع الخطط  األداءالمالي هو مقارنة  األداءيمكن القول ان الهدف العام لتقييم  وكما

 ع الخططماألداءوالمعايير واالهداف والسياسات الموضوعة مسبقا من قبل الشركة ومعرفة مدى توافق 

 غيرها.واالهداف و 
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 المالي للشركة األداءمؤشرات قياس  2-1-2-5

تعرف النسب المالية بانها تستخدم لتحليل القوائم المالية للشركة و هي عبارة عن عملية النظر 

قات ايجابية عال إلىفي العالقات بين االرقام المختلفة في القوائم المالية لمعرفة ما اذا كانت تشير 

 .سلبية و التي تتطور داخل الشركة أو

ذه المالي حيث ستتطرق الباحثة في ه األداءخدم في احتساب تهنالك العديد من المؤشرات التي تسو 

 أبرز هذه المؤشرات والتي تتضمن: إلىالدراسة 

 (.ROAالعائد على االصول )–1

 (.ROEالعائد على حقوق الملكية )-2

 :يتم شرح كل مؤشر على حذه كما يليوس

 (.ROAالعائد على االصول )-1

المالية الهامة التي تقيس أداء الشركة كمؤشر يستخدم وهو أحد نسب الربحية ويعتبر من النسب 

ل إجمالي أصولها، ويعكس هذا المؤشر كفاءة الشركة خالباح من الر لقياس قدرة الشركة على تحقيق ا

 تغالللى اسوقدرتها ع ،تقييم الكفاءة التشغيلية للشركة خالله في استخدام أصولها حيث يتم من 

م حد أهم المؤشرات المالية التي تستخدأدارية فهو بمثابة الرارات ااصولها كما يساعد في اتخاذ الق

رة وجود فعالية لدى الشركة في إدا إلىصول المرتفع الالقياس الربحية، ويشير معدل العائد على 

ار تثمسالعلى كانت الربحية الشركة افضل ومردود اأر ي كلما كان هذا المؤشأرباح ألأصولها لتحقيق ا

 (.Rosikah, et, al, 2018)فضل أداء أيكون مؤشر على  أعلى وبالتالي

الشركة هو العائد على االصول، والعائد على االصول  ألداءوربما يكون المقياس االكثر شهرة 

الي يقيس صولها، وبالتمرته في أس المال الذي استثالعائد الذي تجنيه الشركة على رأ يقيس مقدار

كان ذلك  صول،ح، حيث كلما ارتفع العائد على األربالتوليد األكة في استخدام التمويل نجاح الشر 
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الس فاسا جيدا للمالءة المالية و خطر إيضا مقيفاعلية. يعتبر العائد على الـأصول أ أكثرو  أفضأل

 .للشركة 

صافي الربح بعد الضرائب
متوسط اجمالي االصول

=  العائد على االصول 

 .لبيا  س كان ذلك مؤشرا   العائد وكلما قلصول كان ذلك مؤشرا ايجابيا حيث كلما زاد العائد على األ

 :(ROE)العائد على حقوق الملكية -2

ء ألداايعتبر هذا المؤشر بمثابة أحد أهم المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس الربحية وتقييم 

ي الشركة، المساهمين ف ه يقيس العائد المالي المتحقق على استثماراتألنالمالي بالنسبة للشركات، 

ذا رباح، وكلما زادت قيمة هاألأصولها وقدرتها على توليد الل دارة في استغإلوهو يقيس كفاءة ا

 هماألس صحابألأصولها لضمان عائد مرضي  اللدارة في استغاإلالمعدل كلما عبرت عن كفاءة 

 ).2017الشيخ، )أو مالك الشركة 

صافي الربح بعد الضرائب
لملكيةمتوسط حقوق ا

=  العائد على حقوق الملكية 

 

 المالي األداءالمؤثرة على  لالعوام2-1-2-6

 (:(Abdallah,2019أهمهاالمالي من  األداءهناك العديد من العوامل التي تؤثر على 

ها أعمالكة و دارية في الشر الالذي تتفاعل فيه جميع الوظائف ا اإلطارالهيكل التنظيمي: يتمثل -1

 .والمعلومات وغيرها االنشطةوالمسؤوليات وأساليب تبادل  والصالحيات
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مة ئالية وتقييمه ومدى مالنالمناخ التنظيمي: يتمثل في كيفية اتخاذ القرار بطريقة عق-2

م الشركة العاملين لمها وأدراكوتنمية العنصر البشري  األداءوتوجيه  اإلدارةالمعلومات، وأسلوب 

 ا.وعملياتها ونشاطاتهوأهدافها 

داف هالساليب والمهارات والطرق المعتمدة في الشركة لتحقيق ااالالتكنولوجيا: تتمثل في 3-

 .ع أهدافهاها والمنسجمة مأعمالالمنشودة، وعلى الشركة تحديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة 

حيث  كبيرة الحجم، أومتوسطة  أوشركة صغيرة  إلىالحجم: يقصد بالحجم تصنيف الشركة 4- 

ع إجمالي الودائ أوصول أليوجد عدة مقاييس لتصنيف الشركات وفق حجمها منها: إجمالي ا

 .إجمالي المبيعات أو

للدولة والقوانين والتعليمات التي تطبق على الشركات من طرف  واالقتصاديةالسياسات المالية 5-

 .الدولة وقوانين السوق

 المالي باألداءتكاليف الجودة  ةعالق2-1-2-7

 الجودة بتكاليف عالقةل الالمالي ويمكن توضيح ذلك من خ األداء تعمل الجودة على تحسين

هتمــام بــالجودة يجــب أن يرافقــه اهتمــام مماثــل فــي قيـــاس تكاليفهــا، االالخدمة المقدمة. فـــإن  أوالمنتج 

يف عنهـــا ليســـاعدها بمعرفـــة تكــال واالفصاحقيـــاس تكــــاليف الجــــودة  اإلدارةمــر الـــذي يحــــتم علـــى اال

 إلىـــؤدي التـــي ت واالجراءاتالجــودة الرديئــة وغيــر الضـــرورية، وبالتــالي يمكنهــا مـــن اتخــاذ القــرارات 

رية، كمـــا أن قيـــاس تكــــاليف الجـودة تسـاعد الـــتخلص مـــن تكـــاليف الجـــودة الرديئـــة وغيــر الضـــرو 

ـاكن التـي تتطلــب تـدابير وقائيـة، وايضـا  قيام ادارات الشركات بفصــل تكــــاليف االمعلـى معرفـة  اإلدارة

ل منفصــل بشــكالجـــودة عــــن إجمـــالي التكــــاليف يساعدها في إعـــداد موازنـــة لتلـــك التكـــاليف واظهارهــا 

لرقابــة أكبــر وأفضــل علــى عمليــات الجودة وبهــدف تقيــيم  اإلدارةفــي القــوائم الماليــة بهــدف ممارســة 
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، وبالتــالي توزيـــع تكــاليف الجــودة نحو انشطة الوقاية والتقييم والتي بدورها تخفض تكاليف األداء

 (.2015)الرواد،يحسن من سمعتها وادائها المالي  الفشل الداخلي والفشل الخارجي مما

د حأهمية الرقابة على تكاليف الجودة في الشركات والتي تعد أ إلىأشارت الدراسات  وأيضا

لى التخلص من المعيب في مختلف العناصر الرئيسة في تكاليف اإل نتاج وعالقتها باألداء المالي، وا 

وخفض في السعر، ويترتب على ذلك زيادة في المبيعات  المواقع وهذا يعني تحسينا  في االنتاجية

 وفي الحصة السوقية وينعكس أثر ذلك على الربحية واألداء المالي.

 ردن.دوية في األ قطاع صناعة األ 2-1-3

 الدواءقطاع صناعة  2-1-3-1

صناعة الدواء هي صناعة كيميائية متخصصة في صناعة الدواء، وهي تقوم بابتكار أدوية 

وبيعها في السوق ويكون لها حق اختراعها وابتكارها، بمعنى أنه ال يجوز ألي مصنع آخر جديدة 

 'إنتاج دواء معين إال بعد موافقة الشركة صاحبة االختراع.

 األردن.قطاع صناعة االدوية في  2-1-3-2

م بمثابة نقطة االنطالق لصناعة األدوية في األردن، حيث تأس ست حينها أول 1962ُيعتبر عام 

دينار، والحقا  في منتصف السبعينيات تقريبا  ُأنشئت ثالث شركات  150شركة أدوية برأسمال يبلغ 

القطاع  االسوق في الثمانينيات، واستمر  تنامي هذ إلىأدوية جديدة، ثم  انضم ت ثالث شركات أخرى 

بشكل ملحوظ نتج عنه تأسيس تسع شركات في التسعينات، حت ى أصبح قطاع الصناعات الدوائية 

أن   إلىم أشارت اإلحصاءات الرسمية 2012في األردن رمزا  وفخرا  للصناعة الوطنية، ففي عام 

و أن   ،قطاع األدوية حصل على المرتبة الثانية من حيث الترتيب في إجمالي الصادرات األردنية

األردن هي الدولة الوحيدة في اإلقليم التي ُتصد ر أكثر مم ا تستورد في قطاع األدوية، حيث يتم  
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اإلقليم والدول العربية المجاورة، ومن العوامل التي  إلىتصدير معظم إنتاج شركات األدوية المحلية 

 ساهمت في ازدهار الصناعة الدوائية في األردن ما يأتي:

يث ال انفتاح السوق األردني؛ حو  مع المعايير والمواصفات الدوليةجودة منتجات هذا القطاع وتوافقها 

التزام األردن بحماية حقوق الملكية الفكرية،  تحويالت رأس المال أوتوجد قيود على ملكية األجانب 

اء في مجال كف  والمتخص صين األتوافر العمالة المؤه لة و  وهو أمر غاية باألهمية في تصنيع األدوية

 (JKB ،قصة نجاح و تميز )الصناعات الدوائية.

نبذة عن المؤشرات المالية لشركات الصناعات الدوائية في األردن. 2-1-3-3  

مليار أردني ، يأتي ذلك  1,6الى  2020وصل حجم التداول خالل النصف األول من عام 

، اهمها السوق السعودي سوق تصديري  58ى أثر إتساع األسواق التصديرية التي وصلت إل

و اإلمارات العربية المتحدة و السوق العراقي ، فيما بلغ حجم التصدير لألدوية خالل الربع 

مليون دينار أردني ، و  380,1مليون دينار أردني ، وبلغ حجم اإلستيراد  491,3األول 

وعات العالجية ليتم تداول مصنف دوائي تغطي كافة المج 1978وجب الذكر أنه يتم تصنيع 

ع .منتج دوائي محلي الصن 1299  
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 ذات الصلة الدراسات السابقة 2-2

 العربيةباللغة الدراسات 2-2-1

يعرض في هذا الجزء أهم الدراسات العربية التي تعرضت لموضوع الدراسة، أتبع الباحث التسلسل 

 األقدم لعرض التطور الزمني لهذا المجال وفيما يلي عرضا  لتلك الدراسات: إلىالزمني من األحدث 

 .تأثير تكاليف الجودة في تحسين جودة الخدمات الصحية":"( بعنوان2021،شمخي وسلماندراسة )

هتمام إلمر مهم وضروري ويجب اأالخدمات الصحية في القطاع الصحي يعتبر  جودةتحسين  إن

بيان دور تكاليف الجودة في تحسين جودة الخدمات الصحية  إلىوتسعى هذه الدراسة  ،به وتحسينه

استنتج  وقد ،وتحقيق مستوى جودة عالي إلرضاء المستفيدين وتقديم خدمات صحية ذات جودة جيدة

ساسية لتقديم خدمة صحية جيدة هي تكاليف المنع والتقييم )تكاليف مطابقة النقطة األ أنالبحث 

هتمام بها, وان التنافس التقني يسهم بشكل كبير في تطوير مستوى الجودة وكذلك استخدام إلاالجودة( و 

ف ن تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي )تكاليأو  ،مالكات صحية وطبية ذوي خبرات كفؤه

الصحية مان والعدالة للخدمات ألستمرارية واإلذات عالقة وثيقة بمكونات ا عدم مطابقة الجودة(

يف تقييم كافي وضع تكالهتمام باألجهزة الطبية و إلقني واوتوصي الدراسة بالتركيز على التنافس الت

على اعادة  إلدارةالتالفي مشاكل الجودة المتمثلة في تكاليف الفشل الداخلي والخارجي وتركيز انتباه 

 .لخدمات الصحيةتوزيع تكاليف الجودة الداخلي والخارجي لتحقيق مستوى عالي من جودة ا

 ."على تخفيض التكاليف وأثرهاالجودة  تحليل تكاليفبعنوان" (2021،  و ابراهيم مشرفدراسة )

تحليل تكاليف الجودة على تخفيض التكاليف في المنشآت الصناعية. تمثلت  أثرتناولت الدراسة 

تحليل تكاليف كل من الوقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل الخارجي  أثرهو مشكلة الدراسة فيما 

بار أثر تسليط الضوء على اخت إلىهدفت الدراسة  الصناعية.على تخفيض التكاليف في المنشآت 



32 

تحليل كل من تكاليف الوقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل الخارجي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

اختبرت الدراسة أربع فرضيات، الفرضية األولى توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحليلي. 

تحليل تكاليف الوقاية وتخفيض التكاليف في المنشآت الصناعية، الفرضية الثانية توجد عالقة ذات 

 داللة احصائية بين تحليل تكاليف التقييم وتخفيض التكاليف في المنشآت الصناعية، الفرضية الثالثة

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تحليل تكاليف الفشل الداخلي وتخفيض التكاليف في المنشآت 

الصناعية، الفرضية الرابعة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحليل تكاليف الفشل الخارجي 

تكاليف عدة نتائج اهمها، االهتمام ب إلىوتخفيض التكاليف في المنشآت الصناعية. توصلت الدراسة 

ة يؤثر على بتكاليف الجود اإلدارة، ان عدم اهتمام كبير في انخفاض الوحدات المعيبة الوقاية له تأثير

 اإلدارييد ترشالقدرة الشركة في المنافسة عالميا  ومحليا ، ان االهتمام بتكاليف الجودة يساهم في 

بغي على . وأوصت الدراسة بانه ينجلتكنولوجية المستخدمة في االنتاا للتطوراتالتخاذ قرارات مواكبة 

 إلدارةاالمزيد من االهتمام بتكاليف الوقاية ألنها أقل خسارة من تكاليف الجودة، وينبغي على  اإلدارة

ادخال الحاسوب في عملية تصميم المنتج لالستفادة من شبكة االنترنت، زيادة االهتمام بتكاليف 

 الفشل الخارجي ألنها تمثل خطر على المنشاة.

المالي في شركات الخدمية االردنية  األداءأثر تكاليف الجودة على :"( بعنوان2020غنمة، ) دراسة
 ".المدرجة في بورصة عمان

معرفة تأثير تكاليف الجودة )تكاليف الوقاية، تكاليف التقييم، تكاليف  إلىتهدف هذه الدراسة 

المالي لشركات الخدمات األردنية التي تم  األداءالفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي( على 

، 2018شركات نقل في نهاية  9تحديدها في شركات النقل األردنية المدرجة في بورصة عمان وهناك 

خضاع و الخطوط الجوية الملكية األردنية، ألن لديها قيم القيم المتطرفة بشكل ملحوظ،  استبعادوتم  ا 

يق هدف الدراسة، تم جمع البيانات من البيانات المالية شركات أردنية للتحليل اإلحصائي. لتحق 8
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-2009المنشورة لشركات قطاع النقل األردنية المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة بين عامي 

(، حيث SPSS. ولتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، تم استخدام برنامج إحصائي )2018

ختبار الفرضيات. ووجدت الدراسة أن هناك تأثير لتكاليف تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ال

والعائد على األصول في شركات النقل  Qالمالي كما يقاس في مؤشر توبن  األداءالجودة على 

، ألداءااألردنية المدرجة في بورصة عمان، وأن هناك تفاوتا في تأثير تكاليف الجودة على مؤشرات 

يا. وفي ضوء النتائج اإلحصائية، قدمت الدراسة عددا من التوصيات سلب أوسواء كان التأثير إيجابيا 

أهمها ضرورة اهتمام إدارات شركات النقل األردنية بالحد من تكاليف الفشل الداخلي بسبب تأثيرها 

المالي، من خالل زيادة االهتمام بتكلفة الوقاية والتقييم التي تحد من حدوث الفشل  األداءالسلبي على 

 الخارجيالداخلي و 

" تكاليف الجودة ودورها في دعم الميزة التنافسية بالشركات بعنوان  (2020،احمددراسة)
 الصناعية".

تكاليف الجودة ودورها في دعم الميزة التنافسية في الشركات الصناعية، حيث  الدراسةتناولت 

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف اهتمام بعض الشركات الصناعية السودانية بقياس ورقابة تكاليف 

الجودة مما يؤثر سلبا  على الميزة التنافسية وزيادة األرباح، ويمكن صياغتها في االسئلة التالية: هل 

نية؟ تخفيض تكلفة األرباح المعيب في الشركات الصناعية السودا إلىقياس ورقابة تكاليف المنع  يؤدي

تحسين جودة وتخفيض تكلفة األرباح في الشركات  إلىهل يؤدي قياس تكاليف الفشل الداخلي 

ف وتحسين تخفيض التكالي إلىالصناعية السودانية؟ هل يؤدي قياس ورقابة تكاليف الفشل الخارجي 

 لىإالجودة ورضا العميل ودعم الميزة التنافسية في الشركات الصناعية السودانية؟ هدفت الدراسة 

التعريف بتكاليف الجودة وعناصرها، الوقوف على دور قياس ورقابة تكاليف المنع في تحقيق تكلفة 

لداخلي وتحسين ااإلنتاج المعيب وتحسين جودة اإلنتاج، دراسة العالقة بين قياس ورقابة تكاليف الفشل 
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جودة اإلنتاج في الشركات الصناعية، تسليط الضوء على العالقة بين قياس ورقابة تكاليف الفشل 

 الخارجي ورضا العميل ودعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية.

بعنوان" أثر تكاليف المنع في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية  (2018الكساسبة، )دراسة 
 االردنية".

التعرف على تكاليف الوقاية ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية  إلىالدراسةهدفت هذه 

الردنية، ا، والتعرف على أثر تكاليف الوقاية في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية االردنية

شركات التي ليث اتبعت المنهج الوصفي والمنهج التحليلي اعتمادا على استبيان تم توزيعها على اح

فرد من العاملين في قسم  (196)شركة صناعية، وقد تم اختيار عينة مكونة من  (63) يبلغ عددها

لى ع واعتمدت الدراسةالعليا في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان،  واالدارةالمحاسبة 

جود أثر عدة نتائج أهمها و  إلىفرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة  الختبارالمتعدد  االنحداراختبار 

 داللةر ذو ، وكذلك وجود أثاالردنيةلتكاليف الوقاية في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية 

احصائية لكل من تكاليف الصيانة الوقائية، وتكاليف التدريب على تخفيض التكاليف في الشركات 

من الدراسات حول تكاليف الوقاية  أهمية إجراء المزيد إلى. وتوصلت الدراسة االردنيةالصناعية 

عرفة نتاج. واستفادت الدراسة الحالية في مالوالعالقة بين تحقيق معايير الجودة وتخفيض تكاليف ا

 الستثمارااهمية تكاليف الوقاية ولما لها من أثر ايجابي في تخفيض تكاليف عدم المطابقة، بحيث ان 

الداخلي  يخفض تكاليف الفشل والذي بدورهييم خفض تكاليف التق إلىفي تكاليف الوقاية يؤدي 

 .والخارجي

ة دراسة تطبيقي االستراتيجيباألداءتكاليف الجودة  عالقةبعنوان " (2018م ،عامرو درغا)راسة د
 ".على الشركات الصناعية في قطاع غزة

يـم، بيــن تكاليـف الجـودة تكاليـف الوقايـة، وتكاليـف التقي العالقةالتعـرف علـى  إلىهدفـت الدراسـة 

 ألداءاالمالي،  األداء (االستراتيجيواألداء ) وتكاليـف الفشـل الداخلـي، وتكاليـف الفشـل الخارجـي
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 الحصائيا)للشـركات الصناعيـة الفلسـطينية. وتم اتباع اسلوب المنهج  التنافسـي واالداءالتشـغيلي، 

لوصف وتحليل متغيرات الدراسة حيـث تـم تصميـم استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة الوصفي 

 انات،بياستبانة على إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة وتم تحليل  60وأهدافها، وتم توزيع 

العديد  لىإالفرضيات. وقد توصلت الدراسة  الختبارواعتمدت الدراسة على معامل ارتباط بيرسون 

المالي  االداءو احصائية بين تطبيق تكاليف الجودة  داللةايجابية ذات  عالقة: وجود أبرزهالنتائج من ا

لدى الشركات الصناعية في قطاع غزه. واوصت هذه الدراسة زيادة اهتمام الشركات الصناعية 

ف وزيادة يبتكاليف الجودة والتقرير عنها ضمن التقارير المالية ما لها من أثر مهم في تخفيض التكال

اسة للشركات الصناعية. واستفادت الدر  االستراتيجياألداء على  االيجابي باألثرمما يعود  االيرادات

ومقارنة ة تكاليف الجود وتحديد عناصرالمالي  واالداءبين تكاليف الجودة  العالقةالحالية في معرفة 

 .التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة النتائج

المالي في  األداءتكاليف الجودة على تحسين  أثر( بعنوان " 2017 جباري،دراسة )حسيل و 
 ."المؤسسة االقتصادية

المالي للمؤسسة االقتصادية  األداءمعرفة اثر تكاليف الجودة على  إلىهذه الدراسة  هدفت

استبانة وتم  40الزيوت والمواد الدسمة، ومن خالل هذه الدراسة تم توزيع  إلنتاجبمؤسسة بروليبوس 

ء داريين وعمال بسطاإستبيان حيث تم توزيعها على عينة من موظفي المؤسسة من إ 30استرجاع 

ن تكاليف الجودة ونتائجها في المؤسسة محل الدراسة جاءت أ إلىشارت نتائج الدراسة أحيث 

خصت الدراسة المالي، ولقد ل األداءثر لتكاليف الجودة في تحسين أن هناك أن ة، وتبي  مستوياتها ايجابي

ن الدراسة وتحليل تكاليف الجودة مهمة جدا في أبتقديم مجموعة من التوصيات واالستنتاجات ب

 دائها المالي.أجل تحسين أالمؤسسة من 
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 األداءتكاليف الجودة على كفاءة  استخدام(: بعنوان "أثر 2017 ،خرونآسر الختم و دراسة )
 المالي".

المالي، تمثلت مشكلة الدراسة في عدم  األداءالجودة وأثرها على كفاءة  تكاليفتناول البحث 

ادارات المنشآت اإلنتاجية والخدمية بأهمية قياس تكاليف الجودة والذي يؤثر بشكل كبير على  إدراك

عرفة المالي، وم األداءدراسة أثر تكاليف الجودة على كفاءة  إلىهدف البحث  للمنشأة.المالي  األداء

المالي، ومعرفة أثر تكاليف الجودة على حساب النسب المالية،  األداءأثر تكاليف الجودة على كفاءة 

ومعرفة أثر اإلفصاح عن تكاليف الجودة على التدفقات النقدية، ومعرفة أثر اإلفصاح عن تكاليف 

ودة تؤثر تكاليف الج وهي،البحث عدة فرضيات  اختبرتكما  التخطيطية. الجودة على الموازنات

تؤثر تكاليف الجودة على حساب النسب المالية، توجد عالقة ذات داللة  المالي،األداءعلى كفاءة 

إحصائية بين اإلفصاح عن تكاليف الجودة والتدفقات النقدية، يساعد اإلفصاح عن تكاليف الجودة 

استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج االستنباطي والمنهج  التخطيطية. على دقة الموازنات

عدة نتائج أهمها، تطبيق تكاليف الجودة بصورة جيدة يرفع من كفاءة  إلىالوصفي. توصل البحث 

المالي للمنشأة، تستخدم تكاليف الجودة عند حساب النسب المالية، هنالك داللة إحصائية بين  األداء

عن تكاليف الجودة والتدفقات النقدية، تعتمد دقة الموازنات التخطيطية على اإلفصاح الجيد اإلفصاح 

عن تكاليف الجودة. يوصي الباحثون باآلتي، ضرورة تطبيق تكاليف الجودة لتساعد على رفع كفاءة 

تدفقات لتكاليف عند حساب النسب المالية، ضرورة إعداد قائمة ا تطبيقالمالي للمنشأة، ضرورة  األداء

لموازنات ا استخدامالمتعلقة بتكاليف الجودة، ضرورة  اإلدارةالنقدية لتساعد على ترشيد قرارات 

 ودة.تحسين الج إلىالتخطيطية لكونها تعبر عن جميع أهداف وسياسات المشروع التي تسعى 
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إدارة الجودة الشاملة على القدرة التنافسية للمنشآت  أثربعنوان "  (2017دراسة )النويران،
 الصناعية دراسة تطبيقية على شركات األسمدة األردنية ".

طبيــق ومــدى ت ،تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة الجودة الشـاملة علــى القــدرة التنافســية

ودراســة العالقــة بــين إدارة الجــودة الشـاملة  ،ــاملةشــركات األســمدة األردنيــة لمفهــوم إدارة الجــودة الش

لـــى المـــدراء وتوزيعهـــا ع ،فقـد تـم تطـــوير اســـتبيان ،والقـدرة التنافسـية.لتحقيـق أهـداف هـذه الدراسـة

اســــــتخدم .الدراســـة العـــامين ومســـاعديهم ومــدراء األقســـام ومشـــرفي اإلنتـــاج فـــي الشـــركات عينـــة

الباحــــــث بعــــــض األســــــاليب اإلحصــــــائية )الوصــــــفية والتحليلية( لغرض اإلجابة على أسئلة الدراسة 

وقـد توصـلت الدراسـة إلى أن شـركات عينـة الدراسـة تهـتم بشـكل عــام بأبعــاد إدارة  ,واختبار فرضـياتها 

مســتوى  فقــد ارتــبط أعلــى ،إال أنهــا طبقــت هــذه األبعــاد بــدرجات ومســتويات متفاوتــة ،لةالجــودة الشــام

 ،مر للعمليـاتثـم مفهـوم التحسين المست ،يليـه التركيـز علـى الزبـون ،تطبيــق بـدعم والتـزام اإلدارة العليـا

ـاملين. مــا أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط أقـل مسـتوى تطبيـق باالهتمــام بالعـ ارتبطفـي حـين 

ةُ  القدرة التنافسية. عد مـن أبعـاد إدار  الشــاملة، ومؤشــراتمعنويــة قويــة بــين جميــع أبعــاد إدارة الجــودة 

راسـة ــــية.وتوصــــي الدووجود عالقة معنوية بين الجــــودة الشــــاملة منفــــردا" ومؤشــــرات القــــدرة التنافس

تعلقــــة م استراتيجيةواالهتمــــام بدراســــات الشـاملة،بزيـادة التركيـز علـى تطبيـق كافـة أبعـاد الجـودة 

 مستمر. والتعرف على أوضاع المنافسين بشكل االقتصادية،والمتغيــــرات  باألســــواق،

 والتطوير على ربحية الشركات الدوائية األردنية""أثر تكاليف البحث (:2016 ،)ياسيندراسة 

معرفة أثر تكاليف البحث والتطوير على ربحية الشركات الدوائية األردنية  إلى الدراسةهدفت هذه 

المساهمة العامة، وتناولت تكاليف البحث والتطوير كمتغير مستقل ومؤشرات الربحية )هامش مجمل 

الربح، هامش الربح التشغيلي، هامش صافي الربح، العائد على األصول، العائد على حقوق 

كمتغيرات تابعة، وتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات الدوائية  السهم(ى المساهمين، العائد عل
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االردنية المساهمة العامة والبالغ عددها ست شركات. اما عينة الدراسة فشملت شركتين والتي انطبقت 

عليها شروط الدراسة )وجود تكاليف البحث والتطوير في قائمة الدخل( وامتدت فترة الدراسة من عام 

ة تم جمع البيانات المطلوبة للدراسة من القوائم المالي السنوية.( وتم أخذ التقارير ربع 2015- 2008)

( E-views version 6واستخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي ) األردنية،للشركات الدوائية 

ج لقياس ذوتم في هذه الدراسة بناء ستة نما الدراسة،في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه 

الخطي  واختبار االنحدار( Unit Root Testمتغيرات الدراسة، واستخدام اختبار جذر الوحدة )

(Linear Regression ولقد توصلت الدراسة .)وجود اثر لتكاليف البحث والتطوير على ربحية  إلى

ة لتكاليف إحصائي الشركات الدوائية األردنية، كما تبين من خالل النتائج وجود أثر إيجابي وذي داللة

البحث والتطوير على كل من هامش مجمل الربح وهامش الربح التشغيلي والعائد على االصول 

والعائد على حقوق المساهمين والعائد على السهم، في حين أظهرت النتائج وجود أثر سلبي وذي 

وعة من ة مجمداللة إحصائية لتكاليف البحث والتطوير على هامش صافي الربح، كما قدمت الدراس

التوصيات أهمها: يجب على الشركات أن تهتم بأنشطة البحث والتطوير بشكل أكبر باعتبارها اداة 

 فاعلة في زيادة المنافسة والربحية وضرورة زيادة حجم االنفاق على البحث والتطوير.

لى ميدانية عبعنوان" تكاليف الجودة واثرها في تسويق المنتجات دراسة ( 2016، اهللعبد)راسة د
 " مصنع زينة للمنتجات الورقية في السودان

تسويق بين تكاليف الجودة و  العالقةالتعرف على تكاليف الجودة، ومعرفة  إلىهدفت هذه دراسة 

بتكاليف  ماالهتما خاللبين جودة المنتجات وتسويقها في السودان من  العالقةالمنتجات واثبات هذه 

على  85ددها البالغ ع االستبانةالمنهج الوصفي التحليل حيث تم توزيع  ىالجودة. واعتمد البحث عل

مجتمع الدراسة من العاملين في مصنع زينة للمنتجات الورقية من مدير ورئيس قسم ومحاسب مالي 

ومندوبين، واعتمدت الدراسة على معامل ارتباط بيرسون وطريقة التجزئة النصفية  ومحاسب تكاليف
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يد من النتائج العد إلىوتوصلت الدراسةفرضيات الدراسة.  راإلختبابراون  –بيرمان باستخدام معادلة س

: أن اهمية تركيز البرنامج التسويقي على جودة المنتج يعطي الشركة ميزة تنافسية، وان أبرزها

ودة بتكاليف الوقاية والتقييم يحسن من ج وان االهتمامالمنتجات ذات الجودة العالية يسهل توزيعها، 

دة لتوزيع على إيجاد قنوات جدي ويساعد الشركةالمنتجات وبالتالي يسهل تسويقها ويزيد مبيعاتها، 

ائية إحص داللةوجود أثر ايجابي ذو  إلى. وتوصلت العمالءويزيد من رضا  االسواقفي  المنتجات

ج الجودة مضرورة تحسين برنا إلىلتكاليف الوقاية والتقييم على جودة المنتج، واوصت هذه الدراسة 

ف . واستفادت الدراسة الحالية بمعرفة أثر تكاليالعمالءوتوقعات  وتلبية رغباتلمواجهة المنافسين 

 .بتكاليف الوقاية والتقييم وانعكاسه على جودة المنتج وأهمية االستثمارالجودة 

 ."عنها على القوائم المالية االفصاحبعنوان " أثر قياس تكاليف الجودة و ( 2015دراسة )الرواد، 

لقـــــوائم عنهـــا في ا واالفصاحالتعـــرف علـــى أثــر قيـــاس تكـــاليف الجـــودة  إلىهـــدفت هذه دراســـة 

للصـــــناعات الكهربائيــــة(ذات المســــؤولية المحــدودة)اعتمـــد الباحـــث  االردنيةالماليـــــة فـــــي الشــــركات 

اســتبانة وزعــت علــى  60 توزيعدراســــة مســــحية ميدانيـــة وتم  خاللعلــــى المــــنهج الوصـــفي مــــن 

ولتحليـــل  )بة، و محاسبمدير مالي، ,مدير الجودة، ,رئيس قسم المحاس)من  الدراســةعينــة  االفراد

وقد  .اتالفرضي الختبارالمتعدد والبسيط  االنحدارعلى تحليل  باالعتمادالبيانـــات قـــام الباحــــث 

ي القوائم عنها ف واالفصاح: ان قياس تكاليف الجودة أبرزهاالعديد من النتائج  إلىتوصلت الدراسة 

ـــليم فـــي الس االساسوعناصــر تكــاليف الجــودة، يــوفر  المالية وتقديم ايضاحات إضــافية حــول بنــود

، وتحســـين مســـتوى الجـــودة للمنتجـــات المصــنعة والخــدمات االقتصاديةاتخـــاذ قـــرارات توزيـــع المـــوارد 

فـــاهيم ئيـــة بتطبيــق مللصـــناعات الكهربا االردنيةالمقدمـــة، وكما اظهرت وجــود اهتمــام لـــدى الشــركات 

الدراسة ضـــرورة زيــادة التركيــز علــى العوامــل والمقومــات الفعالـة  واوصت هذهتكاليف الجـــودة. 
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لتطبيــق مفــاهيم تكاليف الجــودة فــي الشــركات الصــناعية وتحليــل هــذه العوامــل ووضـــع أســاليب 

أهمية اثبات تكاليف  39إلىباالستنتاجديئة. واستفادت الدراسة الحالية لضــبط تكــاليف الجــودة الر 

عنها في القوائم المالية، وخاصة ان الباحثة وجدت صعوبة في تفريغ عناصر  واالفصاحالجودة 

 .تكاليف الجودة من التقارير المالية لشركات النقل المدرجة في بورصة عمان

رقابة الجودة على تخفيض التكاليف دراسة تطبيقية على  أثر( بعنوان " 2015دراسة )عريقات ،
 الشركات الغذائية في المملكة االردنية الهاشمية".

تحديد مدى مراقبة الجودة في خفض التكاليف، وتوضيح أهمية نظام  إلىهدفت هذه الدراسة 

 مركزمراقبة الجودة من أجل تحسين أداء الشركة، وعالوة على ذلك قدرتها على الحصول على 

تنافسي للشركة من بين شركات أخرى، وهذا ال يمكن أن يحدث إال من خالل الحصول على نظام 

فعال وواضح لمراقبة الجودة. وتألفت الدراسة من خمس فئات ذات صلة هي )المبيعات والجودة 

الباحث ( شركة للصناعات الغذائية. قام 13واإلنتاج والمديرين الماليين والمحاسبين اإلداريين( في )

 إلدارةا( استبيانا عشوائيا لعينة الدراسة. كما استخدم طريقة المقابلة لجمع المعلومات من 60بتوزيع )

في شركة نبيل للصناعات الغذائية. نتائج التحليل اإلحصائي تبين أن جميع مجاالت االستبيان 

على مستوى  داءاألوتكاليف  التكاليف،الوقائية )وقائي(  الجودة،وتكلفة مراقبة  المنتج،وتوافر،)مالءمة 

والتكاليف الناقصة( كلها درجة عالية. وعالوة على ذلك، تظهر النتائج أن هناك تأثيرا كبيرا  معتدل،

لتطبيق مراقبة الجودة على خفض التكاليف على شركات األغذية في المملكة األردنية الهاشمية. 

ودة تحليل القيمة بسبب تأثيرها في تحسين الجوتوصي الدراسة بتحسين استخدام هدف التكلفة و 

 وخفض تكلفة المنتج.
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 جنبيةلدراسات األا 2-2-2

 : بعنوان (Maswadeh, 2017)دراسة 
"The Relative Importance of Quality Costs in Jordanian 

Pharmaceutical Manufacturing Sector and Their Deficiencies". 

تحديد األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر تكاليف الجودة، المصنفة  هدفت الدراسة الى

على تكاليف الوقاية، وتكاليف التقييم، وتكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي، وأوجه 

القصور المتعلقة بهذه العناصر، في قطاع تصنيع األدوية األردني. تم اختيار العينة باستخدام عينة 

شركة في نهاية  24شركات أدوية أردنية من السكانتتكون من  9طة بحجم عينة من عشوائية بسي

استبيانا على مديري الجودة واإلنتاج في دراسة العينات؛ من  50. ووزع ما مجموعه 2015عام 

 tاستبيانا فقط صالحا للتحليل، وتم استخدام عينة واحدة من اختبار  40استبيانا، كان  50أصل 

الختبار فرضيات الدراسة. أهم نتائج الدراسة هي: الوعي بين ردود أعضاء الدراسة حول أهمية 

ل معظم أوجه القصور في عناصر تكاليف الوقاية بفش وتتصل-الجودةعناصر أربعة أبعاد لتكاليف 

ور صالدليل المرجعي القائم للجودة في مطابقة مواصفات اإلنتاج على أساس مستمر. ومعظم أوجه الق

منتجات  لىإفي عناصر تكلفة التقييم التي ينطوي عليها وضع معايير متفق عليها لتصنيف المنتجات 

 معطوبة وفقا لمستوى جودتها. وأظهرت أوجه القصور في تكلفة الفشل الداخلي أوجيدة ومعيبة 

قصور لالعناصر المشاركة في تقدير تكاليف الوقت الضائع على منتجات إعادة التأهيل. وأوجه ا

في عناصر تكلفة الفشل الخارجي تتعلق بتقدير تكاليف فقدان العمالء وانخفاض حصة السوق بسبب 

عدم رضا العمالء عن جودة المنتج. وأخيرا أوصت الدراسة إدارة صناعة األدوية األردنية بزيادة 

 اهتمامها بتكاليف تخطيط نظام الجودة بشكل مستمر ودائم.
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 ( بعنوان:Staraevib, et.al, 2015دراسة )
"Quantification of quality costs impact of the quality of products". 

لتقدير تكاليف معرفة ما إذا كانت الشركات التي تولي  االهتماما من  إلىهدفت هذه الدراسة 

مزيد مقارنة  في الشركات الكرواتية المدرجة في سوق الجودة تنتج منتجات ذات جودة عالية بمنافسيها 

شركة من محاسبين و مدراء  48والتي تمثلت عينة الدراسة البالغ عددها  (بورصة زغرب)منظم 

ألساليب اللحصول على بيانات الدراسة واعتمدت الدراسة على  الستبانةاماليين والذي تم توزيع عليهم 

 Chi- جات و استخدام اختبارو في خصائص المنت االختالفات الختبار test-T وكانت االحصائية

square  لتحديد خصائص الشركات الكرواتية التي تختلف فيها ا اعتماد على ما إذا كانت تحدد

لشركات : أن اأبرزهاالعديد من النتائج  إلىالدراسة  وقد توصلت. التكاليف الجودة الخاصة بها أم 

مات خد مد  وبالتالي تقوالموثوقية  األداءالتي تحدد تكاليف الجودة تحقق جودة منتجات أعلى من حيث 

ذات جودة أعلى بالمقارنة مع منافسيها. واوصت هذه الدراسة زيادة اهتمام الشركات الكرواتية بتكاليف 

الجودة لما لها من دور ايجابي في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة. واستفادت الدراسة 

 .جاتالحالية في معرفة مدى اهمية تطبيق تكاليف الجودة وانعكاسها على جودة المنت

 ( بعنوان:(Wahyono & Susanto, 2017دراسة 
The Analysis of Quality Cost on Level of Product Damage"." 

شل تحليل أثر تكاليف الجودة )تكاليف الوقاية، وتكاليف التقييم، وتكلفة الف إلىهدفت هذه الدراسة 

لمستوى الضرر في منتجات التبغ في اندونيسيا. استخدمت الدراسة التقارير المالية الشركة  الداخلي(

 .ةفرضيات الدراس اإلختبارالمتعدد  االنحداركأداة لجمع البيانات، واعتمدت الدراسة على تحليل 

مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير ايجابي لتكاليف الجودة )تكاليف الوقاية،  إلىوتوصلت الدراسة 

مجتمعة على مستوى الضرر الذي يحدث للمنتج، وان ( وتكاليف التقييم، وتكاليف الفشل الداخلي

 لىإتكاليف الفشل الخارجي له تأثير سلبي على مستوى الضرر الذي يحدث بالمنتج. كما توصلت 
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ر بين تكاليف الجودة هو تكلفة الوقاية. واقترحت الدراسة يلذي كان لها التأثير الكبان المتغير ا

مجموعة من التوصيات أهمها: على الشركات إعداد تقرير تفصيلي بتكاليف الجودة من أجل تسهيل 

 استفادت الدراسةو تلف المنتج.  ومقارنتها بمستوىتحديد التكاليف للحفاظ على جودة المنتج وتحسينها 

تقليل  لىإالحالية في معرفة أثر تكاليف الجودة وأهميتهم في زيادة مستوى الجودة، والذي بدوره يؤدي 

 مستوى ضرر المنتجات المعيبة

 بعنوان: (Abulaila, et.al, 2019)دراسة 
The Impact of Quality Cost on Financial Performance of Banks 

"Operating in Jordan"  

ألردن. االمالي للبنوك العاملة في  األداءمعرفة تأثير تكلفة الجودة على  إلىهذه الدراسة  هدفت

ير المالية ر واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي والحصول على بيانات متغيرات الدراسة من التقا

 باالعتماد (دةتكاليف الجو )حيث تم قياس المتغير المستقل للدراسة  االردنالسنوية لبنوك العاملة في 

على تكاليف الوقاية، وتكاليف التقييم، وتكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي وتم قياس 

ة السهم، ، وربحياالصولالعائد على )مؤشرات مالية  خاللثالثةمن  (المالي األداء)المتغير التابع  50

.(Tobin`s Q هتم ت االردنلبنوك العاملة في برزها: أن اأالعديد من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة

 يوجد أثر معنوي لتكاليف الوقاية وتكاليف الانه  إلىبأنشطة الجودة بشكل عام، وأشارت النتائج 

ي في البنوك العاملة ف االصولالفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي على معدل العائد على 

 إلىاإلضافةبصول. ألى معدل العائد على ا، بينما يوجد أثر ايجابي معنوي لتكاليف التقييم علاالردن

،ووجود  Q s`Tobin عدم وجود أثر معنوي لتكاليف الوقاية وتكاليف الفشل الخارجي على مؤشر

،وتبين ان لتكاليف الفشل الداخلي تؤثر  Q s`Tobinأثر ايجابي معنوي لتكاليف التقييم على مؤشر

وصت الدراسة ادارات البنوك التجارية بضرورة زيادة أو .في هذه البنوك Q s`Tobinسلبيا على مؤشر
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فشل مهما في تقليل تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف ال دورا  لها  النفي التكاليف الوقاية  االستثمار

واستفادت الدراسة الحالية في الرجوع اليها لتقديم ايضاحات .الخارجي الناتجة عن عدم المطابقة للجودة

وقاية وتكاليف تكاليف ال)ودة في الشركات وكيفية قياس المتغيرات المستقلة حول عناصر تكاليف الج

ارنة النتائج المالي ومق األداءعلى  وأثرها (التقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي

 التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة.

 بعنوان:( Harb,2019دراسة )
"The Impact of Profitability and Financial Performance on Improving 

Productive Efficiency in Jordanian Industrial Companies"  

تحديد أثر الربحية واألداء المالي على تحسين الكفاءة اإلنتاجية في الشركات  إلىتهدف الدراسة  

الصناعية األردنية. من أجل تحقيق ذلك الهدف، صمم الباحث استبيانا تم توزيعه على مجموعة 

الدراسة التي تتكون من شركات صناعية أردنية. من أجل تحليل البيانات التي تم جمعها بعض 

اختبار -tعينة  متعددة،وتحليل االنحدار الخطي  ألفا،كرونباخ  لتحليل،وهي:اواستخدمت أدوات 

التحليل. وبناء على ذلك، وجدت الدراسة أن هناك أهمية إحصائية تأثير الربحية واألداء المالي على 

ض المهم قدم الباحث بع ذلك،تحسين الكفاءة اإلنتاجية في الشركات الصناعية األردنية. وبناء على 

ة زيادة االهتمام في الربحية واألداء المالي لتحسين الكفاء ،أوال  توصيات للشركات الصناعية األردنية 

داء ، زيادة االهتمام بحقيقة وموثوقية البيانات والبيانات المالية التي تعكس الربحية واألاإلنتاجية. ثانيا  

المالية عزيز الوعي بين المشغلين واإلدارة فيما يتعلق بتأثير الربحية و وأخيرا، تالمالي والكفاءة اإلنتاجية.

 على تحسين الكفاءة اإلنتاجية لتجنب نقاط الضعف والتركيز على القوة في عمليات الشركة. األداء
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 ( بعنوان :Masoud,2013دراسة ) 
"The Impact of Functional Competencies on Firm Performance of 

Pharmaceutical Industry in Jordan"  

ركات الثابت لألردني ش األداءتوضيح تأثير الكفاءات الوظيفية على  إلىتهدف هذه الدراسة 

اإلنمائية  كفاءاتوالبحوث وال التسويقية،وذلك باستخدام إطار الكفاءات )الكفاءات  األدوية،تصنيع 

وكفاءات نظام المعلومات وكفاءات اإلنتاج واإلنسان كفاءات الموارد(. لمعالجة هذه القضايا، مسح 

شركة لتصنيع األدوية في األردن تم باستخدام استبيانات منظمة، تم جمع البيانات  17ميداني ل 

استبيانا  85ما مجموعه بواسطة عينة تتكون من مدراء شركات صناعة األدوية األردنية. ووزع 

في  72.94استقصائية بمعدل استجابة إجمالي قدره  دراسة 62ووأعيدت شركات تصنيع األدوية 

المائة. وطبقت إجراءات مختلفة لتحليل البيانات الختبار الفرضية مثل: اإلحصاءات الوصفية، بسيط 

لى كبيرا من وظيفية الكفاءات ع االنحدارات، والتراجعات المتعددة. وأظهرت النتائج أن هناك تأثيرا

( من االختالف في أداء الشركة من عينة من طريقة عرض النقطة. ٪ 57.6ويشرح ) الشركة،أداء 

كما أظهرت النتائج أن كفاءات اإلنتاج وكفاءات البحث والتطوير، والكفاءات التسويقية لها أكبر األثر 

 على أداء الشركة.
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 الدراسات السابقةملخص 

ي:لدراسات السابقة على النحو التالقامت الباحثة بتلخيص ا  

اسم  اسم الدراسة  الرقم 

 الباحث 

 أهم النتائج  هدف الدراسة  المكان  السنة 

تأثير تكاليف الجودة  -1
في تحسين جودة 

 الخدمات الصحية

 شمخي،
 سلمان

بيان دور تكاليف  العراق  2021
الجودة في تحسين 
جودة الخدمات 

  الصحية

الدراسة بالتركيز على  أوصت
التنافس التقني واالهتمام 

 باألجهزة الطبية

تحليل تكاليف  -2
الجودة وأثرها على 
 تخفيض التكاليف .

 

مشرف ، 
 براهيما

هدفت الدراسة إلى  السودان  2021
تسليط الضوء على 
اختبار أثر تحليل كل 
من تكاليف الوقاية 
 والتقييم والفشل الداخلي

 والفشل الخارجي

أوصت الدراسة بانه ينبغي على 
االدارة المزيد من االهتمام 
بتكاليف الوقاية ألنها أقل 

غي نب خسارة من تكاليف الجودة
على االدارة ادخال الحاسوب 
في عملية تصميم المنتج 
لالستفادة من شبكة االنترنت ، 
زيادة االهتمام بتكاليف الفشل 
 الخارجي ألنها تمثل خطر على

 .المنشأة

تكاليف الجودة  -3
ودورها في دعم 
الميزة التنافسية 
 بالشركات الصناعية

هدفت الدراسة إلى   السودان  2020 احمد 
التعريف بتكاليف 

 الجودة وعناصرها

وصت الدراسة بضرورة أن ا
قياس الى تسعى الشركات 
 يلتكاليف الفشل الداخ
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تأثير تكاليف الجودة  -4
في تحسين جودة 

 الخدمات الصحية

التعرف على تكـــاليف  االردن 2018 الكسابة
الوقاية ومدى تطبيقها 
فـــــي الشــــــــــــــركـــــات 
الصـــــــناعية االردنية، 
والــتـعـرف عــلــى أثـر 
تكــاليف الوقــايــة في 
تخفيض التكـاليف في 
الشــــركات الصــــناعية 

 .االردنية

 ليف الوقــايــة فيجود أثر لتكــاو 
تخفيض التكــــاليف في 

 ،الردنيةالشركات الصناعية ا
 داللةوكــذلــك وجود أثر ذو 

احصـــــــائية لكل من (تكاليف 
الصــــــيانة الوقائية، وتكاليف 
التــــدريــــب) على تخفيض 
التكــــاليف في الشــــــــركــــات 

 الصناعية األردنية

ليف عالقــة تكــا -5
الجودة باالداء 

االستــــــراتيجــــــي 
دراســـــــــة تطبيقيـة 
على الشـركات 
الصـناعية في قطاع 

 غزة

عامر، و 
 درغام  

العالقة التعـرف علـى  فلسطين  2018
بيــن تكاليـف الجـودة 
 واالداء االستراتيجي
للشــــركات الصناعيــــة 

 الفلسـطينية

داللة ايجــابيــة ذات  عالقة
احصائية بين تطبيق تكاليف 

المــالي لــدى  واالداءالجودة 
الشــــــــركات الصــــــــناعية في 

 .قطاع غزه

أثر تكاليف الجودة  -6
على تحسين األداء 
المالي في المؤسسة 

 اإلقتصادية

حسيل ، 
 جباري 

معرفة أثر تكاليف  الجزائر  2017
الجودة على األداء 
المالي للمؤسسة 
اإلقتصادية بمؤسسة 
بروليبوس إلنتاج 
 الزيوت والمواد الدسمة

دراسة وتحليل تكاليف الجودة 
مهمة جدا في المؤسسة من 

 .أجل تحسين أدائها المالي

أثر إستخدام تكاليف  -7
الجودة على كفاءة 

 األداء المالي
 

سر الختم، و 
 آخرون

دراسة أثر تكاليف  السودان 2017
الجودة على كفاءة 
األداء المالي ، ومعرفة 
أثر تكاليف الجودة 
على كفاءة األداء 

 المالي

تطبيق تكاليف الجودة بصورة  
جيدة يرفع من كفاءة األداء 

 المالي للمنشأة
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اثر إدارة الجودة  -8
الشاملة على القدرة 
التنافسية للمنشآت 
الصناعية دراسة 
تطبيقية على شركة 

 االسمدة االردنية

معرفة أثر إدارة الجودة  االردن 2017 النويران 
الشاملة على القدرة 

 التنافسية

توصــــي الدراسـة بزيـادة التركيـز 
علـى تطبيـق كافـة أبعـاد الجـودة 

 الشـاملة

أثر تكاليف البحث  -9
والتطوير على ربحية 
الشركات الدوائية 

 األردنية

هدفت هذه الدراسة إلى  األردن 2016 ياسين
ف معرفة أثر تكالي

البحث والتطوير على 
ربحية الشركات الدوائية 
األردنية المساهمة 

 العامة

يجب على الشركات أن تهتم 
بأنشطة البحث والتطوير بشكل 
أكبر باعتبارها اداة فاعلة في 
زيادة المنافسة والربحية 
وضرورة زيادة حجم االنفاق 

 .على البحث والتطوير

تكاليف الجودة واثرها  -10
ات المنتجفي تسويق 

دراسة ميدانية على 
مصنع زينة 
للمنتجات الورقية في 

 السودان.

، و  عبداهلل
 اخرون 

لتعرف على تكاليف  السودان 2016
الجودة، ومعرفة العالقة 
بين تكاليف الجودة 
وتسويق المنتجات 
واثبات هذه العالقة بين 
جودة المنتجات 

 وتسويقها 

ضرورة تحسين برنامج الجودة 
المنافسين وتلبية لمواجهة 

 رغبات وتوقعات العمالء

أثر قياس تكاليف  -11
الجودة واالفصاح 
عنها على القوائم 

 المالية

هـــدفت هذه دراســـة إلى  األردن 2015 الرواد 
التعـــرف علـــى أثــر 
قيـــاس تكـــاليف الجـــودة 
واالفصاح عنهـــا في 
القـــــوائم الماليـــــة فـــــي 
الشــــركات االردنية 
 للصناعات لكهربائية 

ضـــرورة زيــادة التركيــز علــى 
العوامــل والمقومــات الفعالـة 

جــودة ليف اللتطبيــق مفــاهيم تكا
فــي الشــركات الصــناعية 
وتحليــل هــذه العوامــل ووضـــع 
أســاليب لضــبط تكــاليف 

 الجــودة الرديئة
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أثر رقابة الجودة  -12
على تخفيض 
التكاليف دراسة 
تطبيقية على 
الشركات الغذائية في 
المملكة االردنية 

 الهاشمية

إلى هدفت الدراسة  األردن  2015 عريقات
تحديد مدى مراقبة 
الجودة في خفض 
التكاليف، وتوضيح 
أهمية نظام مراقبة 
الجودة من أجل تحسين 

 أداء الشركة

توصي الدراسة بتحسين 
استخدام هدف التكلفة وتحليل 
ن القيمة بسبب تأثيرها في تحسي
 الجودة وخفض تكلفة المنتج.

13- The Relative 
Importance of 
Quality Costs 
in Jordanian 
Pharmaceutical 
Manufacturing 

Sector and 
Their 

Deficiencies 

maswadeh 2017 األردن 
 

تحديد األهمية النسبية 
لكل عنصر من 
عناصر تكاليف 
الجودة، المصنفة على 
تكاليف الوقاية، 
وتكاليف التقييم، 
وتكاليف الفشل 
الداخلي، وتكاليف 
الفشل الخارجي، وأوجه 

ذه قة بهالقصور المتعل
 العناصر

أوصت الدراسة إدارة صناعة 
األدوية األردنية بزيادة اهتمامها 
بتكاليف تخطيط نظام الجودة 

 بشكل مستمر ودائم

14- Quantification 
of Quality 
Costs: Impact 
on the Quality 

of Products 

Staraevib, 
et.al 

معرفــــة مــــا إذا كــــانــــت  كرواتيا 2015
الشركات التي تولي 

م االهتمامزيد مـن 
لـتـقــــديـر تـكــــالـيـف 
الـجـودة تـنـتـج منتجات 
ذات جودة عالية مقارن ة 
بمنافســــــــيها في 
الشـــــــــركــــات الكرواتيــــة 
المدرجة في سوق منظم 

 بورصة زغرب(

 ف الجودة تحققتحــــديــــد تكــــالي
جودة منتجات أعلى من حيث 

والموثوقية و بالتالي تقدم  االداء
خدمات ذات جودة أعلى 

 .بـالمقـارنـة مع منافسيها
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15- The Analysis of 
Quality Cost on 
Level of 

Product 
Damage 

Wahyono 
& Susanto 

تحليـــل أثر تكـــاليف  ااندونيسي 2017
)تــكــــالــيــف الــجــودة 

الوقـــايـــة، وتكـــاليف 
الـتـقـيـيـم، وتـكـلـفــــة 

 ( الفشــــــــــل الـداخلي
لمســتوى الضــرر في 
منتجــــات التبغ في 

 يااندونيس

وجـود تــــأثـيـر ايـجــــابـي لتكاليف 
الجودة )تكاليف الوقاية، 
وتكاليف التقييم، وتكاليف 

مجتمعة على  )الفشل الداخلي
مســــــــتوى الضــــــــرر الـــذي 
يحـــدث للمنتج، وان تكــــاليف 
الفشــل الخارجي له تأثير 
ســــــــلبي على مســــــــتوى 
الضــــــــرر الـــذي يحـــدث 

 بالمنتج.

16- The Impact of 
Quality Cost on 

Financial 
Performance of 

Banks 
Operating in 

Jorda 

Abulaila, 
et.al 

معرفـة تـأثير تكـاليف  األردن 2019
 االداءالـجـودة عـلـى 

المالي للبنوك العاملة 
 في األردن

وجود أثر لتكاليف الجودة على 
المــــالي في الـبـنـوك  االداء

، ووجود في االردنالـعــــامـلــــه 
على  هذا االثرتفــــاوت في 

ة الجود المـالي بين ابعـاد االداء
 المدروسة

17- The Impact of 
Profitability and 

Financial 
Performance 

on Improving 
Productive 

Efficiency in 
Jordanian 
Industrial 

Companies 

Harb 2019 تحديد أثر الربحية  األردن
واألداء المالي على 
تحسين الكفاءة 
اإلنتاجية في الشركات 

 الصناعية األردنية

زيادة االهتمام في الربحية 
واألداء المالي لتحسين الكفاءة 
اإلنتاجية. زيادة االهتمام 
بحقيقة وموثوقية البيانات 
والبيانات المالية التي تعكس 
الربحية واألداء المالي والكفاءة 

 اإلنتاجية
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18- The Impact of 
Functional 

Competencies 
on Firm 
Performance of 
Pharmaceutical 
Industry in 

Jordan 

Masoud  2013   تهدف هذه الدراسة إلى  األردن
توضيح تأثير الكفاءات 
الوظيفية على أداء 
شركات تصنيع 
األدوية، وذلك 
باستخدام إطار 

 الكفاءات

يما يتعلق بتأثير الكفاءات 
التسويقية على أداء الشركة ، 
 تعزز الدراسة االقتراح القائل

 المحدداتكفاءات التسويق هي 
 الرئيسية للكفاءة ورضا العمالء
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 :الفصل الثالث
جراءاتهامنهجية الدراسة   وا 

 .الدراسة منهج 3-1

 .الدراسة مجتمع 3-2

 .الدراسة عينة 3-3

 .البيانات جمع مصادر 3-4

  .قياسها وطرق الدراسة متغيرات3-5
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 الفصل الثالث
جراءاتهامنهجية الدراسة   وا 

عينة وال ومجتمع الدراسةن هذا الفصل اإلجراءات من حيث المنهج المستخدم في الدراسة يبي  

في جمع البيانات بما يضمن اإلجابة عن أسئلة  استخدامهاوحدود الدراسة واألدوات التي تم 

الدراسة،وخطوات العمل والمحددات والصعوبات خالل فترة الدراسة،واألساليب التي استخدمت في 

 .راسةتحليل الد

 منهج الدراسة 3-1

اعات ات الصنالمالي في شرك األداءاستخدام تكاليف الجودة على تحسين  أثردراسة استندت 

التحليلي القادر على وصف مشكلة الدراسة وجمع المعلومات و على المنهج الوصفي  ردنالدوائية في األ

ات بصورة التفسير  إلىوصول البهدف علمية  الدراسة بطريقةوالبيانات الالزمة والحقائق حول تلك 

تكاليف  استخدام أثروالتي من خاللها سنتعرف على  الخصائص،منطقية وتحديد النتائج وتحديد 

 المالي في شركات الصناعات الدوائية في االردن. األداءالجودة على تحسين 

 مجتمع الدراسة 3-2

ة في المملك المدرجة في بورصة عمان يتكون مجتمع الدراسة من شركات الصناعات الدوائية

 .الهاشميةاالردنية 
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 الدراسةعينة  3-3

 عينة الدراسة هي العينة القصدية والعينة المتاحة من التقارير المالية لشركات الصناعات الدوائية

شركات  4شركات تم دراسة  7بورصة عمان، عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان في  المدرجة

 .منها

 مصادر جمع البيانات 3-4

اعتمدت الدراسة لغايات تحقيق أهدافها واختبار فرضياتها وتحليل البيانات على التقارير المالية 

 2007السنوية لشركات الصناعات الدوائية االردنية )الميزانية العمومية وقائمة الدخل( خالل الفترة من

لكتروني ولقد قامت الباحثة اال،والتي تم الحصول عليها من موقع بورصة عمان  2020ولغاية 

باختيار قطاع الصناعات الدوائية من ضمن قطاع الصناعي لتجانس بيانات القطاع الواحد ،كما 

اعتمدت الدراسة في الجانب النظري منها على المصادر الثانوية، من خالل مطالعة الكتب والدراسات 

 بحاث وقواعد البيانات المتخصصة ذات الصلة بموضوع الدراسة.ألاو السابقة 

 قياسهامتغيرات الدراسة وطرق 3-5

 المتغير المستقل: تكاليف الجودة 

ا شركات التي تنفقه مصاريف البحث والتطويرقياس هذا المتغير من خالل معدل النمو في وتم 

 .للمواصفات والمتطلبات وخالية من العيوبن تكون منتجاتها مطابقة أجل أالصناعات الدوائية من 

 المالي  األداء: المتغير التابع

صول والعائد ألالعائد على اكل من  معدالت النمو فيالمالي من خالل  األداءحيث تم دراسة 

 . على حقوق الملكية
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 :الرابعل الفص
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 .اإلجرائية التعريفات 4-1

 .القياسي النموذج 4-2

 .الوصفي التحليل 4-3

 .األولية االختبارات 4-4

  FMOLSتقدير النموذج القياسي باستخدام طريقة5-4 
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 عالرابل الفص
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

تحليل متغيرات الدراسة وعرض النموذج القياسي المالئم للدراسة للوصول  إلىيهدف هذا الفصل 

 المالي في شركات الصناعات األداءهدف الدراسة المتمثل في دراسة اثر تكاليف الجودة على  إلى

(، من خالل دراسة أثر 2020-2007الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن خالل الفترة )

 نمو تكاليف البحث والتطوير كمتغير مستقلة على كل من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق

الملكية كمتغيرات تابعة، حيث يعرض هذا الفصل المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التحليلي القياسي 

ومجموعة من االختبارات األولية الالزمة من اجل تحديد منهجية التحليل المناسبة لتحقيق هدف 

 الدراسة.

 التعريفات اإلجرائية 1-4

 بداية يعرض هذا الفصل التعريفات اإلجرائية الخاصة بمتغيرات الدراسة: 

  تم الحصول على جميع بيانات المتغيرات من القوائم المالية لعينة الشركات الدوائية المستخدمة

 (.2020-2007خالل الفترة الزمنية )

 :المتغيرات التابعة 

معدل العائد على الموجودات من خالل  ويتم احتساب:(ROAالتغير في العائد على الموجودات )

قسمة صافي ربح الشركة على متوسط اجمالي األصول، وتم احتسابها  بعد اخذ الفرق األول للسلسة 

 ( لعينة شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن.2020-2007الزمنية )

 ( التغير في العائد على حقوق الملكيةROE):  ويتم احتساب معدل العائد على حقوق

الملكية من خالل قسمة صافي ربح الشركة على متوسط اجمالي حقوق الملكية، وتم احتسابها 
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( لعينة شركات الصناعات الدوائية 2020-2007بعد اخذ الفرق األول للسلسة الزمنية )

 المدرجة في بورصة عمان في األردن.

  :المتغير المستقل 

وهي عبارة عن األنشطة المخططة التي تسعى G(R&D ))بحث والتطوير نمو تكاليف ال -

تحقيق تحسينات في العملية الفنية لإلنتاج،وتم احتساب نسبة النمو من قبل الباحثة من  إلى

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)خالل الصيغة التالية 

𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
)×100%  

( لعينة شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان 2020-2007للسلسة الزمنية )

 في األردن.

 النموذج القياسي 4-2

ة لعينة لقياس أثر القوائم الماليبهدف اختبار فرضيات الدراسة، تم صياغة النموذج القياسي االتي 

 .(2020-2007دوائية المستخدمة خالل الفترة )الشركات ال

 ُيمكن صياغة المعادلة المستخدمة على النحو اآلتي:

 t) + µtG(RD 1𝜷+  0𝜷=  tROA  

 t) + µtG(RD 1𝜷+  0𝜷=  tROE  

 حيث أن:

 (ROA) : التغير في العائد على الموجودات(Return on Assets.) 

 (ROE)العائد على حقوق الملكية ر في ي: التغ(Return on Equity). 

 R&D)) G : تكاليف البحث والتطويرنمو (Research and Development Costs). 

 'sβ: المعلمات المقدرة(Estimated parameters). 
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 β₀ :الحد الثابت (Intercept.) 

 µ𝒕: حد الخطأ العشوائي(Error Term.) 

  :t .الفترة الزمنية 

 

 التحليل الوصفي 4-3

يرات الباحث من رسم تصور ألثر بعض المتغُيعتبر التحليل الوصفي من أهم الطرق التي ُتمكن 

ومن هنا سيتم عرض للتحليل الوصفي  خاصة من خالل قياس معامل االرتباط، على ظاهرة معينة

 (.2020-2007الخاص بمتغيرات الدراسة خالل الفترة )

 نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة :(4-1جدول رقم )

 .E-views10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي

للتغير في العائد أن الوسط الحسابي  إلى( 4-1أشارت البيانات المعروضة في الجدول رقم )

( ، كما بلغ االنحراف المعياري للقيم عن -0.012487خالل فترة الدراسة بلغ ) على الموجودات

( ، وبلغ التغير في العائد على الموجودات أدنى قيمة له بقيمة 0.208752وسطها الحسابي )

مما يشير الى ان معدل العائد على  (.0.396310( بينما بلغ أعلى قيمة له بقيمة )-0.282210)

 (ROA) (ROE) G(RD) 
 0.064443 0.025092 0.012487- الحسابيالوسط 

 005510.- الوسيط
 

0.050270 0.028410 
 0.435674 0.920460 0.396310 أعلى قيمة
 0.211705- 1.156680- 0.282210- أقل قيمة

 0.216673 0.502288 0.208752 االنحراف المعياري
 0.443928 0.565900- 0.280230 قيم االلتواء

 1.807609 3.831770 2.161109 معامل التفرطح
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ا خالل فترة الدراسة حيث ان الوسط الحسابي للتغير في قيم العائد على االصول االصول اظهر تناقص

 تقريبا . %1كان سالبا  وبمقدار 

،  (0.025092عائد عن الحقوق الملكية خالل فترة الدراسة )غير في الوبلغ الوسط الحسابي للت

لغ التغير في العائد ، كما ب (0.502288كما بلغ االنحراف المعياري للقيم عن وسطها الحسابي )

، بينما بلغ أعلى قيمة له بقيمة  (1.156680-على حقوق الملكة أدنى قيمة له بقيمة )

مما يشير الى ان معدل العائد على حقوق الملكية كان متزايدا  خالل فترة الدراسة  .(0.920460)

 تقريبا . %2.5وبمقدار حيث ان الوسط الحسابي للتغير في قيم العائد على حقوق الملكية كان موجبا  

، وبلغت قيمة  (0.064443للنمو في تكاليف البحث والتطوير ) الحسابيكما بلغ الوسط 

بينما بلغ أعلى قيمة  (-0.211705، وبلغ أدنى قيمة له بقيمة ) (0.216673االنحراف المعياري )

ل فترة متزايدا  خال مما يشير الى ان التغير في تكاليف البحث والتطوير كان.0.435674له بقيمة )

 %6الدراسة حيث ان الوسط الحسابي للتغير في قيم تكاليف البحث والتطوير كان موجبا  وبمقدار 

 تقريبا .

أن جميع قيم معامل االلتواء لجميع متغيرات الدراسة  إلى( 4-1وأشارت النتائج في الجدول رقم )

( وذلك 0.443928معامل االلتواء )، حيث بلغت أعلى قيمة ل{3,3-}كانت ضمن المعدل الطبيعي 

( -0.565900تكاليف البحث والتطوير، بينما بلغت أقل قيمة لمعامل االلتواء )في لمتغير نمو 

وذلك لمتغير التغير في العائد على حقوق الملكية، وهذا يدل على أن جميع متغيرات الدراسة تتبع 

 التوزيع الطبيعي.

(، حيث بلغت أكبر قيمة لمعامل 10جميع قيم معامل التفلطح أقل من ) بأنكما أوضحت النتائج 

( وذلك لمتغير التغير في العائد على حقوق الملكية، بينما بلغت أقل قيمة 3.831770التفلطح )
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( وذلك لمتغير نمو تكاليف البحث والتطوير، وهذا يدل على أن جميع 1.807609لمعامل التفلطح )

 التوزيع الطبيعي.متغيرات الدراسة تتبع 

( نتائج معامل االرتباط بين متغيرات 4-2وضمن التحليل الوصفي يعرض الجدول اآلتي رقم )

 وأالدراسة من اجل قياس قوة واتجاه العالقة اإلحصائية بين متغيرين سواء أكانت عالقة ايجابية 

( والذي يدل على 1-و)( والذي يدل على االرتباط التام الموجب 1+سلبية، حيث تتراوح قيمته بين )

 االرتباط التام السالب.

 معامل االرتباط بيرسون :(4-2جدول )ال

 .E-views 10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 

تكاليف البحث وجود ارتباط عكسي متوسط بين نمو  إلى( 4-2الجدول رقم )أشارت نتائج 

 وجود ارتباط عكسي متوسط بين إلىوالتطوير مع التغير في العائد على الموجودات، كما اشارت 

يث تم خالل فترة الدراسة، حنمو تكاليف البحث والتطوير مع التغير في العائد على حقوق الملكية 

 شرح على عالقة متغير الدراسة المستقل بالمتغير التابع.التركيز في هذا ال

 االختبارات األولية 4-4

ي المالي ف األداءالدراسة والمتمثل في دراسة أثر تكاليف الجودة على  هدفمن أجل تحقيق 

(، تم 2020-2007شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن خالل الفترة )

االختبارات اإلحصائية األولية وذلك من أجل تجنب الحصول على نتائج زائفة، وتتمثل إجراء عدد من 

 تلك االختبارات فيما يلي:

Variables (ROA) (ROE) (R&D) G 

(ROA) 1   
(ROE) 0.435 1  
G(RD) 0.549- 0.642- 1 
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 ولر الموسع ف-اختبار سكون السالسل الزمنية )اختبار جذر الوحدة( والمتمثل في اختباري ديكي

 .(Stationary Test) وفيليبس بيرون

  الزمنياختبار تحديد عدد فترات التباطؤ(Lag Length Selection test). 

  اختبار التكامل المشترك(Co-Integration Test). 

 اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية

ُيعتبر اختبار جذر الوحدة من االختبارات األولية المهمة لمعرفة درجة سكون متغيرات الدراسة 

المستخدمة في النموذج القياسي، حيث أن معظم المتغيرات االقتصادية تتضمن جذر الوحدة، مما 

 (Engel & Newbold, 1974) ن ظهور مشكلة االنحدار الزائف، حيث أشار العالما إلىيؤدي 

وأهمية التأكد من سكون السالسل الزمنية قبل القيام بعملية تقدير النموذج القياسي، إذ  ضرورة لىإ

 ُتعتبر السلسلة الزمنية ساكنة إذا كان وسطها الحسابي وتباينها ثابتين مع مرور الزمن.

وتم في هذا الفصل اختبار سكون السالسل الزمنية من عدمها من خالل االعتماد على اختبار 

واختبار فيليبس بيرون Augmented Dickey – Fuller (ADF)فولر الموسع – ديكي

Peron (PP)Phillips 0ن خالل اختبار الفرضية العدمية مH  بوجود جذر الوحدة وعدم سكون

الجدولية،  tالمحسوبة بالقيمة المطلقة لـ  tالسلسلة الزمنية، وذلك من خالل مقارنة القيمة المطلقة لـ

الجدولية، فإن ذلك يدل على  tالمحسوبة أقل من القيمة المطلقة لـ  tفعندما تكون القيمة المطلقة لـ 

أن السلسلة الزمنية تحتوي على جذر الوحدة وغير ساكنة عند المستوى، وهنا البد من إعادة االختبار 

الجدولية فإن tر من القيمة المطلقة لـ المحسوبة أكب tعند الفرق األول، فإذا كانت القيمة المطلقة لـ 

، أي السلسلة الزمنية ساكنة وال تحتوي على جذر الوحدة 0Hذلك يدل على رفض الفرضية الصفرية 

(Gujarati, 2004). 
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 .ADFنتائج اختبار ديكي فولر :(4-3جدول رقم )

 .E-views 10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 
 

سكون السلسلة الزمنية لجميع متغيرات الدراسة  إلى( 4-3أظهرت النتائج في الجدول رقم )

المستخدمة في النموذج القياسي عند تطبيق االختبار على المستوى، مما يدل على رفض الفرضية 

، %5الصفرية والتي تنص على وجود جذر الوحدة وعدم سكون متغير الدراسة عند مستوى معنوية 

السلسلة  ية البديلة بعدم وجود جذر الوحدة وسكونوبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرض

 . %5الزمنية عند مستوى معنوية 

 :( نتائج اختبار فيليبس بيرون لسكون السالسل الزمنية4-4وُيبين الجدول رقم )
  PP .نتائج اختبار فيليبس بيرون :(4-4جدول رقم )   

 .E-views 10من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر
 

( بعدم سكون متغير العائد على الموجودات عند المستوى، 4-4رقم ) الجدولجاءت النتائج في 

وعند أخذ الفرق األول أصبحت جميع متغيرات الدراسة ساكنة عند الفرق األول عند مستوى معنوية 

 المتغير
قيمة  االحتمالية

tالمحسوبة 
 الجدولية عند مستويات المعنوية tقيمة 

 االستقرار
Prob. 1% 5% 10% 

(ROA) 0.0340 3.421086- 4.200056- 3.175352- 2.728985- عند المستوى 
(ROE) 0.0260 3.590425- 4.200056- 3.175352- 2.728985- عند المستوى 
G(RD) 0.0074 4.237547- 4.057910- 3.119910- 2.701103- عند المستوى 

 المتغير
 tقيمة  االحتمالية

 المحسوبة
 الجدولية عند مستويات المعنوية tقيمة

 االستقرار
Prob. 1% 5% 10% 

(ROA) 
 عند المستوى -2.713751 -3.144920 -4.121990 -2.394127 0.1628
 عند الفرق األول -2.728985 -3.175352 -4.200056 -4.022883 0.0132

(ROE) 
 المستوىعند  -2.713751 -3.144920 -4.121990 -7.553143 0.0001
 عند الفرق األول -2.78985 -3.175352 -4.200056 -10.18501 0.0000

G(RD) 
 عند المستوى -2.701103 -3.119910 -4.057910 -4.596709 0.0040
 عند الفرق األول -2.713751 -3.144920 -4.121990 -9.445207 0.0000
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رفض الفرضية الصفرية التي تنص على وجود جذر الوحدة وقبول الفرضية البديلة ، وبالتالي تم 5%

 بعدم وجود جذر الوحدة.

 اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني

بعد أن تم إجراء اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية، البد من إجراء اختبار تحديد عدد 

 AkaikeInfo كالقياسي المستخدم، وذلك بناء  على معيار أكايفترات التباطؤ الزمني األمثل للنموذج 

Criterion (AIC)، ومعيار شوارتزSchwarz Info Criterion (SIC)، ومعيار هانان كوين

Hannan-Quinn (HQ) ، خطأ التنبؤ النهائيومعيارFinal Prediction Error Criterion 

(FPE)ومعيار االختبار المعدل لنسبة اإلحتمالية ،Likelihood Ratio Test (LRT)،  حيث تقوم

هذه المعايير باختيار فترة اإلبطاء المناسبة التي تكون فيها فترة اإلبطاء للمتغيرات أقل ما ُيمكن 

(Aug,2007)أكايك ر . وتم االعتماد على معياAkaike Info Criterion (AIC)  في تحديد

 عدد فترات التباطؤ األمثل للنموذج القياسي المستخدم. 

( فترتين 2( بأن عدد فترات التباطؤ الزمني األمثل لنموذج الدراسة هو )4-5ُيبين الجدول رقم )و 

 .Akaike Info Criterion (AIC)ك زمنيتين بناء  على معيار أكاي
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 نتائج تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني :(4-5جدول رقم )
عدد فترات 
التباطؤ 
 الزمني

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1.232103 NA 0.006552 0.646421 0.706938 0.580034 
1 -0.017642 1.700246 0.011965 1.203528 1.385079 1.004367 
2 9.581699 9.599340* 0.004540* 0.083660* 0.386245* -0.248275* 
3 11.92246 1.404458 0.010142 0.415507 0.839127 -0.049202 

 .E-views 10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 
 

 اختبار التكامل المشترك

المشترك بين المتغيرات من الناحية االقتصادية الختبار وجود عالقة  التكاملتأتي أهمية اختبار 

توازنية على المدى الطويل في نماذج متعددة المتغيرات، وترتبط اختبارات التكامل المشترك ارتباطا 

وثيقا باختبارات سكون المتغيرات، ففي حال كان المتغيرات جميعها ساكنة عند المستوى نفسه، فهذا 

تمالية وجود عالقة تكاملية طويلة المدى بين المتغيرات جميعها، ويتم اختبار احتمالية يدل على اح

 وجود هذه العالقة من خالل اختبارات التكامل المشترك. 

بين المتغيرات على المدى الطويل يمكن إيجاد الفروق  العالقةوكطريقة بديلة الختبار 

Differences (0ر عند المستوى )للمتغيرات وبالتالي إجراء االنحداI  ومن خالل هذا االنحدار نتمكن

همال العالقات طويل المدى  إلىمن الوصول  خصائص العالقات قصيرة المدى بين المتغيرات وا 

نموذج  لىإبينها، ومن هنا تأتي أهمية اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات للمساعدة في الوصول 

المستوى مع المحافظة على خصائصها على المدى الطويل  يتعامل مع المتغيرات الساكنة عند نفس

 والمدى القصير.



65 

من المنهجيات المهمة التي يمكن من  Granger&Engle, 1987 جرانجر-تعد منهجية انجل

خاللها اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات، ويمكن اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات 

 :بخطوتين

 ( ECTالبواقي )اختبار سكون  .1

وذلك بعد التأكد من أن جميع المتغيرات ساكنة عند المستوى نفسه، ويتم اختبار سكون البواقي 

(EST) Error Correction Term  بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية، ففي حال كانت ساكنة

ي حين لو لثانية، فالخطوة ا إلىعند المستوى فهذا يعني انه يوجد تكامل مشترك، ويمكننا االنتقال 

الخطوة  لىإكانت سلسلة البواقي غير ساكنة فانه ال يوجد تكامل مشترك وبالتالي ال يمكننا االنتقال 

 (.Granger&Engle,1987)الثانية 

 (ECM)تقدير نموذج تصحيح الخطأ  .2

ويلة طبعد التأكد من أن سلسلة البواقي ساكنة وبالتالي وجود تكامل مشترك يتم تقدير العالقة 

األجل بين المتغيرات باستخدام نموذج تصحيح الخطأ، حيث يتم اخذ فترة إبطاء لجميع المتغيرات 

باالعتماد على فترة اإلبطاء المثلى لمتغيرات الدراسة، فإذا كان معامل تصحيح الخطأ في المدى 

شارته سالبة فذلك يعني وجود تكامل مشترك بين المتغي ات في المدى ر القصير ذو داللة إحصائية وا 

 (.Granger&Engle,1987)الطويل مع إمكانية تصحيح االختالالت عبر الزمن

 بعد اختبار السكون للمتغيرات تبين أن المتغيرات جميعها ساكنة عند المستوى حسب اختبار

ADF وPP   وبذلك يتم اختبار سكون حد الخطأ العشوائي لنموذج الدراسة لمعرفة فيما إذا كان يوجد

تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة في المدى الطويل، وعند إجراء هذا االختبار كانت النتائج كما 

 :هي مبينة في الجدولين التاليين
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 النموذج القياسي األول 
فولر  -عند المستوى باستخدام اختبار ديكي ECTسلة البواقي اختبار سلنتائج  :(4-6جدول رقم )

 .الموسع  

 .E-views 10برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على
 

 النموذج القياسي الثاني

فولر  -عند المستوى باستخدام اختبار ديكيECTاختبار سلسلة البواقي نتائج  :(4-7جدول رقم )
 .الموسع  

 E-views 10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي

، مما %5الجدولين السابقين بان حد الخطأ ساكن عند مستوى معنوية و نتائجحيث يتبين من 

 يعني وجود تكامل مشترك بين متغيرات نماذج الدراسة.

الدراسة متكاملة عند الدرجة األولى، ويوجد تكامل مشترك بين هذه  متغيراتوبما أن جميع 

  Fully-Modified Ordinaryالمتغيرات، فان طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة كليا

Least Squares (FMOLS)العالقات في المدى الطويل. تعتبر طريقة مناسبة لتقدير 

 FMOLSتقدير النموذج القياسي باستخدام طريقة5-4

التشخيصية لمتغيرات الدراسة، وتبين سكون جميع المتغيرات بعد أخذ  باالختباراتبعد القيام 

وجود تكامل مشترك بين المتغيرات في المدى الطويل، وبالتالي يمكن  إلىالفرق األول، باإلضافة 

 tقيمة 
 المحسوبة

 الجدولية عند مستويات المعنوية tقيمة  االحتمالية
 االستقرار

Prob. 1% 5% 10% 
 عند المستوى -2.713751 -3.144920 -4.121990 0.0167 -3.811505

 tقيمة 
 المحسوبة

 الجدولية عند مستويات المعنوية tقيمة  االحتمالية
 االستقرار

Prob. 1% 5% 10% 
3.453719-  0.0323 4.200056-  3.175352-  2.728985-  عند المستوى 
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تقدير العالقات على المدى الطويل باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة كليا 

Fully-Modified Ordinary Least Squares (FMOLS). 

 Phillipsبواسطة كل من FMOLSتم تصميم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة كليا 

& Hansen (1990) ،Pedroni (1995 & 2000) ،وPhillips & Moon (1999) ،وهي 

للحصول على تقدير افضل النحدارات  OLSطريقة افضل من طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

التكامل المشترك، وتتميز هذه الطريقة بقدرتها على حل مشكلة االرتباط الذاتي وتحيز المعلمات، 

تعمل هذه الطريقة على اختيار المعامالت المقدرة من بعض القيم الزائفة باستعمال طريقة تقدير 

ال هذه الطريقة الحصول على اعلى كفاءة في المربعات الصغرى االعتيادية، وان الهدف من استعم

هذه الطريقة مع العينات الكبيرة وتقدم نتائج افضل، كما انها تتطلب وجود  تتالءمالتقدير، حيث 

 .(Shahbaz, M. 2009)تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة

 :النتائج كما هي مبينة في الجداول التالية كانتوبعد القيام بعملية التقدير 

 FMOLSباستخدام طريقة األول النموذج القياسي نتائج تقدير  :(4-8ل رقم )جدو
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.0370 2.373075-  0.239524 0.568408-  G(R&D) 
0.5670 0.590245 0.052197 0.030809 C 

4467.476 Mean 
dependent var  0.299223 R-squared 

3450.229 S.D dependent 
var  0.235516 Adjusted R-

squared 
29048031 Sum squared 

resid  0.182522 S.E of 
regression 

   0.032321 Long-run 
variance 

 .E-views 10المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 
 

 كتابة المعادلة على الشكل اآلتي:( ُيمكن 4-8ومن خالل الجدول رقم )

(ROA) = 0.0308-0.568*G (R&D) 
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)نمو في  ( بأن معلمة المتغير المستقل والمتمثل4-8أظهرت النتائج الواردة في الجدول رقم )

، كما أوضحت النتائج بأن قيمة %5مقبولة إحصائيا  عند مستوى معنوية  تكاليف البحث والتطوير(

( وهي نسبة مرتفعة نسبيا، مما يدل على أن تباين المتغير %30)R-Squaredمعامل تحديد االنحدار

( من التباين في المتغير التابع العائد على الموجودات مع ثبات 30%المستقل يستطيع تفسير )

( وتعتبر قيمة 23%) Adjusted-Rsquaredالعوامل االخرى، كما أن قيمة معامل التحديد المعدل 

 جيدة ألنها مرتفعة نسبيا.

 ويمكن تفسير النتائج كما يلي:

عدم قبول معلمة المقطع  إلىاشارت النتائج : (ROA)التغير في العائد على الموجودات  -

، حيث %5احصائيا للمتغير التابع التغير في العائد على الموجودات عند مستوى معنوية 

( عندما تكون قيمة نمو 0.0308تعني ان قيمة التغير في العائد على الموجودات هي )

 تكاليف البحث والتطوير تساوي صفر مع ثبات العوامل األخرى.
 

وجود عالقة عكسية وتأثير  إلىأشارت النتائج  :(G(R&D))طويرنمو تكاليف البحث والت -

ذو داللة إحصائية لتكاليف البحث والتطوير على العائد على الموجودات في عينة الشركات 

وبذلك يتم رفض  %5الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن عند مستوى معنوية 

فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، حيث أن زيادة تكاليف البحث والتطوير بمقدار واحد 

-0.568408ارتفاع العائد على الموجودات باالتجاه المعاكس بمقدار ) إلىبالمئة ستؤدي 

توقعة موترى الباحثة ان هذه النتيجة منطقية و  ( بالمئة بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى. 

حيث ان زيادة النمو واالنفاق على تكاليف الجودة سيؤدي الى ارتفاع التكاليف و انخفاض 

 االرباح مما يؤدي الى انخفاض معدل العائد على االصول.
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 نتائج تقدير النموذج القياسي الثاني

 FMOLSباستخدام طريقة  النموذج القياسي الثانينتائج تقدير  :(4-9جدول رقم )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.0238 2.620217-  0.522920 1.370164-  G(R&D) 
0.4303 0.818755 0.113954 0.093300 C 

0.025092 
Mean 

dependent var  0.407511 R-squared 

0.502288 
S.D 

dependent var 
 0.353649 

Adjusted R-
squared 

1.793769 
Sum squared 

resid 
 0.403819 

S.E of 
regression 

   0.154049 
Long-run 
variance 

 .E-views 10من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي :المصدر
 

 ( ُيمكن كتابة المعادلة على الشكل اآلتي:4-9ومن خالل الجدول رقم )

(ROE) = 0.093-1.370*G (R&D) 

)نمو في  ( بأن معلمة المتغير المستقل والمتمثل4-9في الجدول رقم )أظهرت النتائج الواردة 

، كما أوضحت النتائج بأن قيمة %5مقبولة إحصائيا  عند مستوى معنوية  تكاليف البحث والتطوير(

( وهي نسبة مرتفعة نسبيا، مما يدل على أن تباين المتغير %41)R-Squaredمعامل تحديد االنحدار

بات مع ث حقوق الملكية( من التباين في المتغير التابع العائد على 41%تفسير )المستقل يستطيع 

( وتعتبر قيمة 35%) Adjusted-Rsquaredالعوامل االخرى، كما أن قيمة معامل التحديد المعدل 

 جيدة ألنها مرتفعة نسبيا.

 ويمكن تفسير النتائج كما يلي:
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عدم قبول معلمة المقطع  إلىاشارت النتائج : (ROE)التغير في العائد على حقوق الملكية  -

، حيث %5احصائيا للمتغير التابع التغير في العائد على حقوق الملكية عند مستوى معنوية 

( عندما تكون قيمة نمو 0.093تعني ان قيمة التغير في العائد على حقوق الملكية هي )

 تكاليف البحث والتطوير تساوي صفر مع ثبات العوامل األخرى.

وجود عالقة عكسية وتأثير ذو  إلىأشارت النتائج  :(G(R&D))نمو تكاليف البحث والتطوير -

شركات في عينة ال حقوق الملكيةداللة إحصائية لتكاليف البحث والتطوير على العائد على 

وبذلك يتم رفض فرضية  %5الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن عند مستوى معنوية 

العدم وقبول الفرضية البديلة، حيث أن زيادة تكاليف البحث والتطوير بمقدار واحد بالمئة 

( بالمئة -1.370164ارتفاع العائد على حقوق الملكية باالتجاه المعاكس بمقدار ) إلىستؤدي 

 بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى. 
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 :الفصل الخامس
 والتوصياتالنتائج 

 الدراسة. نتائج 5-1

 .التوصيات 5-2
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

المالي في شركات الصناعات  األداءدراسة أثر تكاليف الجودة على  إلىهدفت هذه الدراسة 

(، وبعد اجراء االختبارات 2020-2007الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن خالل الفترة )

والقياسية للبيانات المجمعة من خالل قواعد بيانات عينة شركة الصناعات الدوائية المدرجة  اإلحصائية

 النتائج التالية: إلىفي بورصة عمان في األردن، تم التوصل 

 نتائج الدراسة 1-5

 :H₀نتيجة الفرضية الرئيسة  .1

لتكاليف الجودة  (≤ 5%)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إلىتوصلت النتائج 

المالي في شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن، وبذلك يتم  األداءعلى 

 (≤ 5%)جد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية رفض فرضية العدم القائلة بانه ال يو 

المالي في شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في  األداءلتكاليف الجودة على 

 5%)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  األردن، وقبول الفرضية البديلة القائلة بانه يوجد

≥)  المالي في شركات الصناعات الدوائية المدرجة في بورصة عمان  األداءلتكاليف الجودة على

 في األردن.

H₀رضية الفرعية األولى يجة الفنت .2 ₁: 

لنمو تكاليف (≤ 5%)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إلى النتائجتوصلت 

البحث والتطوير على التغير في العائد على الموجودات في عينة الشركات الدوائية المدرجة في 

حصائية جد أثر ذو داللة إيو ، وبذلك يتم رفض فرضية العدم القائلة بانه ال بورصة عمان في األردن
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لنمو تكاليف البحث والتطوير على التغير في العائد على الموجودات (≤ 5%)عند مستوى معنوية 

لة بانه ، وقبول الفرضية البديلة القائفي عينة الشركات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن

لنمو تكاليف البحث والتطوير على  (≤ 5%)اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  يوجد

 التغير في العائد على الموجودات في عينة الشركات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن

 .%5التي كانت اقل من   (Slop)المتغير المستقل (Prob)، وذلك من خالل احتمالية 

H₀يجة الفرضية الفرعية الثانية نت .3 ₂: 

لنمو تكاليف (≤ 5%)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إلىتوصلت النتائج  .4

البحث والتطوير على التغير في العائد على حقوق الملكية في عينة الشركات الدوائية المدرجة 

ر ذو داللة جد أث، وبذلك يتم رفض فرضية العدم القائلة بانه ال يو في بورصة عمان في األردن

لنمو تكاليف البحث والتطوير على التغير في العائد (≤ 5%)ية إحصائية عند مستوى معنو 

قبول ، و على حقوق الملكية في عينة الشركات الدوائية المدرجة في بورصة عمان في األردن

لنمو  (≤ 5%)اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية البديلة القائلة بانه يوجد

تكاليف البحث والتطوير على التغير في العائد على حقوق الملكية في عينة الشركات الدوائية 

المتغير  (Prob)، وذلك من خالل احتمالية المدرجة في بورصة عمان في األردن

 .%5التي كانت اقل من   (Slop)المستقل
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 توصياتال2-5

 اآلتية:بناء  على نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات 

 بتكاليف الجودة.شركات الصناعات الدوائية االردنية بضرورة اهتمام  .1

 امل.الجودة بمفهومها الش أوضرورة زيادة الوعي لدى العمالء والموظفين حول تكاليف الجودة  .2

ية اإلنتاج الحقيقي للسلع الدوائ إلىضرورة العمل على توجيه تكاليف البحث والتطوير  .3

 العائد المتولد من إنفاق دينار لكل وحدة منتجة ورفع الكفاءة االنتاجية.   إلىالمنتجة، للوصول 

دراك إدارات شركات الصناعات الدوائية ألهمية التكنولوجيا في مواجهة  .4 ضرورة تعميق فهم وا 

 التحديات الكبيرة، والصدمات الداخلية والخارجية، والمنافسة الشديدة، وخفض تكاليف االنتاج.

ركات الصناعات الدوائية بالعمل على الزيادة في تقديم المنتجات عالية توصي الدراسة ش .5

الجودة، واالستمرار برفع الجودة، وزيادة البحث والتطوير لما لها من دور في االمان الصحي، 

حديثة في عالمنا  19أمان في الحاالت الطارئة ونحن نشهد على حالة وبائية تدعى كوفيد 

قتصادية وعملت على دفع الشركات الصناعات الدوائية في أثرت على كل المتغيرات اال

 انتاج منتج مضاد للوباء.   إلىجميع بلدان العالم لرفع البحث والتطوير للوصول 

توصي الدراسة شركات الصناعات الدوائية، بضرورة، نشر البيانات المالية بشفافية واتاحتها  .6

ج نتائ إلىهذا المجال على الوصول من خالل قاعدة بيانات شاملة تساعد الباحثين في 

 وتوصيات تتناسب مع أوضاع الصناعة الدوائية في األردن.

  



75 

 المصادر والمراجع

 العربيةالمراجع باللغة أواًل: 

الخرطوم   ،  (، تحليل تكاليف الجودة وأثرها على تخفيض التكاليف2021) ابراهيم ، مشرف
 .  ص 136 -. 2021، كلية الدراسات التجارية ،  جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا

(. تكاليف الجودة ودورها في دعم الميزة التنافسية بالشركات 2020احمد، عثمان ابراهيم محمد )
 اسماعيل محمد أحمد؛دراسة ميدانيةعلى شركتي جياد ودال / عثمان ابراهيم محمد  الصناعية:
 كلية الدراسات التجارية. لوجيا،والتكنو السودان للعلوم  الخرطوم: -النجيب. 

المالي للشركات المساهمه العامة المدرجة  األداءأثر التخطيط الضريبي على ( .2017)ثابت، محمد، 
زة، ، غاألزهر، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة)في بورصة فلسطين اللوراق المالية، 

 .فلسطين

موسى,  ;سر الختم, صالح طارق علي ;الخيرعلي, الخير تاج السر  ;حامد, إسماعيل إبراهيم حسن
 محمد الناير محمدين-مشرف,  ;مالك, فاطمة فضل السيد عوض ;لمياء جمال الدين أحمد

 (: أثر إستخدام تكاليف الجودة على األداء المالي.2017)

 سى،مو صالح طارق علي;  الختم،الخير تاج السر الخير; سر  علي،إسماعيل إبراهيم حسن;  حامد،
محمد الناير محمدين  مشرف،فاطمة فضل السيد عوض;  مالك،لمياء جمال الدين أحمد; 

المالي. جامعة السودان للعلوم  األداءتكاليف الجودة على كفاءة  استخدام(. أثر 2017)
 .والتمويلالمحاسبة  والتكنولوجيا /

المالي في المؤسسة (، أثر تكاليف الجودة على تحسين األداء 2017حسيل،سارة وجباري، شوقي )
 االقتصادية، جامعة ام البواقي /الجزائر.

 المالي عن تكاليف الجودة على اإلفصاح ،(2017)حسين، سعد، وحسون، ليث، وفرهان، مزيان، 
 ،(29)، العدد 8ه في تخفيض التكاليف، مجلة الدراسات العليا، المجلد أساس النشاط ودور 

  35-75.ص

الضريبي، مجلة دراسات  األداءفي تقويم  اإلتحاديةدور الرقابة المالية (، 2016)حنتوش، طارق، 
 .214-191ص ،  (34)،العدد  11محاسبية ومالية، مجلد 



76 

المالي دراسة تطبيقية في  األداءإدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين  (2010)، داهللالدعاس، عب
-113.ص  (1)،عدد  37، مجلد اإلدارية ، دراسات العلوماألردنيةعينة من المصارف التجارية 

93 

جستير سالة ما)ر عنها في القوائم المالية،  واإلفصاحأثر قياس تكاليف الجودة (، 2015)الرواد، انس،
 .األردن، عمان، األوسط، جامعة الشرق (غير منشورة

ية الجزائرية في ظل ر المالي للبنوك التجا األداءتقييم (، 2018)زاهيه ، العراف، وعباس، فرحات، 
 360. 346ص (،  33)،العدد 16، المجلد اإلنسانيةقيد السيولة، مجلة الحقوق والعلوم 

عالي المعهد ال الصحية:(. تأثير تكاليف الجودة في تحسين جودة الخدمات 2021شمخي، فرح ناظم )
 .54العدد 16مجلة  للدراسات المحاسبية والمالية/ جامعة بغداد

استخدام المؤشرات المالية لمقارنة اداء المصارف التجارية مع المصارف ( 2017) الشيخ، مفيد
، العدد  24دارية، المجلد واإلقتصادية إلالمدرجة في بورصة فلسطين، مجلة العلوم ا اإلسالمية

 .528-206( ، ص 102) 

فكر للنشر ، دار الاألردن،عمان،  1الجودة الشاملة، ط( ،2015)الصالح، شاكر، والصرمي، خالد، 
 .والتوزيع

: دراسة تطبيقية اإلسترتيجي باألداءتكاليف الجودة  عالقة، (2018)عامر، ريم، و درغام، ماهر، 
 185-208.،العدد  38، المجلد لإلدارةعلى الشركات الصناعية في قطاع غزة، المجلة العربية 

    )4ص)، 

تكاليف الجودة واثرها في ،،  (2016محمود )عبداهلل، حسام الدين بابكر ،مشرف ، محمد عبد الحميد 
جامعة  لخرطوما دراسة ميدانية على مصنع زينة للمنتجات الورقية في السودان/ تسويق المنتجات

 . السودان اللعلوم والتكنولوجيا

أثر رقابة الجودة على تخفيض التكاليف: دراسة تطبيقية على الشركات  ،( 2015)عريقات، شاكر 
ط، ، جامعة الشرق االوس(رسالة ماجستير غير منشورة)الهاشمية،  األردنيةالغذائية في المملكة 

 األردن.عمان، 



77 

المالي في شركات الخدمية  األداء(. أثر تكاليف الجودة على 2020غنمه، انوار سليمان كمال )
/ جامعة عمالكلية األ ، (رسالة ماجستير غير منشورة) ة المدرجة في بورصة عمان.االردني

 الشرق االوسط.

، ألردنيةاأثر تكاليف المنع في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية  ،(2018)الكساسبة، وسن،
 األردن.، جامعة ال البيت، عمان، (رسالة ماجستير غير منشورة)

في تخفيض تكاليف   Six Sigma Lean (LSS)دور( ، 2018)عباسمزهر، اسيل، وسلطان، 
، ةو اإلقتصادي االداريةالجودة دراسة حالة في مصنع اطارات الديوانية، مجلة المثنى للعلوم 

 .84-197،ص(  4)،العدد  8المجلد 

اليازوري ، دار األردن،عمان،  2إدارة تكاليف الجودة استراتيجيا، ط . (2017)المسعودي، حيدر، 
 .للنشر

 دواتاأللساليب و األتماني: إلئتجاهات الحديثة في التحليل المالي وا(اإل2016)مطر، محمد، 
 .ردن، دار وائل للنشراأل،عمان،  4ستخدامات العملية، ط اإلو 

ة للمنشآت الصناعي أثر إدارة الجودة الشاملة على القدرة التنافسية (2017)ظاهر لفا عافتالنويران ،
 .األردن -جامعة البلقاء -قسم إدارة األعمال /  دراسة تطبيقية على شركات األسمدة األردنية

 .أثر تكاليف البحث والتطوير على ربحية الشركات الدوائية األردنية .(2016ياسين، علي طه )
 .واألعمالجامعة ال البيت/ كلية ادارة المال 

 

 

 

 

 



78 

 األجنبية ثانيًا: المراجع
Abdallah, A, (2019), The Role of Environmental Accounting in Evaluating the Financial 

Performance of the Joint Stock Companies "An Analytical Study from the Point of 

View of Saudi SABIC employees. Route Educational & Social Science Journal, Vol. 

6, (No 4), p 397- 

Abulaila, M. D., Abdulrahman, I., Aloudat, A. A., (2019), The Impact of Quality Cost on 

Financial Performance of Banks Operating in Jordan, Research Journal of Finance 

and Accounting, Vol 10, (No 2), P 53-61. 

Albuhsi AM, Abdallah AB (2018) The impact of soft TQM on financial performance: 

The mediating roles of non-financial balanced scorecard perspectives. 

Almosre, Y. Kathem, H, (2019), The Role of Quality Costs in Reducing the Cost of 

Industrial" Products, Journal of Economics and Administrative Sciences, Vol. 25, 

(No 111) P 550- 568. 

Crosby (1980), Free Is Quality. 

Datar, S, Rajan, M. (2018), Horngren`s Cost Accounting a management Emphasis, (16 th 

ed). England, Pearson Education. 

Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C., (2015), Managerial Accounting, (13 th 

ed), New York, McGraw-Hill Irwin. 

Harb, (2019) The Impact of Profitability and Financial Performance on Improving 

Productive Efficiency in Jordanian Industrial Companies. 

Hisab, alwan & Khalil, (2020). The role of Accounting In controlling Quality Costs and 

Improving the Financial Performance of Iraqi Pharmaceutical Companies (case 

study). 

Horngren, C. T. Datar, S. M. Rajan, M. V., (2016) Cost Accounting: a Managerial 

Emphasis, (16 th ed), New Jersey, Toronto Pearson. 

Masoud (2013). The impact of Functional Competencies on Firm Performance of 

Pharmaceutical Industry in Jordan. 



79 

Maswadeh, Sanaa, (2017) The Relative Importance of Quality Costs in Jordanian 

Pharmaceutical Manufacturing Sector and Their Deficiencies, jadara private 

university. 

Nayestani, Behnam (2017) Principles and Contributions of Total Quality Mangement 

(TQM) Gurus on Business Quality Improvement. 

Rosikah, A., Prananingrum, D., Muthalib, D., Azis, M., & Rohansyah, M. (2018), Effects 

of Return on Asset, Return on Equity, Earning Per Share on Corporate Value, The 

International Journal of Engineering and Science (IJES), Vol. 7,) No 3(, P 6-14. 

Staraevib. (2015) Quantification of quality costs impact of the quality of products. 

 


