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 الشكر والتقدير 
  شكر اهلل العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل في محكم التنزيلأ

   "َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم  "

 .صدق اهلل العظيم .... سورة يوسف آية 76   

 وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

 من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم كافأتموه به 

عترافاً  مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر ألولئك المخلصين الذين لم يألوا جهدًا   وفاء ً وتقديراً  وا 

في مساعدتي في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر الدكتورة الفاضلة سناء مسوده على هذه 

 الدراسة وصاحبة الفضل في توجيهي ومساعدتي في تجميع المادة البحثية، فجزاها اهلل كل خير

 وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع االشخاص الذين قامو ا بتوجيهي طيلة هذه الدراسة

وأخيراً ، أتقدم بجزيل شكري الي كل من مدوا لي يد العون والمساعدة في إخراج هذه الدراسة على 

 أكمل وجه قدر المستطاع.
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 اإلهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (قل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق اهلل العظيم
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك .. وال تطيب اللحظات إال بذكرك .. 

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك
 اهلل جل جالله

  إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 الحمدهلل الذي اعانني على هذه الرسالة وبعد

كيف يمكن ان اعبر عن احساسي باالمتنان لوالدي اللذين فعال الكثير من اجلي منذ صغري 
 وحتى كبرت ومازاال يضحيان من اجلي.

الى من احمل اسمه بفخر، الذي لم اجد عبارات تفيه حقه بالتقدير واالحترام الذي علمني كيف 
 يكون الصبر طريقا للنجاح الى قدوتي ومفخرتي والدي العزيز.

الى سندي في الحياه، من سهرت الليالي، ومن ضحت بالكثير من اجلي وحملت همومي، التي 
 غمرتني بدعائها الى التي لو وصفتها لما أنصفتها امي الغالية.

الى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم الرضائي والعيش في هناء 
 اخوتي واخواني.

الى صديقتي وأختي الغالية روان التي وقفت دائما بجانبي وشجعتني دائما في اعطاء أجمل ما 
 عندي.

الى االخوات واالخوة الذين لم تلدهم امي، الى من تميزوا بالوفاء والعطاء، الى من معهم سعدت، 
 الى من كانوا معي على طريق النجاح والخير صديقاتي وأصدقائي االعزاء.

 الى كل هؤالء أهدي ثمرتي....
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األردنية الخدميةثر تكاليف الجودة على االداء المالي في شركات أ  

  المدرجة في بورصة عمان

انوار سليمان كمال غنمهاسم الباحثة:   

 اسم المشرفة االستاذ الدكتور: سناء مسوده

 الملخص
فشل تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم وتكاليف ال) ثر تكاليف الجودةتهدف هذه الدراسة الى معرفة أ
تحديدها  ردنية والتي تمالشركات الخدمية األفي  على االداء المالي (الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي

، 2018نهاية عام نقل في شركات  9وعددها  المدرجة في بورصة عمان ردنيةاأل النقل في شركات
 ،يهالوجود قيم متطرفة بشكل ملحوظ لد -األردنيةالخطوط الجوية الملكية  -وتم استثناء شركة عالية

قوائم التم جمع البيانات من  ولتحقيــق هــذا الهــدف ردنية لتحليل االحصائي.أشركات  8لتخضع 
ن خالل الفترة الواقعة بي المدرجة في بورصة عمان شركات قطاع النقل االردنيالمنشورة ل المالية
صائي البرنامج االح تم االعتماد علىها يل بيانات الدراسة وأختبار فرضياتولتحل .2009-2018

(SPSS)  الختبار الفرضيات تحليل االنحدار المتعدد استخدم ثبحيو.  

 (Tobin’s Qمؤشر ) مقاسا فيلتكاليف الجودة على األداء المالي  أثر وجودوتوصلت الدراسة الى 
 ، كما ان هناكاألردنية المدرجة في بورصة عمان النقلفي الشركات  األصولالعائد على  ومعدل

 سلبي.سواء كان االثر ايجابي ام  ابعاد تكاليف الجودة على مؤشرات االداء الماليثر أتفاوت في 

دارات ا اهتمامضرورة  قـــدمت الدراســـة عـــددًا مـــن التوصـــيات أهمهـــا االحصائية وعلـــى ضـــوء النتـــائج
ير سلبي على لما لها من تأث اوالتكاليف المترتبة عليه الفشل الداخلي بالحد من األردنية شركات النقل

تحد من  التيو جراءات الوقاية والتقييم االهتمام بشكل أكبر باإل زيادةاألداء المالي، وذلك من خالل 
 .الداخلي والخارجي حدوث الفشل

 
 .األردنية النقلشركات  ،االداء المالي الكلمات المفتاحية: تكاليف الجودة،
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The Effect of Quality Costs on Financial Performance of  

Jordanian Service Companies Listed at Amman Stock 

Exchange 
 Prepared By:  Anwar  Suleiman Kamal Ghanmeh 

Supervised By: Professor Sana`a Maswadeh 

Abstract 
This study aims to know the effect of quality costs (prevention costs, 

Appraisal costs, internal failure costs and external failure costs) on the 

financial performance of Jordanian service companies that were identified in 

the Jordanian transport companies listed on the Amman Stock Exchange and 

there are 9 transport companies at the end of 2018, and the Royal Jordanian 

Airlines was excluded, because they have remarkably outliers values, to 

subject 8 Jordanian companies to statistical analysis. To achieve study goal, 

data were collected from the published financial statements of the Jordanian 

transport sector companies listed on the Amman Stock Exchange during the 

period between 2009-2018. To analyze the study data and to test its 

hypotheses, a statistical program (SPSS) was used, whereby multiple 

regression analysis was used to test the hypotheses. 

The study found that there is an effect of quality costs on financial 

performance as measured in the Tobin’s Q indecator and return on assets in 

Jordanian transport companies listed on the Amman Stock Exchange, and 

that there is a disparity in the effect of quality costs being on financial 

performance indicators, whether the impact is positive or negative. 

In light of the statistical results, the study made a number of 

recommendations, the most important of which is the need for Jordanian 

transport companies' departments to pay attention to limiting internal failure 

costs due to its negative effect on financial performance, by increasing 

greater interest in prevention and Appraisal cost that limit the occurrence of 

internal and external failure. 
Key words: Quality Costs, Financial performance, Jordanian 

transportation companies.
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 الفصل االول

 خلفية الدراسة وأهميتها

المقدمة 1-1  

العولمة من تحديات وتحوالت اقتصادية والتغيرات االنتاجية  عصرة في خاصيشهده العالم  في ظل ما

التكتالت االقتصادية االقليمية والدولية  رهو التي ادت الى ظو بيئة االعمال الهائلة والمتسارعة في 

 ميع المجاالتالسريعة في جوالتحالفات االستراتيجية للشركات العمالقة وحدوث التطورات التكنولوجية 

وانفتاح االسواق على بعضها البعض من خالل دخول  ،ق العمالء وحاجاتهموالتغيرات في اذوا

مام مطروحة ا عديدةئل بدااتاح  مما، العالمية عالية الجودة الى االسواق المحليةوالخدمات المنتجات 

مارية فرص االستثالووجود عدد هائل من  خدماتهاعلى تسويق  وزيادة التحدي امام الشركات ،العمالء

والسرعة بابتكار منتجات  ،االعتماد على االالت بدال من العنصر البشري باالضافة الى ،متاحةال

االمر الذي ادى الى خروج العديد من الشركات من دائرة المنافسة  ،وتقديم خدمات متميزة ،جديدة

بهدف احكام السيطرة واستحواذها على االسواق  ،ىاضافة الى اشتداد المنافسة بين الشركات الكبر 

بغية الحفاظ على العمالء الحاليين وكسب رضا  لمية من اجل اكتساب عمالء جدد اوالمحلية والعا

 العمالء والوفاء لهم.

يساهم  والذي المقدمة للخدمةدارة الجودة اعلى تبني اساليب ادارية حديثة ك اهتمام الشركات ازدادلذا 

ي سوق المنافسة ف من البقاء واالستمرار تمكنهاسمعتها لدى العمالء ومكانتها السوقية التي  في تعزيز

الجودة ب خدماتوايضا استغالل الموارد والفرص المتاحة بالشكل االمثل لتحقيق  ،المحلي والعالمي

 .(2017، المسعودي) الشركة عمالءمن قبل  المطلوبة والمواصفات المحددة
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ين ان يرافقها االهتمام بتكاليفها بأعتبارها جزء هام وتكميلي لالدارة والمستهلك االهتمام بالجودة يتطلبو 

ضمان توفير  ف الىلها الشركة نتيجة جهودها التي تهدوالمخططين والمستثمرين فهي تكاليف تتحم

 ،والتقييم ،قايةوتساهم تكاليف الجودة )الو  ،بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددةوخدمات  منتجات

( في انتاج السلع والخدمات عالية الجودة وبتكلفة منخفضة والتي الفشل الخارجيو ، والفشل الداخلي

 يؤدي الى بيعها في السوق بأسعار منافسة.

اهداف  اح والذي يعتبر منالجودة معيار اساسي لزيادة الحصة السوقية وتحقيق المزيد من االرب وتعد

 أصبح لذا ،مرهون بكفاءة اداءها عامة واداءها المالي خاصة لنجاحها وبقاءها فهوالهامة الشركة 

تتبناها الشركات بأعتبارها مفتاح نجاح في سباق  مهمهاستراتيجية ينظر الى الجودة على انها 

االتجاهات المحاسبية الحديثة ومؤشر من المؤشرات الرئيسية لتحسين االداء  أحد ، اذ تعتبرالمنافسة

 في الشركات الذي ينعكس على مستويات الربحية ومدى قدرة الشركة في مواجهة الظروف الطارئة

 .(2016)حليحل، سليمان، 

ع اقل الحفاظ على الجودة العالية م والحفاظ عليها يتتطلب االرباحان قدرة الشركة على تحقيق  وكما

تكاليف جودة ممكنة وهذا يتحقق من خالل االستخدام االمثل للموارد المتاحة والتي تمكن الشركة من 

تحقيق ميزة تنافسية وتحسين االداء المالي من خالل تحديد مناطق الفشل واالخفاق والعيوب والتي 

لخدمة تحسين الجودة المنتج أو اليمة والمالئمة الخاصة بمن خاللها يتم اتخاذ القرارات المناسبة والس

المالي للشركة وقدرتها على تحقيق المنافسة واالستمرار  الذي يصب في النهاية المطاف في االداءو 

اليف تكثر أالتعرف على في السوق المحلي واالقليمي والعالمي. لذا جاءت هذه الدراسة بغرض 

 على االداء المالي (الفشل الخارجيو  ،الفشل الداخليو  ،التقييمو  ،ايةعادها االربعة )الوقاببالجودة 



4 
 

 
 

دمات قطاع الخ ضمن من المدرجة في بورصة عمان شركات النقل تم اختيار ولقدالخدمات للشركات 

 .على مجتمع الدراسة للتعميمبغرض التوصل الى نتائج دقيقة قابلة 

  وأسئلتهامشكلة الدراسة  2-1 

 تصنف النقل التيشركات في ي جزء مهم وهدف استراتيجي الجودة في الوقت الحالتمثل تكاليف 

الناجحة لتحقيق مركز تنافسي في السوق المحلي والعالمي لتمكنها من  ات الخدميةكضمن الشر 

ر عدد خالل جذب اكب الصمود في وجه التحديات الخطيرة للمنافسة العالمية والبقاء واالستمرار من

لذا  ،باتهومتطل احتياجاتهخدمة تلبي  عنوالذي يبحث  العميلمدى تأثيرها على سلوك من العمالء و 

ذات الكلفة  تقديم الخدمات واالساليب التي تساعدها فيالطرق  عن بحثيجب على الشركات ال

 . العاليةالمنخفضة والجودة 

االمثل  اللاستغالتي تبين قدرة الشركة على  المقاييس المحاسبيةكما ويعتبر االداء المالي من اهم 

حديثة لحيث يعد اسلوب تكاليف الجودة واحد من االساليب المهمة االربح لمواردها من اجل تحقيق 

لى االداء هميته وانعكاسه االيجابي عألة وتحسين الجودة و خفض التكلفالتي تسهم في بلوغ ميزتي 

الفشل و  ،قييمالتو ، لجودة بابعادها االربعة )الوقايةتكاليف اادارات الشركات نحو  اهتمام فقد زادالمالي 

( ومراقبتها لتحسين اداء الشركات وبما يحقق رؤيتها ومهمتها واهدافها الفشل الخارجيو  ،الداخلي

 نمو االقتصاد الوطني وازدهاره.على  ولما لذلك من انعكاساالستراتيجية 

 : الجابة عن التساؤل الرئيسي االتيفجاءت هذه الدراسة ل

 :للدراسة الرئيسي السؤال

  .بورصة عمانالمدرجة في  األردنية النقلشركات في  تكاليف الجودة على االداء الماليثر أما 
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 :تيةينبثق عن السؤال الرئيسي االسئلة الفرعية االو 

 . مانفي بورصة عالمدرجة  األردنية النقلشركات في  اليتكاليف الوقاية على االداء المثر أما  -1

 . ة عمانفي بورصالمدرجة  األردنية النقلشركات في  الياالداء الم تكاليف التقييم علىثر أما  -2

بورصة  في المدرجة األردنية النقلشركات في  تكاليف الفشل الداخلي على االداء الماليثر أما  -3

 .عمان

ي بورصة فالمدرجة  األردنية النقلشركات في  الماليتكاليف الفشل الخارجي على االداء ثر أما  -4

  . عمان

 اهداف الدراسة 1-3

 :ةالتالياالهداف من خالل هذه الدراسة الى تحقيق  ةسعى الباحثت

 .نالمدرجة في بورصة عما األردنية النقلشركات في  تكاليف الجودة على االداء الماليثر أ معرفة

 الفرعية االتية:ينبثق من الهدف الرئيسي االهداف و 

ة المدرجة في بورص األردنية النقلشركات في  تكاليف الوقاية على االداء الماليثر أ معرفة -1

 عمان. 

رصة المدرجة في بو  األردنية النقلشركات في  تكاليف التقييم على االداء الماليثر أمعرفة  -2

 عمان. 

رصة المدرجة في بو  األردنية النقلشركات في تكاليف الفشل الداخلي على االداء ثر أ معرفة -3

 عمان.
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ة في المدرج األردنية النقلشركات في  تكاليف الفشل الخارجي على االداء الماليثر أ معرفة -4

 بورصة عمان. 

 اهمية الدراسة  1-4

 فضلأبمستوى اداء مالي  االرتقاءتتمثل اهمية الدراسة في اهمية تطبيق تكاليف الجودة من اجل 

 يةاألردنالخدمية الشركات  قطاع ضمن تصنفوالتي  المدرجة في بورصة عمان النقلشركات ل

غرض بذلك و  ،كأسلوب اداري للوصول الى مستوى منخفض من التكاليف ومستوى عالي من الجودة

تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط اعدها على زيادة الحصة السوقية و تحسين اداء الشركات مما يس

وايجاد وسيلة ناجحة لخدمة حاجاتهم ، العمالءعدد ممكن من  أكبرجذب  منالضعف لتمكينها 

 :لنسبة لجهات عديدة منهاابويمكن التعبير عن اهمية هذه الدراسة  ،متطلباتهمو 

 ين من خالل تحس على ادائها الماليجودة التكاليف ثر أ معرفةعلى النقل شركات ادارة  مساعدة

إلى  سيؤدياالسواق الجٌديدة والذي بدوره إلى  هادخول إمكانيةجودة خدماتها والذي ينعكس في 

 .ودولياوأقليميا السوقية محليا  تهاحصٌزيادة 

 لفشل ا وجود قلل من احتماليةت والتيبتكاليف الجودة  بزيادة االهتمام النقلشركات  مساعدة

ية عن القانون يوقعها تحت طائلة المسؤؤلية والذي الخارجي الناتج عن تقديم خدمات غير جيدة

 من جراء إستخدامه لهذه الخدمات. العميلكل ضرر يصيب 

 االستثمار  ىعل ينتشجيع المستثمر الى جذب و  يؤديالتكاليف  بجودة عالية وبأقلم خدمات يتقد

  .واالقتصاد الوطني المحليذلك من انعكاس على تطوير السوق لوما  ،األردنيةالشركات في 



7 
 

 
 

  قيام الشركة بتطبيق نظام الجودة على جميع انشطتها وضمن من خالل حماية المستهلك

مواصفات قياسية متفق عليها محليا وعالميا، مما يقود الى تقديم منتج وخدمة عالية الجودة، وبما 

 .يعزز ثقة ورضا ووالء عمالء الشركة

  لية في بعلى نتائج هذه الدراسة في اجراء دراسات مستقعلى الوقوف ن الباحثين والدارسيمساعدة

 قطاعات اخرى وعلى متغيرات جديدة.

 فرضيات الدراسة 5-1

 تم صياغة الفرضيات التالية:وأسئلتها استنادا الى مشكلة الدراسة 

 الرئيسة الفرضية 

 HO1:  0.05 ≥ عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة ثر أال يوجد)   (α  لتكاليف الجودة على

 المدرجة في بورصة عمان. األردنية النقلشركات في  األداء المالي

 وينبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية االتية: 

 :االولى الفرعية الفرضية

1-1HO:  0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد≤  (α   لتكاليف الوقاية على

 . المدرجة في بورصة عمان األردنية النقلشركات في  األداء المالي

 :الثانية الفرعيةالفرضية 

2-1HO:  0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد≤  (α   لتكاليف التقييم على

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقلشركات في  األداء المالي

 :الثالثة الفرعية الفرضية
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3-1HO:  0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد≤  (α   لتكاليف الفشل الداخلي

  .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقلشركات في  األداء الماليعلى 

 الفرضية الفرعية الرابعة:

4-1HO:  0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد≤  (α   لتكاليف الفشل الخارجي

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقلشركات األداء المالي في على 

موذج الدراسة  ان   6-1  

 على النحو التالي:قامت الباحثة في اعداد انموذج الدراسة توضيح فرضيات الدراسة ول
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  حدود الدراسة: 1-7

 (.2009-2018)بين  ما الواقعة الدراسة للفترة نتائج تتحدد الحدود الزمانية:

مدرجة في  شركات 9وعددها  األردنية النقلشركات : اقتصار هذه الدراسة على المكانيةالحدود 

 .بورصة عمان

 :محددات الدراسة 1-8 

 تتمثل محددات الدراسة التي واجهتها الباحثة فيما يلي:

 شركات النقل المدرجة في بورصة عمان واستبعاد الشركات غير المدرجةاعتماد الدراسة على   -1

 .المصنفة ضمن القطاع الخدمي االردني

لمدرجة في ا األردنية صعوبة تفريغ عناصر تكاليف الجودة من التقارير المالية لشركات النقل -2

عدم و  ،عدم قيام شركات النقل باستخدام مسميات موحدة لعناصر تكاليف الجودةل ،بورصة عمان

 ات النقلشركالصادرة عن في التقارير المالية  وموحدعناصر تكاليف الجودة بشكل منظم  عرض

 .األردنية

 مصطلحات الدراسة: 1-9

ديئة ذات ر التكاليف التـي تنفقها الشركة لمنـع إنتـاج منتجات او تقديم خدمات  وهي تكاليـف الجودة

ان  الى النفقات الالزمة التي تشير جودة منخفضة ال تلبي احتياجات العمالء ومتطلباتهم، فهي جميع

 ,Garrison)المنتج او الخدمة حققت المستوى المطلوب من الجودة التي تسعى الشركة الى تحقيقه 

2015) 
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غير  ديم الخدماتاو تق للحيلولة دون انتاج منتجات الشركة التكاليف التي تنفقهاوهي  تكاليف الوقاية

قلل من التي ت نشطةالابالمتعلقة و ، لمنع حدوث عيوب في الخدمة او المنتجاي  ،مطابقة للمواصفات

 .(2017)المسعودي، المطلوبأو تستبعد انتاج سلع معيبة أو تقديم خدمة أقل من المستوى 

بين  وتحديد الفروقات النهائي الخدمةمستوى جودة  وتدقيق فحص تكاليف هي تكاليف التقييم

 .(2017،واخرون  حسين) الفعتقديمها الذي تم  والخدمةوبة لالمط الخدمةمواصفات 

ة مواصفات عيوب وعدم مطابقوجود الشركة نتيجة  تتحملهاالتي  التكاليفهي  تكاليف الفشل الداخلي

 للعميل مهاتقديداخل الشركة وقبل  امتطلباته وتم اكتشافهاحتياجات العميل و مع  المنتجالخدمة او 

 (.2017،واخرون حسين)

هي تكاليف التي تنفقها الشركة نتيجة عدم مطابقة المنتجات او الخدمات  تكاليف الفشل الخارجي

المنتج او  قديمتويتم اكتشافها خارج الشركة بعد  العميلللمواصفات والمعايير التي تلبي احتياجات 

     .( ,2015Garrison) للعميل معيبةذات جودة  الخدمةالمنتج او  وبحيث يقدمالخدمة للعميل 

استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز االهداف المحدده، ويعبر عن اداء بأنه  المالياالداء 

الشركة باعتباره الداعم االساسي لالعمال المختلفة التي تمارسها الشركات ويساهم في اتاحة الموارد 

 (Abdallah, 2019).ن المالية لها وتزويدها في فرص استثماريه في مختلف الميادي
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 الثاني الفصل

 االدب النظري والدراسات السابقة

 ( تمهيد2-1)

 ( مفهوم الجودة2-2)

 مراحل تطور الجودة( 2-3)

 ( تكاليف الجودة2-4)

 همية تكاليف الجودة( أ2-5)

 نواع تكاليف الجودةأ( 2-6)

 نماذج قياس تكاليف الجودة( 2-7)

 ( االداء المالي2-8)

 مؤشرات االداء المالي( 2-9)

 االداء الماليتقييم هداف ( أ2-10)

 همية االداء المالي( أ2-11)

 المؤثرة على االداء الماليالعوامل ( 2-12)

 ( عالقة تكاليف الجودة باالداء المالي2-13)

 ( قطاع الخدمات2-14)

 قطاع النقل( 2-15)

 ( الدراسات السابقة2-16) 

 ( تلخيص الدراسات السابقة2-17)

 دراسات السابقة( ما يميز الدراسة عن ال2-18)
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الثاني الفصل  

  تكاليف الجودة واالداء المالي

 تمهيد1-2 

، جودةالبالذي ادى الى االهتمام و ين الشركات بة ر يشهد العالم وجود منافسة في االسواق المعاص

، ضائهـمر وكسب  العمالء ورغباتهم متطلبـات تلبيةمـن أجـل  النقلشـركات فأصبحـت محـط اهتمـام 

 .بيئية محيطة ومواجهة اية تحديات ستمراراالو البقاء تمكنها من  والتي تحقيـق ميـزة تنافسيةلتسهم في و 

هذا الفصل عرض االطار النظري، حيث يبدأ الفصل بالتطرق لمفهوم الجودة ومراحل  وسيتم في

أهميته و  تطورها، وتكاليف الجودة وأهميتها وأنواعها ونماذج قياسها، واالداء المالي ومؤشراته وأهدافه

يز موالعوامل المؤثره عليه، وقطاع الخدمات وقطاع النقل، وأخيرا الدراسات السابقة وتلخيصها وما ي

 .عن الدراسات السابقة الحالية الدراسة

 مفهوم الجودة 2-2

تعد الجودة من المتطلبات االساسية الحديثة التي يجب توافرها في المنتجات والخدمات التي تقدمها 

حتياجاتهم، مما يفرض عليرغالشركة لعمالئها، لكي تلبي  ذا المفهوم منح االهمية الالزمة له ناباتهم وا 

دامة الميزة التنافسية سواء في االسواق لمية، لما المحلية أو العا الحديث لما له من أثار في تحقيق وا 

تحققه من منافع في تحسين سمعة الشركة وزيادة حصتها السوقية ومن ثم زيادة االرباح، ولمعرفة 

 :المقصود بالجودة يمكن تسليط الضوء على بعض التعاريف المختلفة لها

السلعة المصنعة ( الجودة أنها )المالئمة لالستخدام( اي كلما كانت الخدمة او 2012يعرف رضوان )

 مالئمة الستخدام المستفيد كلما كانت جيدة.
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فهي تختص  االشياء،على أنها " القدرة على إتقان عمل ( 2014) عماريوعرفت الجودة من قبل 

 تلبي حاجات التي خصائصوالصفات من الوعة ممج على بالحصول على منتج او خدمة تحتوي

 .خالية من العيوب وخدمات ورغبات وتوقعات المستفيدين عن طريق منتجات

خصائص والمواصفات التي يجب أن تتوفر في ال( الجودة على أنها "،2015) عريقات فقط عرف

الخدمة حتى تكون الخدمة قادرة على تلبية رغبات وحاجات العميل وتميزها بين خدمات الشركات 

عتها أن خسائر كان باستطاالمنافسة وأي خلل في تلك الخصائص والمعايير سوف يقود الشركة إلى 

  ."تتفاداها

مدى مطابقة مواصفات تصميم السلع والخدمات التي تقدمها الشركة مع توقعات "بأنها  الجودةف وعر 

 (.(Barbosa, et.al, 2016ء الالعم

فقد عرفتها بأنها جميع الخصائص والصفات للمنتج  (ASQC)ضبط الجودة اما الجمعية االمريكية ل

 ,Datar, Rajanم)أو الخدمة المقدمة والتي ستلبي احتياجات العميل وقت الشراء أو خالل االستخدا

2018 .) 

أن  يجب التي خصائصالو  مجموعة من المعايير بأنهاالجودة  تعريف الباحثة تلخصمما سبق، 

ع محيث تتوافق هذه الخصائص والمعايير وب، الشركةتتواجد في المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل 

 هذه لىع ةالتحسين المستمر  على عملياتتشمل و  ،ما يحقق رضاهمب العمالء واحتياجات توقعات

 .المنتجات والخدمات المقدمة
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 لجودةاتطور مراحل  2-3

 :(2017، المسعودي) حو التاليعلى النو  بشكل مختصر الجودة تطور مراحلق الى ر سيتم التط

االت ح اكتشافالنشطة المصممة لتحديد و اتشير مرحلة الفحص الى تلك  :مرحلة الفحص -

اي ان عملية فحص الجودة كانت مجرد ضمان  او الخدمات المقدمة، التطابق للمنتجاتعدم 

فالفحص ال يمنع وقوع الخطأ، ، الموضوعةلمعرفة أن المنتج أو الخدمة مطابق للموصفات 

االخطاء بعد حصولها ال  اكتشاف حيث انه يتم ،بل تنحصر مهمته في اكتشاف الخطأ

 .مفهوم قاصر وخطة تحتاج الى التحسين والتطوير ، كما انهاالوقاية منها او منعها

ة االساليب والطرق االحصائي تميزت هذه المرحلة بأستخدام: أو ضبط الجودة مراقبة الجودة -

بقصد الحصول على منتجات اكثر تماثل في خصائصها، مما ادى الى  في مراقبة الجودة

فاألصل في هذه المرحلة هو  الى مرحلة مراقبة الجودة، )الفحص( تجاوز مرحلة التفتيش

غير لا الخدماتاو  واستبعاد المنتجات او تقديم مراقبة وتعديل المواصفات أثناء اإلنتاج

 .قة للمعايير والمواصفات الموضوعةالمطاب

يتم تركيز وتوجه كامل الجهود للوقاية من االخطاء، أي أن هذه المرحلة تركز  توكيد الجودة: -

على نظام يقوم أساسا على منع وقوع االخطاء من أول مرة. ومن مميزات هذه المرحلة أنها 

ة االنتاجية، ويركز على تطوير تخطيط نظام يقوم على تحسين الخدمة، كما يعمل على زياد

يز الضافة الى مشاركة وتحفادمة وتطوير العمليات والخدمات، بالجودة وتحسين تصميم الخ

 االفراد.
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متقدم في ال روهي مرحلة االدارة االستراتيجية للجودة التي تمثل التطو  :ادارة الجودة الشاملة -

مرحلة االدارة الشاملة للجودة المعتمدة على استخدام الجودة كقوة تنافسية عن طريق بناء 

 .في جميع المستويات االدارية للشركةثقافة وفلسفة للجودة 

 ميزالت تحقيق ىإل يهدف العملأنها أسلوب في ب ( ادارة الجودة الشاملة2018وعرف الذيابات )

 العمالء رغبات ىأساسي عل لبشكتعتمد تنظيمية  تكوين ثقافة خالل من ككل الشركةفي أداء 

مستمر  لشكبلعمليات ا وتحسينلدراسة وتطوير  لعلميةوالطرق ا االساليبواحتياجاتهم واستخدام 

كفريق واحد من خالل العمل الجماعي وتدعيمهم وتأكيد خبراتهم وكذلك التعامل مع كل االفراد 

 اساليب فعالة لالشراف والتدريب اتباعوتقدير جهودهم وتشجيعهم على االبتكار عن طريق 

 .المستمر

 تكاليف الجودة 2-4

اتسـاع مفاهيم تكاليف الجـودة بوصـفها من أهم أبعاد الميزة التنافسية فقد اختلف الباحثون في  مع

على أنها تكاليف المطابقة مضافًا أليهـا تكـاليف عـدم  تفقواأوضع مفهوم محدد لتكاليف الجودة ف

 . ((Schfflauerova and Thomson, 2006ة المطابقـ

 وا جاتالمنتمدى الذي يتطابق به مواصفات تصميم التكاليف الجودة بأنها  )2011) الحديثي ويرى

 .ومتطلباتهم الخدمات التي تقدمها الشركة مع توقعات العمالء

دمات تنفقها الشركات لجعل الخالتكاليف التي هي  تكاليف الجودةأن وأوضحت الجمعية االوروبية 

 رغبات المستهلكين واحتياجاتهم )الصياح،المواصفات المحدده، والمخطط لها لتحقيق  ضمن

 (.2013 والحاللمة،
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( الى ان تكاليف الجودة من بين أهم االفكار في إدارة الجودة الشاملة، فهي 2015عريقات ) ريشيو 

يق ، ويعتبر نجاح الشركة الحديثة في تحقة في الشركات والمنظماتبرنامج الجودلجزء هام وتكميلي 

دعم يبوجود نظام معلومات الجودة الذي من السوق مرتبط  أكبر حصةميزة تنافسية والحصول على 

االنظمة التشغيلية لدى الشركة في تحقيق أهدافها، حيث أن الشركات دائما تسعى الى تركيز على 

اهم الجدد وكسب رض يعات وجذب ثقة العمالءصة من المبتلبية احتياجات العمالء للفوز بأكبر ح

 ووالئهم.

منتجات  جلمنـع إنتـا الشركة تنفقهاالتـي التكاليف  هي الجودة تكاليـفأن ال Garrison (2015) ويرى

 يعفهي جم ،ومتطلباتهم احتياجات العمالءجودة منخفضة ال تلبي  ذاتة رديئ خدماتتقديم او 

 ىالمستوى المطلوب من الجودة التي تسع تحقق او الخدمة المنتجان التي تثبت و  الالزمة التكاليف

عملية االنتاج فحسب، بل تتجاوز ذلك الى  الجودة ال تخص كما أن تكاليفتحقيقها الى  الشركة

جميع االنشطة في الشركة بدأ من البحث والتطوير وحتى خدمة العميل اي ان تكاليف الجودة تمثل 

  .كاملة للحصول على منتجات وخدمات بالجودة المطلوبةما تستهلكه نشاطات الشركة 

كلفة المنخفضة ة والتالتكلفة الفعلية للمنتج أو الخدمة المقدم بينالفرق  بأنها تكاليف الجودةوعرفت 

الخدمات او المنتجات دون المستوى المطلوب، أو فشل الخدمات أو حدوث عيوب  يمفي حال تقد

 .(2015 والصرمي، ،الصالح) في تقديمها

دة وعدم تلبية القصور في الجو  منعل الشركة تتحملهاي الت التكاليفأنها تلك وعرفت تكاليف الجودة ب

بات العمالء تلبية متطل في الجودة تفشلدما عن ن التكاليف التي تتحملهاع فضال العمالء متطلبات

 (.2018)مزهر، وسلطان، 
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 تتحدد مع تحقيق أو عدم تحقيق جودة المنتج أوتكاليف الجودة هي التكاليف التي ترتبط و كما أن 

الخدمة، وتنقسم الى قسمين هما تكاليف الجودة الجيدة تتحملها الشركة لضمان تطوير ونجاح المنتج 

في المنتج  ثتحد التي عيوبال معرفةأو الخدمة، وتكاليف الجودة الرديئة التي تتحملها الشركة نتيجة 

 (.Almosre, Kathem, 2019مقبوال لدى العميل ) أو الخدمة وذلك لجعله

نـع تقديم خدمات لم الخدميةالشركات تنفقها التكاليف التي  ان تكاليف الجودة تمثل كل ترى الباحثةو 

حيث  ،ومتطلباتهم همال تلبي احتياجاتوالتي من الوصول الى العمالء  جودة منخفضة رديئة ذات

دد من ع أكبرجذب دائما تسعى الشركات الى تقديم خدمات بجودة عالية بأقل التكاليف الممكنه ل

  كسب رضا ووالء العمالء الحاليين.العمالء الجدد و 

  اهمية تكاليف الجودة  2-5

 ،في الشركات وضروريةاداة مهمة  تعتبر انها خاصة ،تكاليف الجودة لها اهمية كبيرة في الشركات

 .ممتطلباتهو  العمالءلبي احتياجات تالذي  ةالمقدم الخدمةكونها تؤثر على نوعية 

 (:2013عمر و )سرور،  من خالل عدة نقاط اهمها اويمكن القول ان تكاليف الجودة تكمن اهميته

  تعد أداه ضرورية في نجاح الشركات أو فشلها لما لها من دور في إيجاد مركز تنافسي للشركة

املين، ، والء العأكبر، حصة سوقية العميلكسب ثقة )في السوق وذلك من خالل عدة نقاط وهي 

 (.وتخفيض التكاليف

 جات وتطوير منت ئل الالزمة لتحسين مستوى الجودة،وتحديد الوسااالخطاء  تساعد في تحديد

مواجهة الشركات في  تحسن قدرةوالتي  وتحقيق معدالت ربح أكبر وخدمات جديدة ترضي العمالء
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الضغوطات المنافسة الشرسة الموجودة في السوق والتعايش مع بيئة االعمال وكذلك تحسين قدرة 

 تها.ومعالجالمشكالت التي تواجه الجودة عن كشف العلى زيادة كفاءة ادائها من خالل  الشركة

 خدماتها المقدمةجودة سمعة الشركة من خالل مستوى  تعٌزز.  

  االربعةاللذين يعدان من ضمن عوامل النجاح الرئيسة  )التكلفة والجودة(تشتمل على عنصري 

 .للشركة واالبتكار(الوقت، التكلفة، والجودة، و )

  بكيفية  وخاصة بما يتعلق القراراتتوفير معلومات تساعد االدارة بمختلف مستوياتها في اتخاذ

 الخدمات بجودة عالية.جات و و المنت تطوير

 أنواع تكاليف الجودة 2-6

الى  صنفتو تلبي احتياجات العمالء لتقديم خدمات هناك انواع من التكاليف التي تنفقها الشركات 

ـي تتـزامن التكـاليف التاذ تشير تكاليف المطابقة الى انها ، تكاليف مطابقة وتكـاليف عـدم المطابقـة

ضم تو صفات والمتطلبات المحددة مسبقًا االمو المنتجات والخدمات تطابق  مـع جهـود التأكـد مـن أن

ـة أمـا تكـاليف عـدم المطابقـة فهـي تلـك التكـاليف التـي تحـدث نتيج، تكاليف التقييمو تكاليف الوقايـة 

ي جوتضـم تكاليف الفشل الداخلي والخار  المحددة مسبقا مـع معـايير الجـودة الخدماتلعـدم مطابقـة 

(Brekke, Franzen, 2007). 

 وسيتم التطرق الى تعريف كال من انواع التكاليف الجودة على النحو التالي:

 تكاليف الوقاية

هي و تعتبر أكثر الطرق فعالية لخفض تكاليف الجودة مع الحفاظ على الجودة العالية للمخرجات  

 الجودة، بتصميم وتنفيذ وتشغيل نظام المرتبطةهي التكاليف و  مشاكل الجودة من البداية تجنب حدوث
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 حيحةبصورة ص وانجاز االعمال االخطاءوقوع  لمنع المصممة االنشطةالقيام بكافة  يهاعل وتترتب

 ءة الرديئة من الوصول الى العمالذات الجود خدماتوكما انها تسعى الى منع  مرة االولىمن 

(Turkson, 2012)،  االخطاء الفيلت انفاقهاالتكاليف التي يتم الى " (المنع)تكاليف الوقاية وتشير 

 .(2015عريقات، )المعيبة قبل حدوثها او تقديم الخدمة  المتمثلة في إنتاج

 خدمات يمتقدللحيلولة دون  الشركةأن تكاليف الوقاية تمثل كل ما تنفقه  (2017) وأشار المسعودي 

 تتعلقبأنها التكاليف التي Neyestani (2017 ) وعرفها .ومستقبلياغير مطابقة للمواصفات حاليا 

 .العمالء باتمتطل وتلبية والعيوب، المطابقة عدم منع نحو الموجهة والتصنيع التصميم النفقات في

 : (Abulaila, et.al, 2019)(،2012 أحمد،) نشطة منهاعدة اتكاليف الوقاية تشمل و 

 ،معرفة متطلبات والمواصفات التي تلبي حاجات ورغبات العمالءمن خالل  كفاءة تصميم الخدمة .1

توقعاتهم و  العمالءهذا النوع من التكاليف بهدف التعرف على احتياجات  الشركةتتحمل بحيث و 

 الخدمة.عن 

 العمالء.احتياجات  فةر معتدخل هذه التكاليف في و  الخدمات تطوير تكاليف .2

 والمدراء الموظفينو  والمشرفينتكاليف التدريب: وتشمل تكاليف إعداد وتنفيذ برامج تدريب العمال  .3

 بشكل يالئم المستوى المطلوب. المطلوبةالقدرات  لتأمين

افة، ضي ، السفر،المعلومات، االتصاالت شبكةاشترك في من  تكاليف متنوعة: وتشمل كل .4

قت وتقليل و  للعمالءقدمة ضمان رفع جودة الخدمة المومكافآت العاملين لمؤتمرات واحتفاالت، 

 .بالجودة المرتبطة االنشطةمن  وغيرها ر،االنتظا

 .االقتصادية من دراسات جدوى مشروعات تحسيـن الجودة .5
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 تكاليف التقييم

غير المطابقة للمواصفات البد من إنفاق تكـاليف التقيـيم والتـي تمــثل تكـاليف  الخدماتلغرض اكتشاف 

تكاليف الفحص واالختبار من أجل التأكد من إن الخدمة أو تشمل و  ،المحافظة على مستوى الجودة

 .صفات المحددة مسبقااالمو والمعايير و  مقـاييسالمع  تطابقهامن حيث  ةمقبول المنتج

 وتحديد الفروقات النهائي الخدمةفحص مستوى جودة  تكاليف ( بأنها2017) واخرون حسين ويرى

أنها ( ب2017) Neyestaniعرف . و الفعتقديمها الذي تم  والخدمةوبة لالمط الخدمة مواصفاتبين 

 . لتكاليف المتكبدة لتحديد درجة المطابقة لمتطلبات الجودةا

 :(Abulaila, et.al, 2019)، (2012)أحمد،  منهاتكاليف التقييم عدة انشطة  تشملو 

 .مطابقة الخدمةتكاليف تدقيق: وتشمل تكاليف التحقق . .1

 المعداتو  المباني : وتشمل تكاليف فحص وصيانةوالحافالت المعداتو  المباني تكاليف فحص .2

 .ومصاريف االصالح

جد مشاكل اثناء عملية تقديم الخدمات ومعرفة نقاط الضعف في يو  اذتكاليف اختبار لمعرفة  .3

 مستوى الجودة المطلوب وكيفية معالجتها. 

 .متطلبات ورغبات العمالء لتلبية لمواكبة التطورات تكاليف اتعاب استشارات فنية .4

 تكاليف الفشل الداخلي

المعايير التي صفات و اللمو  أو المنتجات الخدماتهي التكاليف التي تنفقها الشركة نتيجة عدم تطابق 

هي و  ، ,Garrison)2015) للعميلتلبي احتياجات العميل وتم اكتشافها داخل الشركة وقبل تسليمها 

تسليم  بلقتلك التكاليف الناتجة عن األنشطة التي تتحملها الشركة لتصحيح مشاكل عيوب الجودة 
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للعمالء  اعيوب قبل تسليمه الخدمةإذا لم يظهر في  للعمالء، وقد تتالشى هذه التكاليف الخدمات

لتكاليف المرتبطة بالعيوب التي تم العثور ا بأنهاNeyestani (2017 )واشار . (2017)المسعودي، 

 .عليها قبل أن يتلقى العميل المنتج أو الخدمة

 :(Abulaila, et.al, 2019)، (2012)أحمد، تكاليف الفشل الداخلي عدة انشطة منها وتشمل 

ترتبة حالة عدم دفع العميل للمبالغ الم الديون التي ال يمكن تحصيلها في وتمثلالديون المعدومة  -1

 عليه.

 .بة عليها وتشمل المعالجات الطبية، وتأمين الصحياصابات العمل والتعويضات المترتمصاريف  -2

 والمطبوعات ولوازم كمبيوتر. ية وتشمل القرطاسيةيف المكتبر تكاليف المصا -3

 تكاليف الفشل الخارجي

ايير التي للمواصفات والمع او الخدمات تاهي تكاليف التي تنفقها الشركة نتيجة عدم مطابقة المنتج

 جودة الرديئةذات ال او الخدمة ويتم اكتشافها خارج الشركة بعد تسليم المنتج العميلتلبي احتياجات 

الناشئه عن الخدمات او المنتجات المعيبة  كما عرفت بأنها التكاليف ، ( ,2015Garrison( للعميل

عندما تكون  هرال تظوهي تكاليف  الى العميل الخدماتتسليم  بعد شحن المنتج او يتم اكتشافهاالتي 

 حسين ريشيو  .(2012، غديرو ل، )الفض فاتالمنتجات او الخدمات المطابقة مع المتطلبات والمواص

جة الجودة الذي ينشأ نتي تكاليفي ذلك النوع من تكاليف الفشل الخارجي هبأن ( 2017) وأخرون

Neyestani (2017 )واشار  ،متطلباتهماو التوافق مع  العمالءبية احتياجات لفي ت الخدمةلفشل 

 أو لعميلا متطلبات تلبية الشركة منتجاتاو ال خدمات تستطيع ال عندما تحدث التكاليف هذه بأن

من ال كوتتضمن . العميل إلى تسليمها اال بعد هاار أث اكتشاف يمكن ال ولكن المحددة المتطلبات

 .السمعة على السلبي تأثيرالو  الشكاويو  ،والكفاالت الضمان مطالباتو  صيانة
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 : (Abulaila, et.al, 2019)،)2012)أحمد،  اة منهتكاليف الفشل الخارجي عدة انشط تشملو 

  القضاء والخدمات القانونية راجو ي تكاليف المتعلقة فال. 

 وتشمل كل التكاليف المرتبطة بشكاوي العمالء عن فشل الخدمة المستلمة  العمالء شكاويليف كات

 .من قبلهم

  تعويضات الناتجة عن الحوادثتكاليف. 

  ضماناتتكاليف كفاالت و. 

قيام الشركات مية أهتؤكد على  بتصنيفاتها المتنوعة فأن الباحثة وبعد استعراض انواع تكاليف الجودة

بدوره الذي و  يؤدي الى زيادة مستوى الجودة،مما  والتقييم الوقاية أنشطة في واالهتمام االستثمار في

 العمالء ضاتالي كسب ر وبال ،)تجنب حصول الفشل( للعميل المقدمة المعيبة الخدماتتقليل  يؤدي الى

 السوقية.من خالل تحسين سمعة وحصة الشركة االداء المالي ينعكس على مما  مووالئه

  نماذج قياس تكاليف الجودة 2-7

في هذه  االيه ستناداالالتي تم و  لقياس تكاليف الجودة المقترحةطرق والهنالك العديد من النماذج 

 (Horngen, et.al, 2016) :، منهاالدراسة

  Prevention-Appraisal-Failure) .  ((PAF)لوالفشنموذج الوقاية والتقييم  -1

   (Crosby Model).نموذج كروسبي -2

 .Taguchi Model))نموذج دالة خسارة الجودة  -3
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  Prevention-Appraisal-Failure (PAF)  والفشلنموذج الوقاية والتقييم 

 Armandبواسطة التي تم تصنفهاو  (PAF)تستند معظم نماذج تكاليف الجودة على تصنيف 

Feigenbaum ةمقبول صبحتوالتي ا الداخلي والفشل الخارجي، والتقييم والفشلالوقاية  تكاليف أنهاب 

ان االستثمار في انشطة الوقاية والتقييم سوف يقلل من تكاليف ويفترض هذا النموذج . عالميا قبوال

مار في تكاليف الوقاية سيؤدي الى خفض تكاليف التقييم، ث، وأن االستالداخلي والخارجي الفشل

 يقلل من اجمالي تكاليف الجودة مستوى جودة الوصول الىالجودة هو من نظام تكاليف  فوالهد

(Horngen, et.al, 2016.)  

  Crosby`s Modelنموذج كروسبي

 ،من أشهر رواد الجودة وأساليب تطويرها حيث قام بتأسيس كلية متخصصة للجودةCrosby  يعتبر

أول من نادى يعتبر هو و  1980سنة  Quality Is Free أكثر من خالل كتابه Crosbyأشتهر و 

" صناعة بال عيوب" ويؤكد كروسبي أن هذا البرنامج ال يعني أن العاملين ال يخطئون ولكنه  بفكرة

 .Crosby, 1980)) يجب أن تتوقع عدم خطأ العاملين الشركةيعني أن 

 أن  Crosbyاألساسية" فيرى والمواصفات المطابقة مع المتطلبات عرف كروسبي الجودة بأنها "

 مع سعر عدم المطابقة (Conformance of Price)طابقة مسعر ال ةتكاليف الجودة هي مجموع

(Conformance-None of Price) ، هو تكلفة  التأكد من أن االنشطة حيث أن سعر المطابقة

 وهعمليات تسير بشكل الصحيح والذي يتضمن تكاليف الوقاية والتقييم، وسعر عدم المطابقة الو 

من  بية احتياجات ومتطلبات العمالء وتتكوناتجة عن فشل المنتجات أو الخدمات في تلالتكاليف الن

االلتزام بمطابقة  الشركات علىجميع  Crosby ويحثتكاليف الفشل الداخلي والفشل الخارجي، 
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تحسين ل السلعة أو الخدمة المقدمة مع المعايير األساسية التي تم وضعها كأحد المتطلبات الجوهرية

  (.Horngen, et.al, 2016) مستوى األداء

 Taguchi Model الجودة خسارةدالة  نموذج

الذين أسهموا بتطوير الجودة بأسلوب يستهدف تقليل التكاليف رواد ال منGenichi Taguchi يعد 

م من خالل السيطرة على تصمي اإلحصائيةالهندسية و  واالرتقاء بمستوى الجودة معتمدا األساليب

وشي بتوسيع نطاق تطبيق الجودة االحصائية خاصة في مرحلة كواهتم تا .المنتج وعمليات التصنيع

رية شهيرة تسمى دالة الخسارة والتي يقول فيها ان الخسارة ال تأتي فقط من ظتصميم المنتج، وله ن

 ,Horngen)له المحدده  الوظائفواصفاته بعيدة عن مانتاج منتج معيب ولكن من أي منتج تكون 

et.al, 2016.) 

ونظرا  ،دراسةفي هذه العلى نموذج الوقاية والتقييم والفشل ونموذج كروسبي  باالعتمادقامت الباحثة و 

االستثمار في تكاليف المطابقة )تكاليف الوقاية  واالستفاده منهم من خاللالهمية هذه النماذج 

ف عدم تكاليمن  خفضيزيادة مستوى جودة الخدمات وبدوره  الى التقييم( والتي تؤديوتكاليف 

على االداء  ياايجاب ينعكسيتوقع أن المطابقة )تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي( مما 

 المالي.

  االداء المالي8-2  

ة االطراف ذات العالقة المباشر يحظى االداء المالي في الشركات بكافة انواعها باهتمام متزايد لدى 

سبيل لاالن االداء المالي هو  غيرهمو  المستثمرينين و سين واالدار الدار ين و لباحثلالغير المباشرة او 

يث يوفر حلمقومات المالية للشركات يعتبر من او كما  .الشركات ستمرارابقاء و للحفاظ على  االساسي
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نظام متكامل للمعلومات الدقيقة والموثوق بها لمقارنة االداء الفعلي النشطة الشركات من خالل 

 رافات عن االهداف المحددة مسبقا.حمؤشرات محددة لتحديد االن

( االداء المالي بأنه يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز 2019) Abdallahوعرف 

االهداف المحدده، ويعبر االداء المالي عن اداء الشركة باعتباره الداعم االساسي لالعمال المختلفة 

 فالتي تمارسها الشركات ويساهم في اتاحة الموارد المالية لها وتزويدها في فرص استثماريه في مختل

 الميادين.

بقاء وان على ال وقدرتها مقياس لتحديد مدى نجاح الشركة واستمراريتها بأنه االداء الماليويعرف  

 ,Horngren) د من مخاطر وجودها واستمراريتهامن االداء المالي يزي المراد تحقيقهفقدانها للمستوى 

et.al, 2016). 
أداة للتعرف على الوضع المالي  يعبر عن( االداء المالي أنه 2015) Awan & Saeed وعرف 

  .القائم في الشركة في لحظة معينة ككل أو جانب معين من أداء الشركة

اداة تحفيز العاملين واالدارة في الشركة، لبذل المزيد من  بأنهاالداء المالي  (2017) ثابت وعرف

لى ، وبالتالي يعتبر مؤشر لتعرف عالسابقالجهد بهدف تحقيق نتائج ومؤشرات مالية افضل من 

الوضع المالي للشركة في لحظه معينة، او لجانب معين من اداء الشركة او اداء اسهمها في السوق 

 .في فترة محددهو في يوم محدد 

مدى مساهمة االنشطة في خلق القيمة والفعالية في استخدام الموارد المالية بيعرف االداء المالي كما  

 .(2018 ،عباسو المتاحة، من خالل بلوغ االهداف المالية بأقل التكاليف المالية الممكنة )زاهية، 

ن المفهــوم العــام أفــ المرتبطة بهعــن المفاهيم العديدة  النظــر بغضو  بأن االداء المالي الباحثة ىوتر 

 لتكاليفبأقل ا اهدافها التي تسعى اليها تحقيق قدرة الشركة على هوالتعريفات  معظمفيــه  تشتركالــذي 

 الممكنة.



26 
 

 
 

مالي مؤشرات االداء ال 2-9   

في هذه  ةطرق الباحثاالداء المالي حيث ستت هنالك العديد من المؤشرات التي تسخدم في احتساب

 :تتضمن والتي المؤشرات هذهأبرز ى الدراسة ال

   Tobin’s Q مؤشر اوال:

يمة الق يقيس مؤشر وهو مقياس يعبر عن إحتمالية النمو في أصول الشركة، Tobin’s Q  رمؤش

ن اة و إلى قيمتها الدفتري السوقية للشركة نسبة ه على توقع قدر لايتمثل في  المؤشراتعتماد على هذا الا 

أقل من واحد فإن القيمة السوقية أقل من  Tobin’s Q  رمؤش فإذا كانت قيمة ربحية وأداء الشركة،

 ، أي الشركة مقيمة بأقل من قيمتها ومن ناحية أخرى إذا كانت قيمةالدفترية قيمة أصول الشركة

و يعني ، وهالدفترية أكبر من واحد فإن القيمة السوقية أكبر من تكلفة أصولها Tobin’s Q رمؤش

 (.2014، واخرون دارة الجيد )أبو السعودالستثمار، وتعتبر مؤشر على أداء اال أفضلأن هناك فرص 

 (ROA)العائد على االصول :ثانيا

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

ركة ويعكس هذا المؤشر كفاءة الش، إجمالي أصولها خاللرباح من االلقياس قدرة الشركة على تحقيق 

 تغالل اصولهاللشركة وقدرتها على استقييم الكفاءة التشغيلية  من خالله في استخدام أصولها حيث يتم

بمثابة احد أهم المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس  ود في اتخاذ القرارات االدارية فهساعيكما 

تفع إلى وجود فعالية لدى الشركة في إدارة أصولها صول المر الويشير معدل العائد على ا ،الربحية

اي كلما كان هذا المؤشر اعلى كانت الربحية الشركة افضل ومردود االستثمار أعلى  رباحااللتحقيق 

 .Rosikah, et.al, 2018)) افضل اداء مؤشر على وبالتالي يكون
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  (EPS): العائد على السهم ثالثا

عائد السهم من مؤشرات اإلداء المالي التي يكثر  الربحية ويعتبرهذا المؤشر إحد مؤشرات  يعد

النه م الحقيقي للسه للسعر ومن المقاييس الهامه استخدامها لقياس كفاءة األداء المالي للشركات،

بطرح  EPS بعد خصم الضرائب. وتحتسب ربحية السهم الشركةنصيب كل مساهم من ربح  يظهر

مرجح المتوسط ال، ثم قسمة هذا الرقم على الدخلمن صافي  الممتازة االسهمعلى  رباحأتوزيعات 

 .(2019زلمط، و )عابد،  المتداولة االسهمعدد ل

اع هذه وارتف االدارةالذي مارسته  االداءوتعكس شكل  ،ماليًا مهماً  راوتعد نتيجة هذه النسبة مؤش 

 .(2016مطر، ( االرباحعلى تحقيق  اوقدرته الشركةوضع  سالمةإيجابًيا على  راالنسبة يعد مؤش

 (ROE)العائد على حقوق الملكية رابعا: 

أهم المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس الربحية وتقييم األداء المالي أحد المؤشر بمثابة  هذايعتبر 

وهو  ،ى استثمارات المساهمين في الشركةالعائد المالي المتحقق عل يقيسالنه  ،للشركاتبالنسبة 

 المعدل ذاهزادت قيمة  وكلما ،رباحالا توليد على وقدرتها أصولها استغالل في االدارة كفاءة يقيس

الصحاب االسهم أو مالك عائد مرضي  لضمان أصولها غاللتاس في االدارة كفاءة عن عبرت ماكل

 .(2017)الشيخ،  الشركة

شطة سهم العادية في أنالحملة ا كل دينار يستثمرهأنه قيمة العائد المحقق من ب (2016ر )مطوعرفه 

م من أموال المساهمين التي تعن مقدار الربح الذي يولده  الكشف خالللقياس الربحية من  الشركة

 توسطميحسب العائد على حقوق الملكية عن طريق حاصل قسمة صافي الربح على و استثمارها. 

د يقررون ق ، وبناء عليهحقوق الملكية، ويحدد إذا كان استثمار أموال المساهمين يحقق لهم عائدا كافي
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ت أخرى تحقق لهم عائدا مناسبا، وبالتالي، كلما اراستثمالستمرار في النشاط أو تحويل أموالهم الا

 .الشركةعلى أداء  سلبي قلت هذه النسبة يعتبر ذلك مؤشر

لقياس االداء  ومعدل العائد على االصول  Tobin’s Qمؤشر باالعتماد علىقامت الباحثة ولقد 

من النسب المالية الهامة و نسب الربحية  مؤشرات أحد يعتبر معدل العائد على االصول كون المالي

 Tobin’s مؤشران ركة على تحقيق االرباح، كما قدرة الش هذا المعدل يعكسو التي تقيس أداء الشركة 

Q سهمل بين القيمة السوقية والقيمة الدفتريةما لشركة في السوق حيث يربط لء المالي يعكس االدا 

 اللخالمقاييس المتطورة والجديدة التي لها المقدرة على تقييم قيمة الشركة من  ويعتبر من احدهو 

 .اكفاءته يعتبر مؤشر علىقيمتها السوقية مما  االعتماد على

 االداء المالي تقييم اهداف 2-10

حيح ، فهى تظهر من أجل تصالشركةزمة للرقابة في ال ةيأداة رئيسداء المالي وتقويمه الا يعتبر

 .وتعديل االستراتيجية وترشيد إستخدام الموارد المتاحة

 :(2016حنتوش، من ضمنها )الداء المالي و لتقييم اهنالك عدة اهداف و 

 .طتهاخالمدرجة في  الهدافابومقارنتة مستوى إنجاز الوحدة  علىوالوقوف تقييم اداء الشركات  -1

وضع الحلول و  وبيان مسبباتهاجراء تحليل شامل و ، الشركةالضعف في نشاط  اماكنالكشف  -2

  .وتصحيحها الالزمة

تكاليف اقل بو عائد اكبر ق يتحقل ةمدى كفاءة إستخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيد علىالوقوف  -3

 .أفضلبنوعية و 

 .الرشيدة ةية والمالير المالية التي يقدمها االداء المالي التخاذ القرارات االدا االستفادة من البيانات -4
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 اهمية االداء المالي للشركة  2-11

تنبع اهمية معرفة االداء المالي للشركات من عدة جوانب وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات لتحديد 

فشل المحدد لمدى نجاح و  العامل وبأن االداء المالي سيبقى جوانب القوة والضعف وكيفية معالجتها،

 ،المطلوب يعرض وجودها واستمراريتها للخطر المرضيوأن عدم تحقيق الشركات المستوى  ،الشركات

 يةص اإلستثمار فر الالموارد المالية الالزمة إلقتناص  استغالل شركةلليتيح  المرتفعاألداء المالي  كما أن

نو  المختلفة، ويساعد على تلبية إحتياجات أصحاب المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم.  الشركةتفوق  ا 

فاق أمامها ، ويفتح األقويااألداء المالي، يضمن لها مركزًا تنافسيًا  مجالفي  الشركاتعلى غيرها من 

ية الخارجية، يتعلق بالعوامل البيئ أيضا بما تهأهمي وتكمن، ق نحو تعزيز ذلك المركز وتطويرهلإلنطال

ذات األداء المالي المرتفع، تكون أكثر قدرة على اإلستجابة في تعاملها مع الفرص  الشركةإذ أن 

والتهديدات البيئية الجديدة، كما أنها تتعرض لضغط أقل من أصحاب المصالح والحقوق، مقارنة 

 .(2010الدعاس، ( ضعيفلاوالتي تعاني من األداء المالي  الشركاتبغيرها من 

الي مع االداء الح يساعد الشركة على مقارنةذ اهمية كبيرة في جميع الشركات ا ويحتل االداء المالي

ا من المنظور تحقيقه الشركةالتي تحاول  م تحسينه وتطويره للوصول للنتائجمن ثو  االداء السابق

 الخطة يهو  ،لماليةلقياس كفاءة الخطة ااستخدامها كمعايير  وهي تمثل االهداف التي يمكن ،المالي

اء المالي دمية االھلذلك يمكن القول بأن أ ،الشركةتأثير ايجابي في قيمة ا التي تكون نتائجها له

ر في تشـــكيل التوليفة المثلى للهيكل المالـي ومدى استخدام المصاد الشركةااليجابي تتوقف على قدرة 

درغام، و  ،عامر) ككل، وبالتالي قيمة الشركة كيل الثروةالتمويلية المتاحة أمامها بما يضمن تش

2018). 
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 داء الماليااللعوامل المؤثرة على ا 2-12

 (:Abdallah, 2019اهمها )هناك العديد من العوامل التي تؤثر على االداء المالي من 

اعمالها و  كةالشر رية في االدا الوظائف فيه جميع تتفاعلالذي  االطاريتمثل  :لهيكل التنظيميا -1

 غيرها.و  والصالحيات والمسؤوليات وأساليب تبادل االنشطة والمعلومات

ومات، بطريقة عقالنية وتقييمه ومدى مالئمة المعل كيفية اتخاذ القرار المناخ التنظيمي: يتمثل في -2

دراك و  وتنمية العنصر البشري وأسلوب االدارة وتوجيه االداء  اهدافهاو  الشركة لمهام العاملينا 

 .ونشاطاتها وعملياتها

هداف لتحقيق اال الشركةفي االساليب والمهارات والطرق المعتمدة في  : تتمثلالتكنولوجيا -3

 تحديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة أعمالها والمنسجمة مع أهدافها. الشركة، وعلى المنشودة

يوجد  أو كبيرة الحجم، حيث أو متوسطة صغيرة شركةإلى  الشركةالحجم: يقصد بالحجم تصنيف  -4

أو إجمالي الودائع أو إجمالي  االصولإجمالي  لتصنيف الشركات وفق حجمها منها:عدة مقاييس 

 .المبيعات

 من طرف الشركاتوالقوانين والتعليمات التي تطبق على  لسياسات المالية واالقتصادية للدولةا -5

 .الدولة وقوانين السوق

 عالقة تكاليف الجودة باالداء المالي 2-13

 يمكن بيان أهمية تكاليف الجودة في تحسين االداء المالي من خالل ازدياد اهتمام الشركات بالجودة

تمرار في من البقاء واالس تمكنهاسمعتها لدى العمالء ومكانتها السوقية التي  في تعزيز ساهموالذي 

احد االتجاهات المحاسبية الحديثة ومؤشر من  الجودة اذ تعتبر سوق المنافسة المحلي والعالمي،
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لشركات الذي ينعكس على مستويات الربحية ومدى قدرة المالي المؤشرات الرئيسية لتحسين االداء 

 . (2016)حليحل، سليمان،  الشركة في مواجهة الظروف الطارئة

ج من خالل عالقة الجودة بتكاليف المنت ويمكن توضيح ذلك االداء المالي على تحسينالجودة  وتعمل

هـــا، تكاليففـــإن االهتمـــام بـــالجودة يجـــب أن يرافقـــه اهتمـــام مماثـــل فـــي قيـــاس . او الخدمة المقدمة

األمــــر الــــذي يحــــتم علــــى اإلدارة قيــــاس تكــــاليف الجــــودة واالفصــــاح عنهــــا ليســــاعدها بمعرفــــة 

 يتكـــاليف الجـــودة الرديئـــة وغيـــر الضـــرورية، وبالتـــالي يمكنهـــا مـــن اتخـــاذ القـــرارات واالجـــراءات التــــ

ليف تكــــا تــــؤدي إلــــى الــــتخلص مــــن تكــــاليف الجــــودة الرديئــــة وغيــــر الضــــرورية، كمــــا أن قيــــاس

ادارات  قيام الجــــودة تســــاعد اإلدارة علــــى معرفــــة األمــــاكن التــــي تتطلــــب تــــدابير وقائيــــة، وايضــــاً 

إعــــداد موازنــــة لتلــــك  يساعدها فيفصــــل تكــــاليف الجــــودة عــــن إجمــــالي التكــــاليف ب الشركات

ظهارهـــا بشـــكل منفصـــل فـــي القـــوائم الماليـــة بهـــدف ممارســـة اإلدارة لرقابـــة أكبـــر وأفضـــل واالتكــــاليف 

 لوقايةا، وبالتـــالي توزيـــع تكـــاليف الجـــودة نحو انشطة وبهـــدف تقيـــيم االداء الجودة يـــاتعلـــى العمل

عتها وادائها مما يحسن من سمالداخلي والفشل الخارجي الفشل  تكاليف بدورها تخفضوالتي والتقييم 

 (.2015، الرواد)المالي 

 قطاع الخدمات 2-14

 ،بلدان العالم، ويسهم بقوة في الحراك االقتصادي فيهاجميع في  بأهتمام كبيريحظى قطاع الخدمات 

وتتفق كل الجهات الدولية المختصة على هذه الحقيقة، بل تتوقع كثيرا من التقدم في هذا القطاع 

 .الحيوي الهائل
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الخدمات في األردن من القطاعات االقتصادية المهمة التي تساهم في الناتج المحلي  يعتبر قطاعو 

ل األيدي العاملة. ونظرًا لهذه األهمية، تجري دائرة اإلحصاءات العامة مسحًا سنويًا اإلجمالي وتشغي

نشطة قطاع الخدمات مثل أنشطة الفنادق والمطاعم والعقارات وتأجير الآالت والمعدات وخدمات أل

صالح أجهزة ا جتماعي والعمل اال لحاسب والسلع الشخصية والمنزليةالتعليم والصحة واالتصاالت وا 

ويؤثر هذا  (.2019)دائرة االحصاءات العامة،  وأنشطة الخدمات االجتماعية والشخصية األخرى

في نمو  %1.4بنسبة  في االردن قطاع الخدمات لذلك يسهم في النمو والتنمية بشكل كبيرع قطاال

خدمات السياحة،  كل من طاع الخدماتق ويشمل. (2019)البنك الدولي،  إجمالي الناتج المحلي

غيرها و  ستي، وخدمات تكنولوجيا المعلوماتوخدمات النقل، والدعم اللوج والصحة، والتعليم، والتجارة،

قطاع النقل من بين القطاعات الخدمية االخرى الهمية كونه يعتبر  اختيار، ولقد تم من الخدمات

ًا في ياللوجستية األردني دورًا رئيسقطاع النقل والخدمات ، ويلعب ركيزة من ركائز االقتصاد الوطني

من القوى العاملة  ٪7.6ويوظف حوالي  ٪6وينمو هذا القطاع بمعدل سنوي يبلغ اقتصاد األردن 

 . ألف فرصة عمل 126األردنية، مما ينتج حوالي 

 قطاع النقل 2-15

دوره لفي تقدم أي دولة من الـدول  رئيسيالتي تؤثر بشكل  الهامة يعد قطاع النقل من القطاعات

في الحياة االجتماعية واالقتصادية، فاالنتقال ضرورة إلنجاز نشاط معين وهو  الفعال والهميته

 .بداية الرحلة واالخر نهاية الرحلة أحدهماربـط موقعين 

قطاع النقل يعد و  ،للمواطنينلالقتصاد ومكوناً هاما في الحياة اليومية يعتبر النقل قطاعا حيويا ً و  

ناعات النقل على ص ، ويحتوي قطاعلبضائعشركات التي تقدم خدمات نقل األشخاص أو افئة من 

السكك و مختلفة مثل الشحن الجوي، والخدمات اللوجستية، وشركات الطيران، والبحرية، والطرق، 
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 لحاوياتا ونقل عامة بضائعنقل وهنالك عدة نشاطات تقوم بها شركات قطاع النقل من الحديدية، 

 الغاز ونقل التالناق بواسطة السيارات ونقل النفط ونقل الصهاريجونقل الزيوت النباتية بواسطة 

زالة والتخليص على البضائع المسال  للنقل المقايضة) باالضافة الى نقل النفايات الصلبة وجمع وا 

 ،والمهرجاناتعارض لموا المؤتمراتنقل الوفود أثناء من  السياحي نقلوال (،2018 ،واالستثمار

لى جميع المناطق السيا الركاب والسياح منونقل  والمعتمرين،نقل الحجاج  الى باالضافة حية وا 

 شركة النقليات) البريدية نقل الطرود والرسائل والبعثاتيوجد خدمات و ، المملكة والمدن داخل

جعله مركزا مهما في في  لالردنوقع الجغرافي لميساهم ا كما ،(2019 ،جت/ األردنية السياحة

يلعب دورًا مهما من خالل المساهمة في تنمية  الذي ردن بقطاع النقل الجوياليتميز ا، و لمنطقةا

وسائل النقل  ويعتبر من اسرع وبالتالي التنمية االقتصادية السياحة وفي تنمية حركة التجارة قطاع

وجودة في لماوانئ الفعالة لمإلى ا ضافةالباو  ، وبالتالي التنمية االقتصاديةواكثرها مرونة وتطور

جموعة كبيرة من السلع، مثل البضائع على سفن والحبوب لممما يسهل الشحن العام  ةملكلما

ا تنفيذ يجري حاليو  .منتجاتالالكيميائية والفوسفات والبوتاس والنفط الخام و  والموادوالنفط السائل 

يئة االستثمار )ه النقل الرئيسية، إلى جانب التوسع في شبكات الربط البرية والبحرية مشاريع

 . (2018، األردنية

من الطرق السريعة  كم 7،999بنية تحتية متطورة لشبكات الطرق، مع أكثر من  دنر اال يمتلكو 

)النقل في  والعراق االراضي الفلسطينيةبلد لمرور السلع والخدمات إلى  األردن يعتبرو المعبدة. 

  (.2019االردن، 

حيث يوفر  ،التنافسية المزايامن عدد من  االردنيستفيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في و 

للمملكة العالية  ضافةالموالتي تعزز القيمة  ،والبحث والتطوير لالبتكاربيئة تنافسية إقليمية  االردن

لوجستية ات النظر إلى قطاع النقل والخدمت، وي  ت القائمة في قطاع النقل والخدمانفعة الشركالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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قليمية الوا حليةلما االسواقعمال، وبالتالي يفتح اال لمزاولة ومالئمعلى أنه غير مقيد  االردنفي 

قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب ، وكما القطاع الخاصستثمرين من لمأمام الشركات وا

ويوظف حوالي  ٪6وينمو هذا القطاع بمعدل سنوي يبلغ ًا في اقتصاد األردن األردني دورًا رئيسي

يوجد في األردن و ألف فرصة عمل.  126من القوى العاملة األردنية، مما ينتج حوالي  7.6٪

 .(2018، األردنية)هيئة االستثمار  ةشركة نقل وخدمات لوجستية مرخص 325حاليًا 

 اص السريعمشروع البالنقل وزارة طط االستراتيجية التي تقوم بها األعمال والخومن اهم المشاريع و 

تطوير نظام نقل ومرور متكامل وعصري يلبي إحتياجات سكان عمان وزائريها في يتم حيث بو 

 الحركة والتنقل، كما يراعي الخصوصيات اإلقتصادية واإلجتماعية للمدينة وطبيعتها الجغرافية

ن استدامة المدينة، بل نموها وازدهارها وسيساهم في تحقيق إن هذا النظام الجديد سيضمكما 

طبيقات ت ظهور عدد منضافة الى ، باالالرؤية المنشودة في مدينة منظمة وعصرية وقابلة للحياة

لدولة ا هذه التطبيقات ترفدو  (أوبر وكريم)تطبيقات من ضمنهم  6وصلت الى المرخصة جديدة ال

 ة النقلر )وزا عمل فرصةالف  20باإلضافة الى توفير فرص عمل تصل الى جيدة بمبالغ 

 (.2018، األردنية
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 2-16 الدراسات السابقة 

تم وبحيث ي ستقوم الباحثة بهذا الجزء بعرض اهم الدراسات السابقة باللغة العربية واللغة االنجليزية

والتي تناولت موضوع الدراسة وكان منها: ومن االقدم الى االحدث، ترتيبها وفق التسلسل الزمني،  

على تكاليف جودة التصنيع في تحسين  األردنيةدور الرقابة  ( بعنوان"2011 ،الحديثي) ةدراس

 االداء المالي لشركات االدوية".

هدفت الدراسة الى التعرف على دور تكاليف الجودة )تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم وتكاليف الفشل 

وتكاليف الفشل الخارجي( في تحسين االداء المالي لشركات تصنيع االدوية في االردن. الداخلي 

علــى االســتبانة كــأداة رئيســية لجمــع المعلومــات مــن عينـة الدراســة حيث تم توزيع  الدراسة تواعتمـد

وتم تحليل  ،المحاسبينو  لمدراء الماليينلالثانية الجودة و ولى موجهة لمديري االنتاج و استبانتين اال

الدراسة الى العديد من . وقد توصلت (Independent T- testباستخدام اختبار )الدراسة بيانات 

 داللة معنوية لتكاليف جودة التصنيع المتضمنة تكاليف الوقاية والتقييم ذو ايجابي دوروجود  :النتائج

ت واوص. ردنيةاألالتصنيع االدوية  لشركاتوالفشل الداخلي والفشل الخارجي في تحسين االداء المالي 

ادت الدراسة واستف .بضروة اهتمام ادارة الشركات بتكاليف تخطيط نظام الجودة بشكل مستمرالدراسة 

 .تكاليف الجودة رالحالية في تحديد عناص

تحديد ومراقبة عناصر كلف الجودة في نشاط المصارف حالة ثر أ ( بعنوان "2012، احمد)راسة د

 ".تطبيقية في مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل

إلى تحديد ورقابة عناصر كلف الجودة  العراقية هدفت الدراسة إلى توجيه عناية إدارات المصارف

يسمح بقبول أي فشل خارجي بالخدمة المقدمة للزبائن وتحقيق القيم المستهدفة. وعمل  بالشكل الذي ال

وتحديد كلف  2009لغاية  2005المالية للمصرف للفترة من الباحث بدراسة وتحليل الكشوفات 
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في نشاط  ذلكثر أالجودة وتصنيفها حسب أنواعها وبيان نسبه كل صنف إلى كلفه الجودة وبيان 

وجود حاجة ملحة لتثقيف الكوادر العاملة  :ف. وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزهاالمصر 

تصميم الوظيفي بال ابتداء ليات تصميم جودة الخدمة وتقديمهاواالجودة ً في القطاع المصرفي بمتطلبات 

ورسم سياسة اإلنفاق على عناصر كلف الجودة بشكل دقيق ومراقبة عملية اإلنفاق وتخطيط توجيهها 

يادة إيرادات ز أن السبب و  قيمه المستهدفه تحقيقفي نشاط المصرف ويؤدي الى يؤثر بالشكل الذي 

 نخفاضالتقييم مما ادى الى ا قياسا بكلف الوقايةالمصرف ونمو رأسماله هو زيادة اإلنفاق على كلف 

كاليف الجودة ايجابي لتثر أوجود تبين و  ،ألغلب السنواتبكلف الفشل الداخلي قياسا  الخارجيالفشل 

جودة الواوصت هذه الدراسة بضرورة تهيئة كادر متخصص في مجال  .في تحسين االداء المالي

لرسم سياسة اإلنفاق بشكل سليم ومسك سجالت خاصة لمتابعة ومراقبة كلف الجودة والسيطرة عليها 

ايضاحات  تحديد في  من هذه الدراسة واستفادت الدراسة الحالية .قبل انحرافها عن الخطط الموضوعة

ية وتكاليف وقاقياس المتغيرات المستقلة ) تكاليف ال وكيفيةلشركات ا جودةحول عناصر تكاليف 

ليها الدراسة ومقارنة النتائج التي توصلت ا التقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي(

 .الحالية مع نتائج هذه الدراسة

التوازن االستراتيجي وعالقته بتكاليف الجودة: دراسة  ( بعنوان"2013دراسة )الصياح والحاللمة،  

 ."الكيماوية األردنيةختباريه في قطاع الصناعات ا

 ية والتقييم)الوقا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين التوازن االستراتيجي وتكاليف الجودة 

وتقييم مستوى التوازن االستراتيجي في شركات صناعة المواد  والفشل الداخلي والفشل الخارجي(

ي فبأستخدام اسلوبين، تمثل االول تم االعتماد على هذه الدراسة و الكيماوية في المملكة األردنية، 

حيث طبقت  (،تكاليف الجودة –المالحظة والتحليل واالستنتاج لمتغيرات البحث )التوازن االستراتيجي 
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اإلدارة واإلدارة العليا، ومديري استبانه على كل من مجلس  113شركات تم توزيع  5الدراسة على 

 Spearman) العتماد على معامل االرتباطباالدراسة  اختبار الفرضياتوتم  حسابات التكاليف

Correlation). وجود عالقة جوهرية بين التوازن  :وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزها

التوازن  وأن)الوقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل الخارجي(،  االستراتيجي وتكاليف الجودة

ركة متوازنة كلما كانت الشو  االستراتيجي يؤدي إلى تخفيض تكاليف الجودة ولكن ليس بصورة مطلقة

وكذلك فإن االختالل في  .استراتيجيًا كلما انخفضت تكاليف الجودة، وتحسن مستوى الجودة فيها

تكاليف  ةالتوازن االستراتيجي يتسبب في ارتفاع التكاليف، وأن الوصول إلى جودة عالية يكلف الشرك

رة التركيز هذه الدراسة بضرو وأوصت ، مرتفعة، والجودة الرديئة أيضًا تكلف الشركة تكاليف مرتفعة

ة الحالية واستفادت الدراس .مراجعة األداء وتلقي تقييمات العمالءعلى التوازن االستراتيجي، وضرورة 

حديد عناصر تكاليف ت ة الى كيفيةباالضافالعالقة بين التوازن االستراتيجي وتكاليف الجودة في معرفة 

 .الجودة 

ة.ة في الشركات الصناعية الفلسطينيواقع تكاليف الجود "بعنوان (5201 ،درغامو ، ة)حمود دراسة  

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بالجودة وتكاليفها، وذلك من خالل التعرف على 

سلوب تم استخدام األو  ،الفلسطينية في قطاع غزة واقع تكاليف الجودة في شركات صناعة األغذية

 38تصميم استبانه وتوزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عددها  العتماد علىابالوصفي التحليلي 

الختبار   One sample T testاراختب واعتمدت الدراسة على ،موزعة في قطاع غزةة يشركة صناع

ت الشركات راد إدراك لدى إداو وجومنها: توصلت الدراسة الى العديد من النتائج  وقد فرضيات الدراسة،

ة وقيامها على تشجيع استخدام تكاليف الجودة ومعرف، ألهمية تكاليف الجودة الصناعية الفلسطينية

االهتمام كذلك و  ق نظام تكاليف الجودةيتقوم بتطبالشركات الفلسطينة ادارات وان ، انواعها ومسبباتها
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 الشركات دارةا واوصت الدراسة بضرورة االهتمام بزيادة وعي .بتخفيض هذه تكاليف بابعادها االربعة

في الشركات  ينللموظفالفلسطينية بضررة قياس تكاليف الجودة لمعرفة اهميتها وعمل دورات تدريبية 

الصناعية الفلسطينية لتدريبهم على كيفية التعامل مع تكاليف الجودة بالشكل الذي يساعدها في اتخاذ 

معرفة و  توضيح المفاهيم المتعلقة بالجودة وتكاليفهاواستفادت الدراسة الحالية في  .القرارات المناسبة

                                                               .اهمية تطبيق نظام تكاليف الجودة

  ".ةواالفصاح عنها على القوائم المالي أثر قياس تكاليف الجودة " بعنوان (2015 ،الرواد) دراسة

م الجــــودة واالفصــــاح عنهــــا في القــــــوائ دراســــة إلــــى التعــــرف علــــى أثــــر قيــــاس تكــــاليف هذه هــــدفت

تمـــــد اع ,(الماليــــــة فــــــي الشــــــركات األردنيــــــة للصــــــناعات الكهربائيــــــة )ذات المســــــؤولية المحــدودة

اســتبانة  60يع ز وتم تو ـــــحية ميدانيـــــة مـــــن خـــــالل دراســـــة مس يالباحـــــث علـــــى المـــــنهج الوصـــــف

 محاسب(و  ،رئيس قسم المحاسبة, ،مدير الجودة, ،من )مدير مالي وزعــت علــى األفــراد عينــة الدراســة

 .بار الفرضياتالخت تحليل االنحدار المتعدد والبسيطالعتماد على باولتحليـــــل البيانـــــات قـــــام الباحـــــث 

قياس تكاليف الجودة واالفصاح عنها في  ان :ابرزها توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وقد

 إضـــافية حـــول بنـــود وعناصـــر تكـــاليف الجـــودة، يـــوفر األســـاس ايضاحات القوائم المالية وتقديم

وتحســــين مســــتوى الجــــودة للمنتجــــات  ،ــــاديةالســــليم فــــي اتخــــاذ قــــرارات توزيــــع المــــوارد االقتص

وجـــود اهتمـــام لـــدى الشـــركات األردنيـــة للصــــناعات ما اظهرت وك ،المصـــنعة والخـــدمات المقدمـــة

كيـــز علــى التر زيــادة الدراسة ضـــرورة  هذهاوصت و  .الجــــودة تكاليفالكهربائيــــة بتطبيــــق مفــــاهيم 

ـــذه الجـــودة فـــي الشـــركات الصـــناعية وتحليـــل ه تكاليفالعوامـــل والمقومـــات الفعالــة لتطبيـــق مفـــاهيم 

 الىستنتاج الباواستفادت الدراسة الحالية  .الرديئةـــاليف الجـــودة العوامـــل ووضـــع أســـاليب لضـــبط تك
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عوبة باحثة وجدت صلوخاصة ان ا ،تكاليف الجودة واالفصاح عنها في القوائم الماليةهمية اثبات أ

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

 ىتسويق المنتجات دراسة ميدانية علتكاليف الجودة واثرها في  بعنوان" (2016 ،عبداهلل)دراسة 

 ". في السودان مصنع زينة للمنتجات الورقية

التعرف على تكاليف الجودة، ومعرفة العالقة بين تكاليف الجودة وتسويق  ىال دراسةهدفت هذه 

تكاليف من خالل االهتمام ب في السودان المنتجات واثبات هذه العالقة بين جودة المنتجات وتسويقها

على  85تم توزيع االستبانة البالغ عددها  حيثالتحليل المنهج الوصفي واعتمد البحث علي  .الجودة

سب مالي امن مدير ورئيس قسم ومحللمنتجات الورقية مجتمع الدراسة من العاملين في مصنع زينة 

طريقة التجزئة النصفية و  رتباط بيرسونمعامل اواعتمدت الدراسة على  ،يف ومندوبينلمحاسب تكاو 

لنتائج اتوصلت الدراسة الى العديد من و . الختبار فرضيات الدراسة براون –سبيرمان باستخدام معادلة 

ن او  ميزة تنافسية، الشركةتركيز البرنامج التسويقي على جودة المنتج يعطي اهمية أن  :ابرزها

 حسن من جودةيوالتقييم  الوقايةبتكاليف  االهتمامن االجودة العالية يسهل توزيعها، و  المنتجات ذات

دة لتوزيع على إيجاد قنوات جدي الشركةساعد يو ، المنتجات وبالتالي يسهل تسويقها ويزيد مبيعاتها

إحصائية  داللة وذ ايجابي أثر وجود وتوصلت الى .العمالء رضايزيد من و  سواقاالفي  هاالمنتجات

نامج الجودة تحسين بر  الى ضرورةواوصت هذه الدراسة  ،المنتججودة  علىوالتقييم  الوقايةتكاليف ل

تكاليف ثر أ واستفادت الدراسة الحالية بمعرفة .غبات وتوقعات العمالءر  تلبيةو لمواجهة المنافسين 

  .أهمية االستثمار بتكاليف الوقاية والتقييم وانعكاسه على جودة المنتجو  الجودة
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 الجودةخفض تكالـــيف  فيدور إعادة هندسة العمليات ( بعنوان "2017، من)عبد الرح دراسة

 ". )مصنع دلتالة )دراسة حا

هدف البحث لتعرف على دور تطبيق اسلوب اعادة هندسة العمليات االدارية في خفض تكاليف 

في  غسالتلمصنع دلتا للشاشات وال والفشل الداخلي والفشل الخارجي( وتقييم الجودة )تكاليف الوقاية

يث ح ــتبانة كــأداة رئيســية لجمــع المعلومــات مــن عينـة الدراســةاعتمـد الباحــث علــى االس، و السودان

واعتمدت  على اختالف تخصصاتهمموظف  105 هاعددعينة الدراسة البالغ لاستبانة  85ع تم نوزي

ج توصلت الدراسة الى العديد من النتائو  .الختبار فرضيات الدراسةالدراسة على اختبار مربع كاي 

 عالقة ذات داللة احصائية العادة هندسة العمليات بخفض كل من تكاليف الجودة هنالكان  :ابرزها

يوجد عالقة ذات داللة احصائية العادة هندسة العمليات  وانه ال، ية والتقييم والفشل الداخلياالوقو 

ة اعادة هندسة العمليات االداريعلى ضرورة  هذه الدراسةواوصت  .بخفض تكاليف الفشل الخارجي

ي اتعاني من مشاكل مرتبطة بتكاليف الجودة في كافة القطاعات او الشركات  يلكافة االدارات الت

رية تزيد من احداث تغيرات جوه تعميم نتائج اعادة هندسة العمليات فيما يرتبط بتكاليف الجودة بهدف

 .كفاءة العمليات رغبة في تقليل التكاليف

ء المالي في المؤسسة الجودة على تحسين األدا أثر تكاليفبعنوان  "(2017 ،)سارهدراسة 

 والية -مليلة عين- إلنتاج الزيوت والمواد الدسمة Prolipos ميدانية مؤسسة دراسةاإلقتصادية 

 .أم البواقي

هذه الدراسة الى معرفة أثر تكاليف الجودة على االداء المالي للمؤسسة االقتصادية بمؤسسة  هدفت

منهج وتم إتباع أسلوب ال .أم البواقي والية -مليلة عين- الزيوت والمواد الدسمة النتاجبروليبوس 

على عينة إستبانة  40توزيع  باالضافة الىالوصفي التحليلي لدراسة هذا الموضوع في جانبه النظري 
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 اختبارو مان ر معامل إرتباط سبيواعتمدت الدراسة على  من اداريين وعمال الشركةمن موظفي 

Paired Sample (T) test   تائجالنوتوصلت الدراسة الى العديد من . فرضيات الدراسةالختبار: 

شل الجودة )الوقاية والتقييم والفشل الداخلي والفإحصائية لتكاليف  داللة ذو ايجابيثر أوجود  ابرزها

هذه وصت وا .الدسمةواد لمنتاج الزيوت واالؤسسة بروليبوس إلم المالي االداء تحسينعلى الخارجي( 

 .لمقدمةا والخدمات للمنتجاتتحسين المستمر بهدف ضرورة االهتمام بتكاليف الجودة ب الدراسة

التي  ومقارنة النتائج تكاليف الجودة على تحسين االداء الماليثر أواستفادت الدراسة في معرفة 

      .توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة

مدى إدراك إدارات الشركات العراقية الهمية تكاليف الجودة  ( بعنوان" 2017،حماديو  ،)عبود دراسة

 ".- دراسة تطبيقية - في تحقيق الوفورات المالية

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى ادراك ادارت الشركات العراقية االنتاجية والخدمية اهمية تكاليف 

لوصفي اسلوب ا يق هذا الهدف تم استخدامقلتحو الجودة في خفض االنفاق وتحقيق وفورات مالية 

شركة انتاجية  98 منالتحليلي حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة الذي يتمثل 

وقد  .الختبار الفرضيات  One Sample (T) Testاختبار  االعتماد علىوتم  وخدمية في العراق

منهج لانه يوجد ادراك لدى ادارة الشركات العراقية  :ابرزهاتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج 

ج الحد من فشل الشركات وتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز جودة المنت الهميته فيوذلك  تكاليف الجودة

ان شركات عينة الدراسة لم تقوم بتطبيق نظام تكاليف الجودة بنسبه عالية و وتحقيق وفورات مالية، 

من ضمنها نقص الوعي بمبادئ ومفاهيم تكاليف الجودة من قبل ادرات العليا و بسب وجود معوقات 

 لوفرات الشركات الى فهم وادراك مزايا تحقيق االدراسة الى ضرورة توجه ادار اوصت لتلك التكاليف. و 

على جودة المنتجات او الخدمات من اجل تحسين وضعها التنافسي  ثيرأفي حجم التكاليف دون الت
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واستفادت الدراسة الحالية في معرفة اهمية تكاليف الجودة وانعكاسه على اداء  .عمالفي بيئة اال

  .وتحديد اهم المعوقات التي تواجه تطبيق نظام تكاليف الجودة في الشركات الشركات

قية دراسة تطبي االستـراتيجـي عالقة تكاليف الجودة باالداءبعنوان " (2018 ،درغامو  ،عامردراسة )

  ". على الشركات الصناعية في قطاع غزة

ـف التقييـم، تكاليو عالقـة بيــن تكاليـف الجـودة )تكاليـف الوقايـة، الهدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى 

واالداء االستـراتيجــي )االداء المالي، االداء  تكاليـف الفشـل الداخلـي، وتكاليـف الفشـل الخارجــي(و 

نهج االحصائي ب المتم اتباع اسلو و  .التشـغيلي، واالداء التنافسـي( للشـركات الصناعيـة الفلسـطينية

تحليل متغيرات الدراسة حيـث تـم تصميـم استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة الوصفي لوصف و 

، انات ل بيوتم تحلي على إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزةاستبانة  60وأهدافها، وتم توزيع 

ديد وقد توصلت الدراسة الى الع الختبار الفرضيات. رتباط بيرسونمعامل اواعتمدت الدراسة على 

لمالي اتكاليف الجودة واالداء  تطبيق ذات داللة احصائية بين ايجابية عالقة وجود :من النتائج ابرزها

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

وزيادة  كاليفتخفيض التفي مهم ثر أوالتقرير عنها ضمن التقارير المالية ما لها من  كاليف الجودةبت

دت الدراسة واستفا .للشركات الصناعية االداء االستراتيجيالثر االيجابي على االيرادات مما يعود با

مقارنة و  تحديد عناصر تكاليف الجودةو  معرفة العالقة بين تكاليف الجودة واالداء المالي الحالية في

 .النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة
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( بعنوان" أثر تكاليف المنع في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية 2018)الكساسبة،  دراسة

  ".األردنية 

نية، ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية االرد الوقاية تكاليف على الدراسة الى التعرفهدفت هذه 

حيث اتبعت . دنيةاألر في الشركات الصناعية  في تخفيض التكاليف الوقايةوالتعرف على أثر تكاليف 

بلغ عددها على الشركات التي ي توزيعهاالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي اعتمادا على استبيان تم 

( فرد من العاملين في قسم المحاسبة 196) ، وقد تم اختيار عينة مكونة منصناعية ( شركة 63)

بار اختعلى اعتمدت الدراسة و  ،واالدارة العليا في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

تكاليف ل الى عدة نتائج أهمها وجود أثروتوصلت الدراسة  .الختبار فرضيات الدراسة نحدار المتعددالا

 ة احصائيةذو دالل ، وكذلك وجود أثراألردنيةتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية  في الوقاية

لصناعية على تخفيض التكاليف في الشركات ا (تكاليف الصيانة الوقائية، وتكاليف التدريب)لكل من 

بين  قةوالعال الوقايةإجراء المزيد من الدراسات حول تكاليف  أهمية الىالدراسة  وتوصلت .األردنية

اهمية تكاليف  فةر واستفادت الدراسة الحالية في مع .االنتاجتحقيق معايير الجودة وتخفيض تكاليف 

يف عدم المطابقة، بحيث ان االستثمار في تكال تكاليفايجابي في تخفيض ثر أولما لها من الوقاية 

 .يخفض تكاليف الفشل الداخلي والخارجي الذي بدورهو الوقاية يؤدي الى خفض تكاليف التقييم 

 An Exploratory Study on Quality Costs in" بعنوان ,Uyar) 2009( ةدراس

Turkish Manufacturing Companies”.  

التغير  اعية التركية لتكاليف الجودة وتقييمنالى معرفة مدى تطبيق الشركات الص هدفت هذه الدراسة

تم و  بانهاالستحيث تم اعتماد على  كاليف الجودة.ت تحليلفي اداء الشركة ومعرفة الهدف من قياس 

 One-sampleتم اختبار الفرضيات بأستخدام أختبار و  شركة صناعية تركية 500على  ازيعهتو 
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t-test. ان هنالك العديد من الشركات تقوم  :ابرزها توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وقد

رباح وي العمالء وزيادة حجم االبتطبيق نظام تكاليف الجودة والذي يؤدي تنفيذه الى انخفاض شكا

 .الجودة نشطةأ مراقبة وتحسين الفشل تكاليفو  وانخفاض نفقات الضمان انخفاض المنتجات المعيبةو 

اع غير القط اخرى لى القطاعاتعالى ضرورة تطبيق نظام تكاليف الجودة  راسةالدهذه صت واو 

لى اداء وانعكاسه ع معرفة اهمية تطبيق تكاليف الجودة فيواستفادت الدراسة الحالية  .يالصناع

 انخفاض شكاوي العمالء وزيادة حجم االرباح وانخفاض المنتجات المعيبة من خالل الشركات

 .الجودة أنشطة مراقبة وتحسين الفشل وانخفاض نفقات الضمان وتكاليف

 The Implementation of Costبعنوان"(Rasamanie, Kanapathy, 2011)  دراسة

of Quality (COQ) Reporting System in Malaysian Manufacturing 

Companies: Difficulties Encountered and Benefits Acquired”.  

ين منظمات بفي تنفيذ تقارير تكلفة الجودة  ظهرتالصعوبات التي  معرفةهدفت هذه الدراسة الى  

الستبيان االمنهج الوصفي التحليلي حيث تم تطوير وتم االعتماد على طريقة  .التصنيع في ماليزيا

لمعرفة الصعوبات التي ظهرت أثناء ( شركة صناعية مدرجة في السوق 84وتوزيعها على موظفي )

الدراسة الى  وتوصلت. التطبيقوكذلك الفوائد التي تم الحصول عليها بعد تطبيق تكاليف الجودة 

وكان  ،تكاليف الجودةنظام تطبق  شركة 84فقط من أصل  شركة 33أن  :العديد من النتائج ابرزها

إلى التعاون بين اإلدارات والصعوبات في الحصول على البيانات أهم التحديات التي واجهتها االفتقار 

فوائد ب كسينع تكاليف الجودة تطبيق العمل على كما ان .تكاليف الجودة عند تطبيق الشركاتهذه 

يؤديان ما م التحسينات في جودة المنتج والخدمة المقدمة وخفض فشل الشركةزيادة  للشركة منعديده 

 تغلبال طرق لتحديد حالة دراسات إجراءإلـــى واوصت الدراسة  .العمالء رضا من أعلى مستويات الى

اسة ، واستفادت الدر تكاليف الجودة نظام تطبيقل الممارسات أفضل عن الكشفو  الصعوبات على
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 طبيقتالحالية في تحديد عناصر تكاليف الجودة وتحديد الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية 

 .في ماليزيا تكاليف الجودة

 Hidden Costs in The Evaluation ofبعنوان" (Snieska, et.al, 2013) دراسة

Quality Failure Costs”. 

تكــــاليف الجــــودة وبشــــكل رئــــيس تكــــاليف الفشــــل الخـــارجي فـــي هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى تقــــدير 

 البيانات جمع تمو على االستبانة واعتمـــدت الدراســـة  .لينثوانيا في ى شــــركات الخـــدمات الطبيـــةاحـــد

ـــركات شتـــم القيـــام بهـــا فـــي احـــدى  تقـــديم نتـــائج دراســـة مســـحيةل العمالء ومسح المحاسبة قسم من

توصلت الدراسة الى العديد من و  .عميـــل 114 من الخـــدمات الطبيـــة، وقـــد تكونـــت العينـــة المســـحية

يـــؤدي إلــى  يثح سوف يؤثر سلبا على الشركات أن ارتفــاع تكـــاليف الفشـــل الخـــارجي :النتائج ابرزها

احتمــــال  ىضـــياع العمـــالء وفقـــدان القــــدرة التنافســــية بســــبب الجــــودة الرديئــــة، األمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــ

ـــودة وذلـــك لجإلـــى ضـــرورة تطبيـــق الشـــركة نظـــام تكـــاليف اواوصت الدراسة  .لشركةانخفــــاض شهرة ا

ـــاتهم بأســــعار منافســــة مــــع مســــتوى عــــال للعمـــل علــ ــى معالجــــة شــــكاوي العمــــالء وتلبيــــة احتياجـ

حالة  لتكاليف الفشل الخارجي في االثار السلبيةواستفادت الدراسة الحالية في معرفة  .مــــن الجودة

 .لينثوانيا في على شركات الخدمات الطبيةعدم تطبيق تكاليف الجودة 

 :Quality Costs Analysis in the Service Sector "بعنوان( Arenas, 2014)دراسة 

an Empirical Study of the Colombian Banking System" 

 استخدامها مكني والتي المصرفي كيفية التكيف مع تكاليف الجودة للنظام لمعرفة هدفت هذه الدراسة

 فلتكالي عملي قياس إلجراء حالة دراسة تم تطويرحيث اإلدارة،  مجلس مستوى على إدارية كأداة

للبنوك عينة  ةالمالي البيانات الدراسة على اعتمدتو  .كولومبيا في الكبرى البنوك من ثالثة في الجودة
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 المتغيرات)الوقاية، التقييم، الفشل( التقليدي مع  PAF نموذجقام الباحث بدمج اسلوب و  الدراسة

ن وقد توصلت الدراسة الى العديد م. والداخلية الهامه التي تؤثر على الجودة في البنوكالخارجية 

، جودة الخدمات ص التحسينر يساعد على تحديد ف COQأن تطبيق تكاليف الجودة اهمها النتائج 

على البنوك االستثمار بشكل مستمر في تكاليف الوقاية من اجل ضمان النظام و ص االدخار، ر وف

الى انه  ةواوصت الدراس ،حيث تعد هذه التكاليف من اكثر عناصر تكاليف الجودة اهميةالمصرفي 

 على ثرتؤ  التي المتغيرات تحديد أجل من خدمة كل عمل لطبيعة مفصل تحليل إجراء الضروري من

انعكاسها و تطبيق تكاليف الجودة  لمعرفةواستفادت الدراسة الحالية  .الخدمة تلك في الجودة تكاليف

 .تحسين جودة الخدمات على

 An Accounting Reflection of Quality Cost( بعنوان Akenbor, 2014)  دراسة

and Customer Satistaction of Health Products in Nigeria  

ء ضبط الجودة ورضا العمالو التكاليف  تطبيقانعكاس  مدى اسة الى التعرف علىر هدفت هذه الد

التحليلي  الوصفي المنهجدراسة تم استخدام لنيجيريا، ولتحقيق اهداف افي عن المنتجات الصحية 

شركات االدوية  7اسة المختاره من المحاسبين في ر ة الدم تطوير استبانة وتوزيعها على عينحيث ت

. تحليل االنحدار المتعدد اختبار فرضيات الدراسةتم االعتماد على المدرجة في بورصة النيجيرية، و 

الجودة وتكاليف المطابقة ورضا العمالء من  تكلفةل يجابيا أثرالدراسة ان هناك وكشفت نتائج 

ة الحالية استفادت الدراس .المنتجات الصحية، واوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالجودة وطرق قياسها

مالي والذي ينعكس على االداء ال واثرها على رضا العمالءالجودة في معرفة اهمية تطبيق التكاليف 

 .لشركات
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 :Quantification of Quality Costs "بعنوان Staraevib, et.al, 2015) دراسة )

Impact on the Quality of Products”.  

معرفة ما إذا كانت الشركات التي تولي مزيًدا من االهتمام لتقدير تكاليف  الى هدفت هذه الدراسة

ي سوق ة فالمدرج الشركات الكرواتية فيمقارنًة بمنافسيها  عاليةالجودة تنتج منتجات ذات جودة 

مدراء ماليين شركة من محاسبين و  48بالغ عددها ال الدراسة عينةوالتي تمثلت بورصة زغرب( ) منظم

ب واعتمدت الدراسة على االسالي ستبانة للحصول على بيانات الدراسةتوزيع عليهم االوالذي تم 

-Chi اختبار استخدامو  جاتو المنت خصائص في االختالفات الختبار T-testاالحصائية وكانت 

square تحدد انتك إذا ما على اعتماًدا فيها تختلف التي الكرواتية الشركات خصائص لتحديد أي 

أن الشركات  :قد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزهاو . ال أم بها الخاصة الجودة تكاليف

قدم خدمات تبالتالي و  تحقق جودة منتجات أعلى من حيث األداء والموثوقية التي تحدد تكاليف الجودة

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

واستفادت الدراسة  .والخدمات المقدمة منتجاتجودة التحسين في دور ايجابي من الجودة لما لها 

 .وانعكاسها على جودة المنتجاتتطبيق تكاليف الجودة  اهميةمدى الحالية في معرفة 

 Effect of Prevention Costs and Cost of( بعنوان putra, hasyir, 2016دراسة )

Assessment on Quantity of Defective Products 

تج التالفة. وتكاليف التقييم على كميات المن الوقايةالى معرفة التأثير الجزئي لتكاليف الدراسة هدفت 

ف. وأنشطة التقييم التي قامت بها الشركة لقياس تلك التكالي الوقايةواستخدمت الدراسة مؤشرات أنشطة 

يا. دونيسانفي  YASAKO من شركة 2009-2007الفترة  خالل شركةواعتمدت على تقارير ال

تائج . وتوصلت الدراسة الى عدة نالختبار فرضياتها نحدار المتعددالالدراسة على تحليل ا واعتمدت
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واستفادت  .المعيبة تتقييم لتقليل كميات المنتجااللتكاليف و  الوقايةتكاليف ل أيجابي رتأثي وجود أهمها

أهميتهم و  على كميات المنتج التالفة )الوقاية والتقييم( تكاليف الجودةثر أالدراسة الحالية في معرفة 

 .التالفة، والذي بدوره يؤدي الى تقليل المنتجات المنتجات في زيادة جودة

-Cost of Quality: Evaluating Cost" ( بعنوانFarooq, et.al, 2017)دراسة 

Quality Trade-offs for Inspection Strategies of Manufacturing 

Processes”. 

ناعة السلع لصوزيادة جودة المنتج  المستطاعإلى الحد الجودة هذه الدراسة الى تقليل التكلفة  هدفت 

خطوات لتحسين جودة  10منهجية هندسة النظم المكونة من  على عتمادحيث تم اال .االستهالكية

عناصر تمثل الت. و ومناقشة تكلفة الجودة بشكل شامل في البرتغال السلع االستهالكية أنظمة التصنيع

الل للكشف عن الوحدات الغير مطابقة من خ والتقييم الرئيسية في هذه الدراسة في تكاليف الوقاية

طالبات والخردة وم االصالحالفحص أو االختبار، وتكاليف الفشل التي تنطوي على تكاليف اعادة 

)تحديد،  DMAICالى نهج الدراسة  لهذا المطبقة المنهجية تستندو  ،مان وفقدان الشهره والمبيعاتالض

 :توصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزهاو  . Six Segmaل قياس، تحليل، تحسين، التحكم( 

تطبيق الل خوفورات في التكاليف من  تحقيقنه يمكن تحقيق استراتيجية الفحص األمثل من خالل أ

ية استفادت الدراسة الحالو ، الى الوصول الى اعلى جودة للمنتجات استراتيجية والتخطيطمن  كل

هتمام زيادة اال من خالل تكاليف الجودة وانعكاسها على تحسين جودة المنتجات معرفة اهمية خفض

 .في تكاليف الوقاية
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 The Analysis of Quality Cost بعنوان  (Wahyono & Susanto, 2017)ةدراس

on Level of Product Damage"  

تكاليف الوقاية، وتكاليف التقييم، وتكلفة الفشل (الدراسة إلى تحليل أثر تكاليف الجودة  هذه هدفت

شركة الالمالية تقارير الاستخدمت الدراسة اندونيسيا. في  لمستوى الضرر في منتجات التبغ )ي الداخل

 .الختبار فرضيات الدراسةلجمع البيانات، واعتمدت الدراسة على تحليل االنحدار المتعدد كأداة 

تكاليف الوقاية، (لتكاليف الجودة  ايجابيوتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير 

وان  ،نتجمالذي يحدث للضرر العلى مستوى  مجتمعةوتكاليف التقييم، وتكاليف الفشل الداخلي( 

توصلت الى  . كمابالمنتج يحدثتأثير سلبي على مستوى الضرر الذي  الفشل الخارجي لهتكاليف 

الدراسة  . واقترحتهو تكلفة الوقاية لتأثير االكبر بين تكاليف الجودةا الذي كان لهاان المتغير 

ل تسهيل من أج بتكاليف الجودةعلى الشركات إعداد تقرير تفصيلي : مجموعة من التوصيات أهمها

استفادت الدراسة و  .مقارنتها بمستوى تلف المنتجو تحديد التكاليف للحفاظ على جودة المنتج وتحسينها 

ل وأهميتهم في زيادة مستوى الجودة، والذي بدوره يؤدي الى تقلي تكاليف الجودةثر أفي معرفة   الحالية

 .المنتجات المعيبةمستوى ضرر 

 The Impact of Quality Cost on Financialبعنوان( Abulaila, et.al, 2019)دراسة 

Performance of Banks Operating in Jordan”. 

تأثير تكلفة الجودة على األداء المالي للبنوك العاملة في األردن.  معرفةتهدف هذه الدراسة إلى 

ير المالية ر التقاالحصول على بيانات متغيرات الدراسة من و  استخدمت المنهج الوصفي التحليليو 

باالعتماد جودة( ال تكاليفتم قياس المتغير المستقل للدراسة )حيث  السنوية لبنوك العاملة في االردن

تم قياس و  التقييم، وتكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي ية، وتكاليفتكاليف الوقا على
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 ،سهمربحية الو ، األصول( من خالل ثالثة مؤشرات مالية )العائد على المالي المتغير التابع )األداء

 .(Tobin`s Qو

جودة األردن تهتم بأنشطة ال أن البنوك العاملة في :الدراسة الى العديد من النتائج ابرزهاتوصلت 

معنوي لتكاليف الوقاية وتكاليف الفشل الداخلي ثر أالى انه ال يوجد  النتائج أشارتو  ،عام بشكل

على االصول في البنوك العاملة في االردن، بينما يوجد  العائدوتكاليف الفشل الخارجي على معدل 

ثر أ جودو  عدم باالضافة الىمعنوي لتكاليف التقييم على معدل العائد على االصول. ايجابي ثر أ

معنوي ايجابي ثر أ، ووجود Tobin`s Qمعنوي لتكاليف الوقاية وتكاليف الفشل الخارجي على مؤشر 

مؤشر  علىتؤثر سلبيا لتكاليف الفشل الداخلي ان ، وتبين Tobin`s Qعلى مؤشر  لتكاليف التقييم

Tobin`s Q .في هذه البنوك 

ًرا االستثمار في التكاليف الوقاية ألن لها دو زيادة ضرورة ادارات البنوك التجارية بالدراسة  واوصت

 .للجودة قةالمطابالناتجة عن عدم  ا في تقليل تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجيمهمً 

شركات في ال ف الجودةواستفادت الدراسة الحالية في الرجوع اليها لتقديم ايضاحات حول عناصر تكالي

كاليف )تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتقياس المتغيرات المستقلة  وكيفية

ومقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع واثرها على االداء المالي الفشل الخارجي( 

 .نتائج هذه الدراسة
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 تلخيص الدراسات السابقة 2-17

 الدراسات السابقة على النحو التالي:تلخيص قامت الباحثة ب

 

 أهم النتائج هدف دراسة المكان السنة اسم الباحث دراسةالاسم  الرقم

األردنية  دور الرقابة  -1
على تكـــــاليف جودة 
التصــنيع في تحســين 
االداء المالي لشركات 

 .االدوية

التعرف على دور تكـــاليف  االردن 2011 الحديثي
الجودة )تكــــاليف الوقــــايــــة 
ـــاليف  ـــاليف التقييم وتك وتك

الداخلي وتكاليف  الفشـــــــــل
في  الفشـــــــــــــل الخـــــارجي(

تحســـــــــين االداء المـــــالي 
لشركات تصنيع االدوية في 

 االردن.

وجود دور ايجـــابي ذو 
 لتكاليف احصائيةداللة 

جــــودة الــــتصــــــــــــنــــيــــع 
المتضـــــــــمنــــة تكــــاليف 
الوقاية والتقييم والفشــل 
الـــــداخــلــي والــفشـــــــــــــل 
الخارجي في تحســـــــــين 
االداء المالي لشــــــركات 
ــع االدويـــــة  ــي ــتصـــــــــــن  ال

 .األردنية
تحــديــد ومراقبــة  ثرأ -2

عناصـــر كلف الجودة 
في نشـــاط المصـــارف 
حــــالــــة تطبيقيــــة في 

االقتصـــــــاد مصـــــــرف 
 لالستثمار والتمويل

تــوجــيـــــه عــنـــــايـــــة إدارات  العراق 2012 احمد
المصـــــــــــارف العراقيـــة إلى 
تحديد ورقابة عناصــر كلف 
لذي ال كل ا بالشـــــــــ  الجودة 
يســــــــمح بقبول أي فشــــــــل 
خــارجي بــالخــدمــة المقــدمــة 
لـلـزبـــــائـن وتـحـقـيـق الـقـيـم 

 .المستهدفة

ايــجـــــابــي  ثــرأ وجــود 
تكـــــاليف الجودة في  ل

 .تحسين االداء المالي

التوازن االســــتراتيجي  -3
وعالقتـــــه بتكـــــاليف 
الـــجـــودة: دراســـــــــــــة 
اختبـــاريـــه في قطـــاع 
الصـــناعات الكيماوية 

 .األردنية

الصياح 

 والحاللمة

معرفـة العالقـة بين التوازن  االردن 2013
االســـــــــتراتيجي وتكـــــاليف 

ــــة والتقييم  الجودة ــــاي )الوق
والفشــــــل الداخلي والفشــــــل 

وتقييم مســـــــتوى  الخارجي(
التوازن االســـــــــتراتيجي في 
شــــــــركات صــــــــناعة المواد 
الكيمـــــاويـــــة في المملكـــــة 

 .األردنية

ذات داللة وجود عالقة 
بين التوازن  احصــــــائية

االســــــــتراتيجي وتكاليف 
)الوقاية والتقييم  الجودة

والفشل الداخلي والفشل 
 .الخارجي(
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 أهم النتائج دراسةهدف  المكان السنة اسم الباحث دراسةاسم  الرقم

دور إعــادة هنــدســـــــــــة  -7
العمليـــــات في خفض 
تكالـــــــــيف الجودة دراسة 

 )حالة )مصنع دلتا

ــــى دور  السودان 2017 عبد الرحمن ــــعــــرف عــــل ت
تطبيق اســــلوب اعادة 
هنـــدســـــــــــة العمليـــات 
االداريـــــة في خفض 
تـــكـــــالـــيـــف الـــجـــودة 
 )تكـــــاليف الوقـــــايـــــة
وتــقــيــيــم والــفشـــــــــــــل 
الــــداخلي والفشـــــــــــــل 
الخارجي( لمصنع دلتا 
للشـــاشـــات والغســـالت 

 في السودان

عــالقـــــة ذات داللـــــة وجــود 
احصـــــــائية العادة هندســـــــة 
العمليــــات بخفض كــــل من 
تكـــــاليف الجودة والوقـــــايـــــة 
والتقييم والفشــــــــــل الداخلي، 

عالقة ذات داللة  وعدم وجود
هندســـــــة  احصـــــــائية العادة

العمليـــــات بخفض تكـــــاليف 
 الفشل الخارجي

أثر تكاليف الجودة على  -8
تحســــــــين األداء المالي 
فـــي الـــمـــؤســـــــــســـــــــــــة 
 اإلقتصــــــــادية دراســــــــة
                     ميدانية مؤســـــــــســــــــــة

Prolipos  ــــــاج ــــــت إلن
 الزيوت والمواد الدسمة

لة عين- أم  والية -ملي
 .البواقي

والية ام  2017 ساره
 البواقي 

معرفـــــة أثر تكـــــاليف 
الــجــودة عــلــى االداء 
المالي للمؤســــــــســــــــة 
االقتصــادية بمؤســســة 
بــرولــيــبــوس النــتـــــاج 
ـــــواد  ـــــم ـــــوت وال ـــــزي ال

 عين- الـــــدســــــــــمـــــة
أم  واليـــــة -مـــلـــيـــلـــــة
 .البواقي

ــة ايجــابي ذوثر أوجود   دالل
الجودة إحصـــــــــائية لتكاليف 

)الوقــايــة والتقييم والفشــــــــــل 
الداخلي والفشــــــــل الخارجي( 

 المالي االداء تحســـــــينعلى 
اج نتال ؤســســة بروليبوس إلم

 الدسمة.واد لمالزيوت وا

ــــــــدى إدراك إدارات  -9 م
الشـــــــــركـــــات العراقيـــــة 
الهميــة تكــاليف الجودة 
فــي تــحــقــيــق الــوفــورات 

دراســــــــــــة  - المــــاليــــة
 .تطبيقية

معرفـــــة مـــــدى ادراك  العراق 2017 وحمادي، ،عبود
ادارت الشــــــــــــــركـــــات 
العراقيــــة االنتــــاجيــــة 
لخـــــدميـــــة اهميـــــة  وا
 تكـــــاليف الجودة في
ـــــاق  ـــــف ـــــض االن خـــــف
وتــــحــــقــــيــــق وفــــورات 

 .مالية

ادارات الشـــــــــــــركـــــات ادراك 
منهج تكـــــاليف لالعراقيـــــة 

في الحد من  واهميتهالجودة 
فشل الشركات وتعزيز القدرة 
ـــة وتعزيز جودة  ـــافســـــــــي التن
الــمــنــتــج وتــحــقــيــق وفــورات 

 مالية.



54 
 

 
 

 أهم النتائج دراسةهدف  المكان السنة اسم الباحث دراسةاسم  الرقم

عالقـــة تكـــاليف الجودة  -10
االستـــــــراتيجـــــــي  باالداء

دراســــــــــة تطبيقيـة على 
الشــركات الصــناعية في 

 قطاع غزة

ـى  فلسطين 2018 درغامو  عامر، عالقـة الالتعـرف عل
ـف الجـودة  ـن تكالي ـ بي
واالداء االستـــراتيجــــــي 
للشــــركات الصناعيــــة 

 الفلسـطينية

ذات داللـــة ايجـــابيـــة  عالقـــة
اليف تك تطبيق احصائية بين

المـــالي لـــدى الجودة واالداء 
الشـــــــــركات الصـــــــــناعية في 

 قطاع غزه.
ــــاليف المنع في  -11 أثر تك

تخفيض التكـــــاليف في 
الشـــــــركات الصـــــــناعية 

 .األردنية

ـــاليف على التعرف االردن 2018 الكساسبة  تك
ومدى تطبيقها  الوقاية

فــــــي الشــــــــــــــركــــــات 
الصــــــــناعية االردنية، 
ــى أثــر  ــتــعــرف عــل وال

ـــةتكـــاليف  ـــاي في  الوق
تخفيض التكــاليف في 
الشــــركات الصــــناعية 

 .األردنية

 الوقـــايـــةلتكـــاليف  وجود أثر
في تخفيض التكـــــاليف في 
الشركات الصناعية االردنية، 

ــك وجود أثر ــذل ــة  وك ذو دالل
تكاليف )لكل من  احصـــــــائية

الصــــــيانة الوقائية، وتكاليف 
لتـــــدريـــــب على تخفيض  (ا

التكـــــاليف في الشـــــــــركـــــات 
 .األردنيةالصناعية 

12- An Exploratory 

Study on Quality 

Costs in Turkish 

Manufacturing 

Companies 

Uyar 2009 معرفــــة مــــدى تطبيق  تركيا
الشــــركات الصــــناعية 
الــتــركــيـــــة لــتــكـــــالــيــف 
الجودة وتقييم التغير 
في اداء الشــــــــــركـــــة 
ومعرفــــة الهــــدف من 
قيــاس تحليــل تكــاليف 

 .الجودة

تطبيق نظــام تكــاليف الجودة 
انخفاض شـــــكاوي يؤدي الى 

العمالء وزيادة حجم االرباح 
 وانخفاض المنتجات المعيبة
وانخفاض نفقات الضـــــــــمان 

 الفشــــــل وتحســــــين وتكاليف
 الجودة. أنشطة مراقبة

 

13- 

The 

Implementation 

of Cost of 

Quality (COQ) 

Reporting 

System in 

Malaysian 

Manufacturing 
Companies: 

Difficulties 

Encountered and 

Benefits 

Acquired 

Rasamanie, 

Kanapathy 
معرفـــة الصـــــــــعوبـــات  ماليزيا 2011

التي ظهرت في تنفيـذ 
تقــارير تكلفــة الجودة 
بين منظمات التصنيع 

 .في ماليزيا

 تــكـــــالــيــف الــجــودةتــطــبــيــق 
ـــده من ـــد عـــدي  ينعكس بفوائ

التحســــــينات في جودة زيادة 
ـــدمـــة  ـــة المق المنتج والخـــدم

مما  الشـــــركةوخفض فشـــــل 
 أعلى مســـــتويات يؤديان الى

 العمالء. رضا من
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14- Hidden Costs 

in The 

Evaluation of 

Quality Failure 

Costs 

Snieska,et.al 2013 تقــــدير تكــــاليف الجــــودة  الينثواني
 يوبشــــــــــــــــكل رئــــــــــــــــيس

تكــــــــــــــــــــاليف الفشــــــــــــــــــــل 
الخـــــــــارجي فـــــــــي احـــــــــدى 
ـــدمات  ــــ ــــ ـــركات الخـ ــــ ــــ ــــ شـ

 لينثوانيا. في الطبيـــة

ارتفــــــاع تكـــــــــاليف الفشـــــــــل 
ــــــــارجي يؤثر سلبا على  الخـ
يـــؤدي إلــى  حيث الشركات

ـدان  ـ ــالء وفقـ ـياع العمـ ـ ضـ
القــــدرة التنافســــية بســــبب 

األمــــر  الجــــودة الرديئــــة،
ــى  ـــ ـــ ـــ ــؤدي إلـ ـــ ـــ ـــ ــذي يـ ـــ ـــ ـــ الـ
ــاض شهرة  ـ ـال انخفـ ـ ـ احتمـ

 .الشركة
15- Quality Costs 

Analysis in the 

Service Sector: 

an Empirical 

Study of the 

Colombian 

Banking 

System 

Arenas 2014 معرفــة كيفيــة التكيف مع  كولومبيا
 تكـــــاليف الجودة للنظـــــام

 يمكن والتي المصـــــــــرفي
 إدارية كأداة اســــــتخدامها

 مجلس مســــــــــتوى على
 اإلدارة.

لجودة  ليف ا تكـــــا تطبيق 
يســــــاعد على تحديد فرص 
التحســـــين جودة الخدمات، 

 وفرص االدخار.

16- An Accounting 

Reflection of 

Quality Cost 

and Customer 

Satisfaction of 

Health 

Products in 

Nigeria 

Akenbor 2014 عـــلـــى مـــــدى الـــتـــعـــرف  نيجيريا
انعكــاس تطبيق التكــاليف 
وضـــــــبط الجودة ورضـــــــا 
العمالء عن المنتجـــــات 

 الصحية في نيجيريا.

ـــة  وجود أثر ايجـــابي لتكلف
الجودة وتكــاليف المطــابقــة 

رضــــــــــــا العمالء من على 
 المنتجات الصحية.

17- Quantification 

of Quality 

Costs: Impact 

on the Quality 

of Products 

Staraevib, 

et.al 

معرفــــة مــــا إذا كــــانــــت  كرواتيا 2015
الشركات التي تولي مزيًدا 
مــن االهــتــمـــــام لــتــقـــــديــر 
تـكـــــالـيــف الـجـودة تــنـتــج 

 عاليةمنتجات ذات جودة 
 فيمقارنًة بمنافســـــــــيها 

الشــــــــــركـــــات الكرواتيـــــة 
 ة في سوق منظمالمدرج

 .بورصة زغرب()

 د تكـــــاليف الجودةيـــــتحـــــد
تحقق جودة منتجات أعلى 
من حيث األداء والموثوقية 

بالتالي تقدم خدمات ذات و 
جودة أعلى بــالمقــارنــة مع 

 .منافسيها
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18- Effect of 

Prevention 

Costs and Cost 

of Assessment 

on Quantity of 

Defective 

Products 

putra, 

hasyir 
معرفة التأثير الجزئي  اندونيسيا 2016

 الوقـــــايـــــةلتكـــــاليف 
وتكاليف التقييم على 
ـــمـــنـــتـــج  كـــمـــيـــــات ال

 التالفة. 

 أيــجـــــابــي رتـــــأثــيــ وجــود
ليف لتكاو  الوقايةتكاليف ل
تقييم لتقليـــــل كميـــــات ال

 .المنتجات المعيبة

19- Cost of 

Quality: 

Evaluating 

Cost-Quality 

Trade-offs for 

Inspection 

Strategies of 

Manufacturing 

Processes”. 

 

Farooq 2017 هذه الدراســـــــة  هدفت برتغال
الى تقليـــــل التكلفـــــة 

ــجــودة  ــحـــــد ال ــى ال إل
وزيادة  المســـــــــتطاع

جودة المنتج لصناعة 
 .السلع االستهالكية

تــــحــــقــــيــــق  امــــكـــــانــــيـــــة
اســـــــــتراتيجيـــــة الفحص 

خالل تطبيق  من األمثـــل
ســـــــــتراتيجيـــة الامن  الك

لوصـــــــول الى ل والتخطيط
 اعلى جودة للمنتجات.

20- The Analysis 

of Quality Cost 

on Level of 

Product 

Damage 

Wahyono 

& Susanto 
ــــاليف  اندونيسيا 2017 ــــل أثر تك تحلي

تــكـــــالــيــف (الــجــودة 
ــــة، وتكــــاليف  الوقــــاي
الــتــقــيــيــم، وتــكــلــفـــــة 

 )ي الفشـــــــــــل الــداخل
لمســـتوى الضـــرر في 

في  منتجـــــات التبغ
 .اندونيسيا

 ايــجـــــابــيوجــود تـــــأثــيــر 
كاليف الجودة  كاليف (لت ت

الوقاية، وتكاليف التقييم، 
وتكاليف الفشل الداخلي( 

على مســـــــــتوى  مجتمعة
الـــذي يحـــدث ضـــــــــرر ال
ل تجل يف من ل تكـــــا ، وان 

الفشــل الخارجي له تأثير 
ســـــــــلبي على مســـــــــتوى 
الضـــــــــرر الـــذي يحـــدث 

 بالمنتج.
21- The Impact of 

Quality Cost 

on Financial 

Performance 

of Banks 

Operating in 

Jordan 

Abulaila, 

et.al 
 تكــاليفتــأثير  معرفــة االردن 2019

الـجـودة عـلـى األداء 
المالي للبنوك العاملة 

 .في األردن

أثر لتكاليف الجودة  وجود
في  على األداء المـــــالي

الــبــنــوك الــعـــــامــلـــــه فــي 
تفـــــاوت  ،االردن ووجود 

 في هذا االثر على االداء
الجودة  المـالي بين ابعـاد

 .المدروسة
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 الدراسات السابقة عنالدراسة ما يميز  2-18

جودة على تكاليف الثر أتتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في الهدف الرئيسي وهو 

ات تكاليف الجودة على االداء المالي في الشركثر أ انها تناولتاسة في ر هذه الد وتميزت االداء المالي،

معظم  نأ في حين االردني قطاع النقل تطبيقها على، وبحيث تم المدرجة في بورصة عمانالخدمية 

قطاع مالي او الصناعي أو غيرها من  سواء كانالدراسات السابقة طبقت على قطاعات اخرى 

درجة في لما األردنية النقلير المالية المنشورة لشركات ر على التقا هذه الدراسة واعتمدت القطاعات،

 -ةحسب علم الباحث- ـن أن معظم الدراسـات السـابقةفي حيللحصول على البيانات،  عمان صةر بو 

 .للحصول على البيانات واختبار الفرضيات اعتمدت الى االستبانة
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 الفصل الثالث

 )الطريقة واالجراءات( منهجية الدراسة

 تمهيد ((1-3

 مجتمع وعينة الدراسة(2-3) 

 مصادر جمع البيانات 3)-(3

 متغيرات الدراسة وطريقة قياسها (4-3)

 اإلحصائية المعتمدة األساليب (5-3) 

 (3-6) نماذج )معادالت( الدراسة
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 صل الثالثفال

 (الطريقة واالجراءات) منهجية الدراسة

 تمهيد  1-3

تحليلي للمنهجية المتبعة في الدراسة واستعراض المراحل والخطوات  عرضالفصل يتضمن هذا 

المتبعة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث يبدأ الفصل بالتطرق لمجتمع وعينة الدراسة، وكذلك مصادر 

جمع البيانات والمعلومات ومتغيرات الدراسة وطريقة قياسها، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في 

 .  تحليل هذه البيانات

 مجتمع وعينة الدراسة 2-3

( 9المدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددها ) األردنية النقلشركات تكون مجتمع الدراسة من ي

شركات من  ات( شرك8مكونة من ) قصديةعينة  وقد تم اختيار ،2018حتى نهاية عام  شركات

 الخطوط الجوية الملكية -شركة عالية استثناءتم و ، (4ق رقم )كما هو موضح في ملح النقلقطاع 

 وبالرجوع ،شركات العينةي قالمالية تشكل قيم متطرفة اذا قورنت مع قيم با بياناتهاالن  - األردنية

نجد أن هذه ( 517367000) والبالغ -الخطوط الجوية الملكية-شركة عالية الى اجمالي اصول 

ن، )بورصة عما الجمالي اصول شركات عينة الدراسةمن القيمة العليا  بشكل ملحوظاعلى  القيمة

 احد النقلطاع ق ويعتبر، ، وبهدف الحصول على بيانات متجانسة قريبة من التوزيع الطبيعي(2020

كما سبق و  ركائز االقتصاد األردنيكونه يعتبر ركيزة مهمة من  األردنيةقطاعات الشركات الخدمية 

 . االشارة اليه في الفصل السابق
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 مصادر جمع البيانات  3-3

رير المالية على التقااعتمدت الدراسة لغايات تحقيق أهدافها واختبار فرضياتها وتحليل البيانات 

الل خية وقائمة الدخل( المدرجة في بورصة عمان )الميزانية العموم األردنية النقللشركات السنوية 

 ولقد الكتروني، والتي تم الحصول عليها من موقع بورصة عمان 2018ولغاية  2009 الفترة من

ختيار قطاع النقل من ضمن قطاع الخدمات لتجانس بيانات القطاع الواحد وانه في قامت الباحثة با

الذي و  بشكل ملحوظقيم الات فهذا يؤدي الى تشتت حالة دراسة قطاعات مختلفة في شركات الخدم

اعتمدت الدراسة في الجانب النظري منها على كما ، توزيعا طبيعيا توزيع البياناتعدم يقود الى 

المصادر الثانوية، من خالل االطالع على الكتب والدراسات السابقة واألبحاث وقواعد البيانات 

 المتخصصة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 متغيرات الدراسة وطرق قياسها 3-4

وبحيث تم قياس المتغيرات المستقلة  األردنيةات النقل على التقارير المالية المنشورة لشرك اعتمدت  

( والتالي كانت على النحو Abulaila, et.al, 2019)( ودراسة 2012بالرجوع الى دراسة )احمد، 

 التالي:

    :التاليةالمالية  البنودالوقاية  تكاليفتتمثل 

كلف التدريب -  

السفر وااليفاد -  



61 
 

 
 

اشتراكات/االنترنت -  

واعالندعاية  -  

ضيافة -  

مؤتمرات وندوات -  

احتفاالت -  

دراسات جدوى  -  

:  فيالمالية المتعلقة  البنودتتمثل كلف التقييم في     - 

 -  والحافالت صيانة المباني واألجهزة   

اجور التدقيق  -  

تكاليف اتعاب استشارات فنية   -  

:فيالمالية المتعلقة  البنودتتمثل تكاليف الفشل الداخلي في   

مصاريف مكتبية -  

الديون المعدومة -  

تكلفة اصابات العمل والتعويضات المرتبة عليها -  

:فيالمالية المتعلقة  البنودتتمثل تكاليف الفشل الخارجي في   

اجور القضاء والخدمات القانونية  -  
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لتعويضاتا تكاليف -  

تكاليف معالجة شكاوي العمالء  -  

تكاليف دفع الكفاالت والضمانات  -  

 ثانيا: المتغيرات التابعة

 :وأهمهالقياس االداء المالي  االكثر استخداماالمؤشرات المالية على  اعتمدت الدراسة

هو مقياس يعبر عن احتمالية النمو في اصول الشركة.:   Tobin’s Q     

  واستخدمت الدراسة الصيغة الرياضية الآتية لقياس هذا المؤشر:

قيمة الدفترية للشركةالالقيمة السوقية للشركة / =    Tobin’s Q     

تقيس هذه النسبة العائد المالي المتحقق على أصول الشركة، وتوضح و : معدل العائد على األصول

كيفية استخدام أجمالي األصول بتوليد أرباح للشركة. واستخدمت الدراسة الصيغة الرياضية الآتية 

 لقياس هذا المؤشر:

 صافي الربح / إجمالي األصولمعدل العائد على األصول =  

  األساليب اإلحصائية المعتمدة 3-5

من أجلها  دميستخ التيمع الغاية  أختباركل  يتناسببحيث  االختباراتالعديد من  استخدمت الدراسة

 :االختباراتوفيما يلي عرض لهذه 

  والمتمثلة بكل  الوصفيةالمقاييس اإلحصائية على  باالعتمادلبيانات عينة الدراسة التحليل الوصفي

 .من )القيم العليا، والقيم الدنيا، واالنحراف المعياري، والوسط الحسابي( لمتغيرات الدراسة
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   مصفوفة  ، واختبارخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، واختبار التداالطبيعيالتوزيع اختبار

لتحليل لاالرتباط بيرسون الخطية بين المتغيرات المستقلة، وذلك للتأكد من مالئمة وصالحية البيانات 

 .لتمكن من االعتماد على االختبارات المعلميهوااإلحصائي 

  من  كدوالتأج الدراسة، ذنمو  مالئمةفرضيات الدراسة ومعرفة مدى  الختبار المتعدد االنحدارج ذنمو

  التابع. رالمتغيعلى  المستقلة المتغيراتثر أ

 نماذج )معادالت( الدراسة 6-3

اعتمدت الدراسة على معادالت االنحدار  تكاليف الجودة على االداء الماليثر أمن اجل اختبار 

 المتعدد الآتية:

Tobin's Qi,t = β0i,t + β1* Log(PCi,t) + β2* Log(ACi,t) + β3* Log(IFCi,t) + 

β4* Log(EFCi,t) + εi,t……………………………………………………………………….. Model 1 

ROAi,t = β0i,t + β1* Log(PCi,t) + β2* Log(ACi,t) + β3* Log(IFCi,t) + β4* 

Log(EFCi,t) + εi,t …………………………………………………...............................................Model 2 

 حيث:.

 :(Tobin’s Q)  توبنزمؤشرQ. 

 ROA :.العائد على األصول 

 PC: تكاليف الوقاية. 

 AC :.تكاليف التقييم 

 IFC :.تكاليف الفشل الداخلي 

 EFC :.تكاليف الفشل الخارجي  
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 iالشركة : 

 t: الفترة الزمنية 

 ε.نسبة الخطأ : 

 β0الثابت : 

  β1, β2, β3, β4 ر قيمتهاالمتغير التابع بتغي يتأثر: معامالت التقدير للمتغيرات المستقلة والتي. 

في  لجودةالخاصة بتكاليف ا المتباينةقامت الباحثة باالعتماد على اللوغارتم الطبيعي لمعالجة االرقام و  

 يانات الشركاتب بجعل قيماللوغارتم الطبيعي  يساعدحيث  شركات النقل االردنية مع الحفاظ على قيمتها،

 التي تم اختيارها في هذه الدراسة. نسب االداء المالي طبيعة تتماشى مع
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 الفصل الرابع

 التحليل االحصائي واختبار الفرضيات 
  ( تمهيد4-1)
 لمتغيرات الدراسة( اإلحصاءات الوصفية 4-2)
 صالحية البيانات  اختبارات( 4-3)
 اختبار التوزيع الطبيعي 4-3-1

  اختبار التداخل الخطي 4-3-2
 اختبار فرضيات الدراسة ( 4-4)
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 الفصل الرابع

 التحليل االحصائي واختبار الفرضيات

  تمهيد 4-1

ات الخدمية في الشرك األداء الماليتكاليف الجودة على  أثريقدم الفصل الحالي الجانب العملي لبيان 

 تضمنيرئيسة،  أجزاء على ثالثالفصل  حيث تضمن المدرجة في بورصة عمان،و قطاع النقل ضمن 

 لوصفيةا حصائيةالمقاييس اإلعلى  باالعتمادلبيانات عينة الدراسة التحليل الوصفي  األول الجزء

 ،متغيرات الدراسةل والمتمثلة بكل من )القيم العليا، والقيم الدنيا، واالنحراف المعياري، والوسط الحسابي(

لبواقي  الطبيعيبكل من )اختبار التوزيع  ةفتضمن مجموعة من االختبارات متمثلالثاني  الجزء ماأ

الخطية  ، واختبار مصفوفة االرتباط بيرسونخل الخطي بين المتغيرات المستقلةالنماذج، واختبار التدا

لتمكن من او للتحليل اإلحصائي بين المتغيرات المستقلة(، وذلك للتأكد من مالئمة وصالحية البيانات 

االعتماد اسة بالدر اختبار فرضيات على  فيحتويالثالث  الجزءأما ، االعتماد على االختبارات المعلميه

 والذي يعد من االختبارات المعلميه. االنحدار المتعدداختبار 

 اإلحصاءات الوصفية للدراسة ومتغيراتها 4-2

اج ر جراء التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، بعد قيام الباحثة باستخإفي هذا الجزء تم 

 ،( شركات8البيانات من القوائم المالية المنشورة للشركات المشمولة في عينة الدراسة وعددها )

من تقاريرها المالية المنشورة  تكاليف الجودةبيانات حيث تم جمع  .(1حق رقم )في المل والموضحة

اليف الفشل تك، و تكاليف الفشل الداخلي، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةوالمتمثلة بكل من )

،  Tobin’s Qبكل من ) المقاس األداء المالي( كمتغيرات مستقلة، باإلضافة الى تحليل الخارجي

 ةالباحث تقام ،حصائيةإجراء التحليالت اإلبقبل البدء ( كمتغيرات تابعة، و األصولومعدل العائد على 
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( باالعتماد outliersة )الدراسة من خالل حذف القيم الشاذمتغيرات بالتعرف على خصائص بيانات 

 الذي يقوم بتحديد القيم المتطرفة للمتغيرات الكمية، حيث تم ازالة القيمو ( Exploreعلى اختبار)

  .(2كما هو موضح في ملحق رقم ) الشاذة

وقد تم استخراج مؤشرات اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة متمثلًة بكل من )أدنى قيمة، وأعلى 

 . (المعياري، والمتوسط الحسابيقيمة، واالنحراف 

 لمتغيرات الدراسة: التحليل الوصفي نتائج اختباريوضح الجدول التالي و 

  لمتغيرات الدراسة التحليل الوصفي اختبار( 4-1الجدول رقم )

 

والذي  Tobin’s Q( لمؤشر 0.960( أن المتوسط الحسابي البالغ )4-1يالحظ من الجدول رقم )

لك الشركات، تبالمتوسط قريبة من القيمة الدفترية ليشير إلى أن القيمة السوقية لشركات عينة الدراسة 

د بلغت أعلى وق الدفترية. لتكلفة أصولها متقاربةشركات عينة الدراسة أن قيمة أسهم آخر و بمعنى أ

(، في حين 2011عام )في لالستثمار والنقل المتعدد  األردنيةلشركة ل( وهي تعود 2.774قيمة لها )

يالحظ (، و 2011عام )في ( وهي تعود لشركة مسافات للنقل المتخصص 0.251بلغت أدنى قيمة )

 ةالبالغ المعيارييفسر في قيمة االنحراف والذي هذا المؤشر  العليا والدنيا في قيمالتباعد في ال

 شركاتاألصول في وسط الحسابي لمعدل العائد على مت(. كما يعرض الجدول أعاله ال0.509)

على قيمةأ االنحراف المعياري المتوسط الحسابي دنى قيمةأ   سالمتغيرات/ المقايي 
 تكاليف الوقاية 11939 1056523 216075 224785

 تكاليف التقييم 29487 1300845 296330 287476

 تكاليف الفشل الداخلي 773 246632 71369 68715
 تكاليف الفشل الخارجي 0 147069 38934 27361

0.960 0.509 2.774 0.251 Tobin`s Q 

 %األصولمعدل العائد على  29.980-% %9.186 %6.973 %0.120
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( وتشير هذه القيمة إلى أن %0.12ضمن فئة قطاع النقل حيث بلغ )العاملة الخدمية عينة الدراسة 

مار خالل استث الشركات ضمن فئة قطاع النقل تحقق أرباحًا من أعمالها تعود على مساهميها من

تشير الى عدم استخدام الشركات المشمولة في عينة الدراسة ألصولها إال أن هذه القيمة  صولها،أ

طالع على ، كما أنه وباالترغب ادارة الشركة في تحقيقه معدل عائد مرضيق يلتحق ىطريقة المثلالب

( والتي تعود لشركة العبور للشحن -%29.980التي بلغت )لمعدل العائد على األصول و أدنى قيمة 

يمة ، وبمقارنة أدنى قفي هذا العامخسائر تحقيق الشركة لل( فإنها تشير إلى 2011والنقل في عام )

في عام  األردنية( والتي تعود لشركة الخطوط البحرية الوطنية %9.186البالغة )و مع أعلى قيمة 

ت قيمة بلغ في شركات النقل حيث في معدل العائد على االصول ( يتبين وجود تشتت ملحوظ2010)

 .(%6.973االنحراف المعياري )

الوقاية قد بلغ  ن المتوسط الحسابي لتكاليفأنتائج التحليل من تبين وفيما يتعلق بتكاليف الجودة، فقد 

 زمة للحفاظة الالباتخاذ تدابير الوقاي( وتشير هذه القيمة إلى اهتمام شركات عينة الدراسة 224785)

لى العمالء، إلخدمات المقدمة من قبلهم ومنع الخدمات ذات الجودة الرديئة من الوصول جودة اعلى 

( فإنه يشير إلى تباين بيانات 216075وبالنظر الى قيمة االنحراف المعياري لهذا المتغير الذي بلغ )

( والتي 1056523الحسابي ويؤكد هذه النتيجة تباعد القيمة العليا البالغة ) متوسطهاهذا المتغير عن 

( والتي 11939) (، مع القيمة الدنيا البالغة2013تعود لشركة مسافات للنقل المتخصص في عام )

بلغ المتوسط الحسابي لتكاليف التقييم  كما .(2012تعود لشركة العبور للشحن والنقل في عام )

ر هذه القيمة إلى اهتمام شركات عينة الدراسة باكتشاف الخدمات غير المطابقة ( وتشي287476)

كات الخدمة المقدمة من قبل الشر  جودةللمواصفات من خالل إنفاق تكـاليف التقيـيم من أجل التأكد من 

ف االنحرا لىإ، وبالنظر محليا وعالميا والمعايير والمواصفات المحددة من حيث تطابقها مع المقـاييس

ت والدنيا حيث بلغ العليا القيمبين  تباعدوجود  يتضح (،296330المعياري لهذا المتغير الذي بلغ )
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وبلغت (، 2010/جت في عام ) األردنيةتعود لشركة النقليات السياحة و ( 1300845) القيمة العليا

سير التشتت ويمكن تف (2011تعود لشركة العبور للشحن والنقل في عام )و ( 29487) القيمة الدنيا

 لدراسةشركات عينة ا نقل فيالبيانات الدراسة الى اختالف طبيعة ل االنحراف المعياري العالي في

جم اختالف حتطلب البحري مما ت نقل البري او الجوي او كانت سواء همنشاطات تختلفبحيث و 

االدارات  الى اختالف سياسات هذه باالضافة تقديمها اصولهم وبالتالي اختالف التكاليف التي يتم

مثل تلك  المالية على دفع ووجود القدرة بما يتعلق في أهتمامها في الجودة والتكاليف المرتبطة بها

 ةقيمازالة ال ملحوظ على الرغم ان الباحثة قامت فيالتشتت  ظهورالتكاليف االمر الذي ادى الى 

فيما يتعلق بتكاليف و . (2هو موضح في ملحق رقم )كما و  بيانات الدراسةمن المسموح بها  المتطرفة

 أن ( وهو يشير إلى68715الفشل الداخلي فيالحظ أن المتوسط الحسابي لعينة الدراسة قد بلغ )

قبل  ةغير المرضيتصحيح الخدمات  التي من شأنها نفاق التكاليفاشركات عينة الدراسة تقوم ب

( فإنه يشير 71369المعياري لهذا المتغير الذي بلغ )وبالنظر الى االنحراف  ،العمالءلى إوصولها 

( والتي 246632ويؤكد هذه النتيجة القيمة العليا البالغة ) ،بيانات عن المتوسط الحسابيالإلى تباين 

( والتي تعود 773) القيمة الدنيا البالغةو (، 2016تعود لشركة مسافات للنقل المتخصص في عام )

فيما يتعلق بتكاليف الفشل الخارجي فيالحظ أن و (. 2016في عام )لشركة العبور للشحن والنقل 

شركات عينة الدراسة تقوم أن ( وهو يشير إلى 27361ابي لعينة الدراسة قد بلغ )المتوسط الحس

نتيجة  خارج الشركة بعد تقديم الخدمة للعميلخدمات معيبة تم اكتشافها  نتيجة وجود بأنفاق التكاليف

لى االنحراف إوبالنظر  ،العمالءعايير التي تلبي احتياجات للمواصفات والم عدم مطابقة الخدماتل

ر في بيانات هذا المتغي ملحوظتباين وجود ( فإنه يشير إلى 38934لهذا المتغير الذي بلغ )المعياري 

( والتي تعود لشركة 147069عن المتوسط الحسابي ويؤكد هذه النتيجة تباعد القيمة العليا البالغة )

( والتي تعود ألكثر من 0) (، مع القيمة الدنيا البالغة2012/جت في عام ) األردنيةالنقليات السياحة 
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(، وشركة السالم 2010و 2009عامي )د في األردنية لالستثمار والنقل المتعدشركة الشركة مثل 

 (.1كما هو موضح في ملحق رقم )و  ،( وغيرها2018الدولية للنقل والتجارة في عام )

، التقييم تكاليف، و تكاليف الوقايةوبالمقارنة بين المتوسطات الحسابية إلجمالي تكاليف الجودة )

ليها من قبل ود تفاوت بمستوى اإلنفاق ع( يتبين وجتكاليف الفشل الخارجي، و تكاليف الفشل الداخليو 

الشركات الخدمية عينة الدراسة العاملة في قطاع النقل، حيث أن أعلى مستوى أنفاق على تكاليف 

(، ومن ثم تلتها تكاليف 287476الجودة كان على تكاليف التقييم التي بلغ متوسطها الحسابي )

ثم تلتها تكاليف الفشل الداخلي التي بلغ (، ومن 224785الوقاية التي بلغ متوسطها الحسابي )

(، أما تكاليف الفشل الخارجي فكان لها أقل مستوى إنفاق من بين 68715متوسطها الحسابي )

(، وقد يعود ذلك حسب ما ترى الباحثة إلى 27361تكاليف الجودة، حيث بلغ متوسطها الحسابي )

خدمات يف تقييم والتي من شأنها تصحيح الما تنفقه شركات النقل األردنية من تكاليف وقاية وتكال

غير المرضية بشكل مبكر بشكل يقلل من الفشل الخارجي، في حين أن طبيعة قطاع خدمات النقل 

قارنًة مع م بعد تقديم الخدمة الى العمالء ال يترتب عليه في كثير من األحيان تكاليف فشل خارجي

 مانات وخدمات ما بعد البيع لعمالئها.تقديم ضتكاليف القطاعات األخرى التي تحتاج إلى 

 صالحية البيانات  اختبارات 4-3

 زيع الطبيعيلتو نماذج الدراسة ل اتباعالتأكد من البد من  قبل البدء بعملية اختبار فرضيات الدراسة

حيث  ،والمقدرة على اختبار فرضيات الدراسةتحليل المتغيرات في هذه النماذج لل مالءمة تأكد منلل

 وغير ذلك ،توزيعًا طبيعياً  بيانات الدراسةضرورة توزيع المتعدد يشترط االنحدار الخطي  اختباران 

اختبارات  عرض وفيما يلي(، Hayduk, et.al., 2007) للبيانات معلميهإجراء اختبارات ال  يجب
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 الخطيداخل الت لبواقي واختبارل باختبار التوزيع الطبيعي التحقق من صالحية البيانات متمثلةً 

 :ومصفوفة االرتباط الخطي بين المتغيرات

 اختبار التوزيع الطبيعي 4-3-1

فأنه تم استخدام اختبار  Tobins Qالتوزيع الطبيعي لتكاليف الجودة وأثرها غلى مؤشر  رالختبا

Kolmogorov-Smirnov))  ( 1-4كما هو موضح في الشكل:) 

 
 األول نموذج الدراسةفي بواقي التوزيع الطبيعي لل: (1-4)شكل رقم ال

 أثر يدالذي يقوم بتحد األول نموذج الدراسةبواقي ل( نتائج التوزيع الطبيعي 4-1شكل رقم )اليوضح 

تكاليف و  ،تكاليف الفشل الداخلي، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةمجتمعة وهي )تكاليف الجودة 

 Tobinsالمقاس من خالل  األداء الماليعلى ( مقاسة جميعها باللوغاريتم الطبيعي، الفشل الخارجي

Q  اختبار حيث تم االعتماد على المدرجة في بورصة عمان،  األردنية شركات النقلفي

(Kolmogorov-Smirnov) وقد  .(%5عند مستوى معنوية )التوزيع الطبيعي لنموذج لتأكد من ل

ب بسب التوزيع الطبيعي( تتبع 0.089والبالغة ) األول نموذج الدراسة بواقي اظهرت نتائج االختبار أن
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 & Schreiber-Gregory) ،(%5( لهذا االختبار عن )P-Valueقيمة االحتمال ) زيادة

Jackson, 2017)، (Babbie et. al, 2018) استخدام  نه يمكن احصائيافالك على ذ وبناء

ذا هالختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على االنحدار المتعدد في اختبار  االختبارات المعلمية

 النموذج.

تم استخدام  نهمعدل العائد على االصول فالى الطبيعي لتكاليف الجودة وأثرها ع التوزيع رالختباو 

 (:2-4كما هو موضح في الشكل )  ((Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 

 

 الثاني في نموذج الدراسةبواقي الطبيعي للالتوزيع : (2-4)شكل رقم ال

م بتحديد الذي يقو الثاني  نموذج الدراسةبواقي لنتائج التوزيع الطبيعي أن ( 4-2شكل رقم )اليوضح و 

تكاليف ، و خليتكاليف الفشل الدا، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةمجتمعة وهي )تكاليف الجودة  أثر

ائد على معدل العبالمقاس  األداء الماليعلى ( مقاسة جميعها باللوغاريتم الطبيعي، الفشل الخارجي

 اختبارحيث تم االعتماد على المدرجة في بورصة عمان،  األردنية شركات النقلفي  األصول
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(Kolmogorov-Smirnov) وقد  .(%5عند مستوى معنوية )التوزيع الطبيعي لنموذج تأكد من لل

ب بسب التوزيع الطبيعي( تتبع 0.099الثاني والبالغة ) نموذج الدراسة بواقي االختبار أناظهرت نتائج 

 & Schreiber-Gregory)( %5( لهذا االختبار عن )P-Valueقيمة االحتمال ) زيادة

Jackson, 2017)  ،(Babbie et.al, 2018)استخدام  فأنه يمكن احصائياعلى ذلك  ءً ، وبنا

 النموذج.في اختبار هذا االنحدار المتعدد 

  :اختبار التداخل الخطي 4-3-2

 Multicollinearityاختبار )على  االعتمادبيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي تم  ةالختبار صالحي

Test ،) قلة من المست تواجد عالقات الخطية بين المتغيراتظاهرة التداخل الخطي عندما حيث تكمن

من المتغيرات بعالقة خطية مرتفعة، حيث ال يمكن فصل تأثيرهما في خالل ارتباط اثنين أو أكثر 

تفسير القدرة على ال نتائج النموذج المبحوث وتقليلعلى  مبررةغير يخلق تأثيرات  مما المتغير التابع،

لنماذج لمخرجات ونتائج التحليل على تعميم ودقة  ينعكس وهو ما، يمكن التوصل لهالنتائج التي ل

سة تم الدرا النموذجين المبحوثين في هذهفي  ظاهرةالمثل هذه من عدم وجود  لتأكدلو  المبحوثة،

في هو موضح كما و (، Tolerance( ومؤشر التحمل )VIF)تضخم التباين  على مؤشر االعتماد

 :وعلى النحو التالي (4-2الجدول رقم )

 ( صالحيات بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي4-2الجدول رقم )

 التداخل الخطياختبار 
 تضخم التباين مؤشر المتغيرات

VIF 

 مؤشر التحمل
Tolerance 

 0.422 2.369 تكاليف الوقاية

 0.843 1.186 تكاليف التقييم

 0.392 2.551 تكاليف الفشل الداخلي

 0.950 1.053 تكاليف الفشل الخارجي

 



74 
 

 
 

 وفقاً و ظاهرة التداخل الخطي، عن تضخم التباين للكشف مؤشر  على قيم الباحثة باالعتماد قامت

 عند تداخل خطييكون هناك فإنه   Kamiya et.al (2014) العامة لمؤشر تضخم التباين للقاعدة

تبين أن يمؤشر اليخص هذا ما عاله فيأالجدول عند مراجعة و  ،(5عن ) المقياسهذا  ارتفاع قيمة

 عدم وجود مشكلة تداخل خطي أي(، 5)أقل من   VIF كافة المتغيرات المستقلة قد حصلت على قيم

 بين هذه المتغيرات.

غير من تمى قدرة تحمل كل مدآخر للكشف عن وهو يعتبر اختبارًا التحمل  وفيما يتعلق باختبار

النموذج ة قدر  البقاء داخل نموذج الدراسة في تحليل االنحدار دون تقليلعلى المتغيرات المستقلة 

 Schreiber-Gregory كما اشار  المشكلة هحيث تكمن هذ ا،وتعميهلنتائج اتفسير على ال المبحوث

& Jackson (2017)   بيانات الجدول  مراجعةعند و (. %20)في حال قلت قيمة معامل التحمل عن

  (.%20ن )ع قد ارتفعتالتحمل  اعاله تبين أن كافة قيم (2-4) رقم

هذين لالمستقلة يتضح اجتياز جميع متغيرات الدراسة  السابقين االختبارينفروض  وبمراجعة

 الدراسة جنماذفي بين المتغيرات المستقلة وهو ما يعني عدم وجود مشكلة تداخل خطي  ،االختبارين

 .في نماذج الدراسة ابقاء كافة المتغيرات المستقلة والقدرة على ةالمبحوث

ي باط عالي بين متغيرات الدراسة المستقلة فلتأكد من عدم وجود مشكلة ارتاولمساندة هذه النتيجة و 

(، Multicollinearity Testفي بعض االحيان من خالل اختبار ) رنماذج الدراسة والتي ال تظه

 قامت الباحثة باالعتماد على مصفوفة االرتباط بيرسون الخطي على النحو التالي:
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متغيرات الدراسةبين بيرسون الخطية (: نتائج مصفوفة ارتباط 4-3جدول )  

     Correlation    

    Probability الفشل الخارجي الفشل الداخلي التقييم الوقاية 
    1 الوقاية

 -----    

   1 0.063- التقييم

 0.624 -----   

  1 0.112 **0.671- الفشل الداخلي

 0.000 0.372 -----  

 1 **0.321 0.141- 0.177 الفشل الخارجي

 0.162 0.267 0.009 ----- 

  ( ≥ 0.01α) داللة احصائية عند مستوى معنوية ذات **:    

 نتائج تحليل اختبار االرتباطأن ( يتضح 4-3المعروضة في الجدول رقم ) حصائيةبيانات اإلللبالنظر 

د وجو بين متغيرات الدراسة المستقلة، مما يدل على عدم ، (%80تظهر عدم وجود ارتباط أعلى من )

 & Schreiber-Gregory) لهذه النماذج المستقلة مشكلة ارتباط عالي بين متغيرات الدراسة

Jackson, 2017) لخطياختبار التداخل ا، وتساند هذه النتيجة ما تم التوصل اليه مسبقًا من خالل 

 .(4-2الموضح في الجدول رقم )

 اختبار فرضيات الدراسة 4-4 

الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لها تم االعتماد على نموذج االنحدار  الدراسةالفرضيات  الختبار

 تكاليف الجودة بين األثرلتمثيل  االرئيسية وبيان مدى مالءمته اتلقبول أو رفض الفرضيالمتعدد، و 

الدراسة، حيث يتم قبول  فرضيةبقبول او رفض  (Sig.F) تم االعتماد على قيمة األداء المالي؛وبين 

عن  (Sig.F)وفي حالة ارتفعت قيمة  0.05 عن (Sig.F)عندما تقل قيمة  الفرضية البديلة للدراسة

تكاليف كل من  أثر. ومن أجل تحديد ومعرفة الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدميةيتم رفض  0.05

عندما  أثر، حيث يكون هناك Sig Tبشكل منفصل تم االعتماد على قيمة  األداء الماليعلى  الجودة

 تكاليفمن خالل  األداء الماليولإلشارة إلى مدى تفسير  .(0.05عن ) (Sig.Tمعنوية )تتدنى قيمة ال
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تكاليف الفشل و  ،تكاليف الفشل الداخلي، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةالمتمثلة بكل من ) الجودة

 .2Adjusted R المعدل التحديد معامل قيمة تم االعتماد على (الخارجي

 .األول يعرض القسم التالي نتائج تحليالت االنحدار المتعدد مع تفسير هذه النتائج لنموذج الدراسةو  

 األولنموذج الدراسة 

 (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :HO1ى، األولالرئيسة الفرضية 

 األردنية شركات النقلفي ( Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليلتكاليف الجودة على 

 المدرجة في بورصة عمان. 

Tobin's Qi,t = β0i,t + β1* Log(PCi,t) + β2* Log(ACi,t) + β3* Log(IFCi,t) + 

β4* Log(EFCi,t) + εi,t 

الطبيعي لكل  متاللوغاري بواسطة ةتكاليف الجودة المقاستأثير لفحص  األولالدراسة  تم تصميم نموذج

األداء على  (يتكاليف الفشل الخارج، و تكاليف الفشل الداخلي، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةمن )

المدرجة في بورصة  األردنية شركات النقلفي ( Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس المالي

 :األولالدراسة  لنموذج االنحدار المتعدد ( أدناه نتائج اختبار4-4يوضح الجدول )، و عمان
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 لنموذج الدراسة االولاالنحدار المتعدد  تحليل( 4-4جدول )

Sig. (T-Statistic) T-Statistic Coefficient Variables 

0.026 -2.0291 ---------- Constant 

 PCi,t  تكاليف الوقاية 0.498 3.104 0.003

 ACi,t تكاليف التقييم 0.584 5.140 0.000

الفشل الداخليتكاليف  0.840- 5.044- 0.000  IFCi,t 

0.629 0.485 0.052 
تكاليف الفشل 

 الخارجي
EFCi,t 

F-statistic = 9.971 Adjusted R2 =  0.391 
R = 0.659 R2 =  0.434 

Sig.(F-statistic) = 0.000 

* Dependent variable – Tobin's Q 

تكاليف بالمتمثلة  المستقلة الدراسةلمتغيرات  المتعدد االنحدار اختبار نتائج( 4-4) رقم يبين الجدول

تكاليف الفشل و  ،تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةالطبيعي لكل من ) تماللوغاري بواسطة المقاسةالجودة 

شر المقاس من خالل مؤ  األداء المالي على هاأثر مجتمعة، وبيان ( تكاليف الفشل الخارجي، و الداخلي

(Tobin’s Q )أن القيمة المحسوبة لـ  (4-4) ويالحظ من الجدول .كمتغير تابعF  قد بلغت

 .بالمالءمة األول(، مما يشير إلى تمتع نموذج الدراسة %5( وهي دالة عند مستوى معنوية )9.971)

أقل من مستوى معنوية االختبار (، وهي 0.000)  Sig.(F-statistic)االحتمال  كما بلغت قيمة

 التي تنص علىو ، البديلة الفرضيةى وقبول األولالرئيسية العدمية رفض الفرضية  مما يثبت، (5%)

 األداء الماليلتكاليف الجودة على  (α ≤ 0.05) عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثر وجود"

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي ( Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر )

قد بلغت ( 2Adjusted R)التحديد المعدل كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن قيمة معامل 

( %39.1بمقدار )( Tobin’s Qمؤشر )تفسير التقلبات التي تحدث في  امكانيةتعني ( وهي 0.391)
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بواسطة اللوغاريتم الطبيعي لكل من )تكاليف الوقاية، وتكاليف  ةتكاليف الجودة المقاسمن خالل 

جود عوامل و  مجتمعة، وتؤكد هذه القيمةالتقييم، وتكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي( 

مؤشر  المقاس من خالل األداء الماليتؤثر بشكل معنويًا على التفسير والتنبؤ في أخرى مستقلة 

(Tobin’s Q في )المدرجة في بورصة عمان. األردنية ت النقلشركا 

     المقاس من خالل مؤشر األداء المالي على تكاليف الجودة  متغيرات كل من أثرولغرض تحديد 

(Tobin’s Q في )تم االعتماد على مخرجات  ،المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل

 ( وعلى النحو التالي:4-4اختبار االنحدار المتعدد كما هو موضح في الجدول رقم )

)α  ≥50.0 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :1HO-1ى، األولالفرعية الفرضية 

 األردنية شركات النقل( في Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليلتكاليف الوقاية على 

 .المدرجة في بورصة عمان

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-4) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 تنص وتبعًا لقاعدة القرار التي .( ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.003قد بلغت قيمتها ) األول

 (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  في حال قلت إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثروجود  على

ات شركتكاليف الوقاية في ب أثريت( Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليفإن  وبالتالي

( Coefficient) ثر. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األالمدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

لمقاس ا األداء المالي على إيجابي تؤثر بشكلتكاليف الوقاية تدل على ان  فإنها( 0.498)البالغة 

 . (Tobin’s Qمن خالل مؤشر )

ذو  أثريوجد نه "أى البديلة والتي تنص على األولفانه يتم قبول الفرضية الفرعية  قعلى ما سب ءً بناو 

( في Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليلتكاليف الوقاية على  إحصائيةداللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل
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   ≥0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :1HO-2الفرعية الثانية، الفرضية 

(α  األداء الماليلتكاليف التقييم على ( المقاس من خالل مؤشرTobin’s Q في )شركات النقل 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-4) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.000الثاني قد بلغت قيمتها )

 (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  في حال قلت إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثروجود  على

كات شر تكاليف التقييم في ب أثريت( Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس األداء الماليفإن  وبالتالي

( Coefficient) ثر. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األالمدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

لمقاس ا األداء المالي على إيجابي تؤثر بشكلتكاليف التقييم تدل على ان  فإنها( 0.584)البالغة 

 . (Tobin’s Qمن خالل مؤشر )

ذو  أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية البديلة والتي تنص على انه " قعلى ما سب ءً وبنا

( في Tobin’s Qر )من خالل مؤش المقاس األداء الماليلتكاليف التقييم على  إحصائيةداللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل

)α  ≥0.05( عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :1HO-3الفرعية الثالثة، الفرضية 

 شركات النقل( في Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليلتكاليف الفشل الداخلي على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-4) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 تنص وتبعًا لقاعدة القرار التي .( ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.000الثالث قد بلغت قيمتها )

 (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  في حال قلت إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثروجود  على
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تكاليف الفشل الداخلي ب أثريت( Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس األداء الماليفإن  وبالتالي

 ثر. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األالمدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي 

(Coefficient البالغة )(-0.840 )بي علىسل تؤثر بشكل الفشل الداخليتكاليف تدل على ان  فإنها 

 . (Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس األداء المالي

ذو  أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة البديلة والتي تنص على انه " قعلى ما سب ءً وبنا

 المقاس األداء الماليلتكاليف الفشل الداخلي على  (α ≤ 0.05) عند مستوى معنوية إحصائيةداللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل( في Tobin’s Qمن خالل مؤشر )

)α  ≥0.05( عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :1HO-4الفرعية الرابعة، الفرضية 

شركات ( في Tobin’s Qمن خالل مؤشر )المقاس األداء المالي لتكاليف الفشل الخارجي على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-4) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.629الرابع قد بلغت )

فإن  وبالتالي (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  تمعنوي في حال ازداد أثرعدم وجود 

ات شركتكاليف الفشل الخارجي في ب أثريتال ( Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس األداء المالي

 . المدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

 أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة العدمية والتي تنص على انه "ال  قعلى ما سب ءً وبنا

 األداء الماليلتكاليف الفشل الخارجي على   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل( في Tobin’s Qمن خالل مؤشر ) المقاس
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 الدراسة الثانينموذج 

 (α≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :HO2الرئيسة الثانية، الفرضية 

 شركات النقلفي  األصولمعدل العائد على المقاس من خالل  األداء الماليلتكاليف الجودة على 

 المدرجة في بورصة عمان.  األردنية

ROAi,t = β0i,t + β1* Log(PCi,t) + β2* Log(ACi,t) + β3* Log(IFCi,t) + β4* 

Log(EFCi,t) + εi,t  
الطبيعي  متاللوغاري بواسطة المقاسةتكاليف الجودة تأثير لفحص الدراسة الثاني  تم تصميم نموذج

على  (لخارجيتكاليف الفشل ا، و تكاليف الفشل الداخلي، و تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةلكل من )

المدرجة في  األردنية شركات النقلفي  األصولمعدل العائد على من خالل  المقاس األداء المالي

 :الدراسة الثاني لنموذج االنحدار المتعدد ( أدناه نتائج اختبار4-5يوضح الجدول )، و  بورصة عمان

 :االنحدار المتعددتحليل نتائج التالي  الجدوليعرض 

 الثانيلنموذج الدراسة االنحدار المتعدد  تحليل( 4-5جدول )
Sig. (T-statistic) T-Statistic Coefficient Variables 

0.695 -0.395 ---------- Constant 

 PCi,t  تكاليف الوقاية 0.053 0.690 0.775

 ACi,t تكاليف التقييم 0.302 3.651 0.024

 IF i,t تكاليف الفشل الداخلي 0.436- 4.499- 0.027

0.229 0.370 0.150 
تكاليف الفشل 

 الخارجي
EFCi,t 

F-statistic = 4.460 Adjusted R2 =  0.239 

R = 0.505 R2 =  0.255 

Sig.(F-statistic) = 0.004 

* Dependent variable – ROA 
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تكاليف ي فالمتمثلة  المستقلة لمتغيرات الدراسة المتعدد االنحدار اختبار نتائج( 4-5) رقم يبين الجدول

تكاليف الفشل و  ،تكاليف التقييم، و تكاليف الوقايةالطبيعي لكل من ) تماللوغاري بواسطة المقاسةالجودة 

لعائد معدل ابالمقاس  األداء الماليعلى  هاأثر مجتمعة، وبيان ( تكاليف الفشل الخارجي، و الداخلي

( 4.460قد بلغت ) Fأن القيمة المحسوبة لـ ( 5-4)كمتغير تابع، ويالحظ من الجدول  األصولعلى 

كما  .(، مما يشير إلى تمتع نموذج الدراسة الثاني بالمالءمة%5دالة عند مستوى معنوية )وهي 

، (%5)أقل من مستوى معنوية االختبار (، وهي 0.004)  Sig.(F-statistic)االحتمال  وبلغت قيمة

ذو داللة  أثر وجود" وبمعنى، البديلة الفرضيةالثانية وقبول الرئيسية رفض الفرضية العدمية  مما يثبت

المقاس من خالل  األداء الماليعلى تكاليف الجودة ل ( ≥ 0.05αعند مستوى معنوية ) إحصائية

 ."المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي  األصولمعدل العائد على 

( وهي 0.239قد بلغت )التحديد المعدل كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن قيمة معامل 

( من خالل %23.9بمقدار ) األصولمعدل العائد على تفسير التقلبات التي تحدث في  امكانيةتعني 

ف بواسطة اللوغاريتم الطبيعي لكل من )تكاليف الوقاية، وتكاليف التقييم، وتكالي ةالمقاستكاليف الجودة 

أخرى  مستقلةوجود عوامل  مجتمعة، وتؤكد هذه القيمةالفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي( 

شركات ي ف األصولمعدل العائد على المقاس من خالل  األداء الماليتؤثر على التفسير والتنبؤ في 

 المدرجة في بورصة عمان. األردنية النقل

لعائد معدل االمقاس من خالل  األداء الماليعلى تكاليف الجودة  من متغيراتكل  أثرولغرض تحديد 

تم االعتماد على مخرجات  ،المدرجة في بورصة عمان األردنية كات النقلشر في  األصولعلى 

 ( وعلى النحو التالي:4-5كما هو موضح في الجدول رقم )نحدار المتعدد اختبار اال
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 )α  ≥0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :2HO-1ى، األولالفرعية الفرضية 

 قلشركات النفي  األصولمعدل العائد على المقاس من خالل األداء المالي لتكاليف الوقاية على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-5) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 تنص وتبعًا لقاعدة القرار التي .( ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.775قد بلغت قيمتها ) األول

 وبالتالي (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  تمعنوي في حال ازداد أثرعدم وجود  على

ركات شتكاليف الوقاية في ب أثريتال  األصولمعدل العائد على المقاس من خالل  األداء الماليفإن 

 . المدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

 أثرال يوجد نه "أالعدمية والتي تنص على  األولىفانه يتم قبول الفرضية الفرعية  قما سبعلى  ءً بنا

المقاس من  األداء الماليلتكاليف الوقاية على   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنيةفي الشركات الخدمية  األصولخالل معدل العائد على 

)α  ≥0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :2HO-2الفرعية الثانية، الفرضية 

 نقلشركات الفي  األصولالمقاس من خالل معدل العائد على  األداء الماليلتكاليف التقييم على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 5-4) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.024الثاني قد بلغت قيمتها )

 (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  في حال قلت إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثروجود  على

يم في تكاليف التقيب أثريت األصولمعدل العائد على من خالل  المقاس األداء الماليفإن  وبالتالي

 ثر. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األالمدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل
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(Coefficient البالغة )(0.302 )األداء  لىع إيجابي تؤثر بشكلتكاليف التقييم تدل على ان  فإنها

 . األصولمعدل العائد على  فيالمقاس  المالي

ذو  أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية البديلة والتي تنص على انه " قعلى ما سب ءً وبنا

ل من خال المقاس األداء الماليلتكاليف التقييم على   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةداللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي  األصولمعدل العائد على 

  )α  ≥0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :2HO-3الفرعية الثالثة، الفرضية 

ركات شفي  األصولالمقاس من خالل معدل العائد على  األداء الماليلتكاليف الفشل الداخلي على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-5) نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقميتضح من 

 تنص وتبعًا لقاعدة القرار التي .( ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.027الثالث قد بلغت قيمتها )

 (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  في حال قلت إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثروجود  على

الداخلي  تكاليف الفشلب أثريت األصولمعدل العائد على من خالل  المقاس األداء الماليفإن  وبالتالي

 ثر. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األالمدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي 

(Coefficient البالغة )(-0.436 )بي علىسل بشكلتؤثر  الفشل الداخليتكاليف تدل على ان  فإنها 

 . األصولالمقاس من خالل معدل العائد على  األداء المالي

ذو  أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة البديلة والتي تنص على انه " قعلى ما سب ءً وبنا

 المقاس األداء الماليلتكاليف الفشل الداخلي على   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةداللة 

 ".المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي  األصولمن خالل معدل العائد على 
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 )α  ≥0.05 (عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :2HO-4الفرعية الرابعة، الفرضية 

ركات شفي  األصولالمقاس من خالل معدل العائد على  األداء الماليلتكاليف الفشل الخارجي على 

 .المدرجة في بورصة عمان األردنية النقل

للمتغير  Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  أن( 4-5) يتضح من نتائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

 على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي ≥ 0.05α(، عند مستوى معنوية )0.229الرابع قد بلغت )

فإن  وبالتالي (،5%عن ) Sig. (T)قيمة الداللة المعنوية  تمعنوي في حال ازداد أثرعدم وجود 

تكاليف الفشل الخارجي في ب أثريتال  األصولمعدل العائد على من خالل  المقاس األداء المالي

 . المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل

 أثروجد يفانه يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة العدمية والتي تنص على انه "ال  قعلى ما سب ءً وبنا

 األداء الماليلتكاليف الفشل الخارجي على   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة 

 ."المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقلفي  األصولمن خالل معدل العائد على  المقاس
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات

 
 ( تمهيد5-1)
 نتائج الدراسة (5-2)
 توصيات الدراسة (5-3)
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات

 تمهيد 5-1 

بناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج من اختبارات التحليل اإلحصائي في الفصل السابق، يعرض 

 نتائج.والتوصيات التي تم الخروج بها في ضوء ال الفصل الحالي أهم النتائج التي تم التوصل إليها،

 نتائج الدراسة 5-2 

 توصلت الدراسة الحالية إلى العديد من النتائج أهمها:

لتكاليف الجودة على األداء  α)   (0.05 ≥ مستوى معنويةعند  إحصائيةداللة  يوجد أثر ذو -1

 شركات النقلفي  ومعدل العائد على األصول (Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر )المالي 

 0.239و 0.391 (2Adjusted R) ، حيث بلغت قيمةالمدرجة في بورصة عمان األردنية

وبحيث يالحظ أن ،  (α ≤ 0.05)وهي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية على التوالي

 تفسيرها لتغير اعلى من %39.1 بنسبة Tobins Qتكاليف الجودة فسرت التغير في مؤشر 

دراسة وتشابهت هذه النتيجة مع  .%23.9 والتي بلغت في معدل العائد على االصول

داللة معنوية لتكاليف جودة  ايجابي ذو دوروجود التي توصلت إلى ( 2011)الحديثي، 

لهاشمية، ا األردنيةالتصنيع في تحسين االداء المالي لشركات تصنيع االدوية في المملكة 

ايجابي لتكاليف الجودة في تحسين االداء  أثروجود التي توصلت إلى ( 2012دراسة )احمد، و 

التي  (2017دراسة )ساره، في العراق، و  في مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويلالمالي 

تكاليف الجودة على تحسين االداء المالي، والتي تم تطبيقها ل أثر ايجابيوجود توصلت إلى 
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دراسة و قي، أم البوا والية - مليلة عين  –إلنتاج الزيوت والمواد الدسمة ليوسعلى مؤسسة برو 

وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين التي توصلت إلى ( 2018درغام،  )عامر،

   ,Uyar) 2009( دراسةو ، ي للشركات الصناعية في قطاع غزةتكاليف الجودة واالداء المال

كاليف الجودة ان نظام ت، والتي توصلت إلى تركيةالصناعية تم تطبيقها على الشركات ال التي

، يبةوانخفاض المنتجات المع ،وزيادة حجم االرباح ،يؤدي تنفيذه الى انخفاض شكاوي العمالء

دراسة و ، الجودة أنشطة مراقبة وتحسين الفشل، وانخفاض نفقات الضمان وتكاليف

(Rasamanie, Kanapathy, 2011) منظمات التصنيع في ماليزيا التي تم تطبيقها على، 

لتحسينات ا ينعكس بفوائد عديده للشركة من تكاليف الجودةان العمل على تنفيذ توصلت الى و 

 من أعلى مستويات وبالتالي في جودة المنتج والخدمة المقدمة وخفض معدل فشل الشركة

بين تكلفة  أثر ايجابيالتي توصلت إلى وجود ( Akenbor, 2014ودراسة )، العمالء رضا

الجودة وتكاليف المطابقة ورضا العمالء من المنتجات الصحية، والتي تم تطبيقها على شركات 

( التي Wahyono & Susanto, 2017ودراسة ) ،االدوية المدرجة في بورصة النيجيرية

والتي تم  ،مستوى ضرر المنتجتقليل لتكاليف الجودة على  ايجابيتوصلت الى وجود تأثير 

  .اندونيسيافي  التبغ تطبيقها على شركات

األداء لتكاليف الوقاية على  α)   (0.05 ≥عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة  أثريوجد  -2

المدرجة في بورصة  األردنية شركات النقلفي  (Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) المالي

في ذلك يعود إلى طبيعة تكاليف الوقاية التي تقود إلى تجنب ، وترى الباحثة أن السبب عمان

حدوث مشاكل الجودة من البداية والحد من تقديم الخدمات المعيبة للعمالء، كما تعد من أكثر 

 ،الطرق فعالية في تخفيض تكاليف الجودة مع الحفاظ على جودة مرتفعة من المخرجات

ر هامة في قطاع النقل لمنع حدوث األخطاء قبل باإلضافة إلى ذلك فإن تكاليف الوقاية تعتب
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البدء بأي رحلة حيث أن خدمات النقل ال تتحمل وجود معيب فيها بسبب كونها بطبيعتها 

مة الالز العاملين للمهارات  اكساب لذا تسعى شركات النقل الىمؤتمنة على أرواح بشر، 

ل االداء والخدمة من خال المرتبطة بالعمل للحصول على المعرفة التي تساعد على تحسينو 

المشاركة بالمؤتمرات والدورات وعمل برامج تأهيل وتدريب لدعم الكادر الوظيفي بكوادر ذو 

خبرة عالية ومن ضمن الدورات )دورة السالمة العامة، والتعامل مع الحريق، والتعامل مع 

التي ( 2011ثي، دراسة )الحديوتشابهت هذه النتيجة مع  .مهارات القيادة الخماسية وغيرها(

داللة معنوية لتكاليف الوقاية في تحسين االداء المالي  ايجابي ذو دوروجود توصلت إلى 

التي توصلت  (2017دراسة )ساره، و الهاشمية،  األردنيةلشركات تصنيع االدوية في المملكة 

تكاليف الوقاية على تحسين االداء المالي، والتي تم تطبيقها على ل أثر ايجابيوجود إلى 

دراسة و قي، أم البوا والية - مليلة عين –إلنتاج الزيوت والمواد الدسمة مؤسسة بروليوس

، ججودة المنتوجود اثر ايجابي لتكاليف الوقاية على التي توصلت إلى  (2016عبداهلل، )

( 2018اسبة، )الكس دراسةو ، نتجات الورقية في السودانمصنع زينة للموالتي تم تطبيقها على 

طبيقها على والتي تم ت، في تخفيض التكاليف الوقايةلتكاليف  وجود أثرالتي توصلت إلى 

( Wahyono & Susanto, 2017ودراسة )، المدرجة في بورصة عمانالشركات الصناعية 

والتي ، لمنتجمستوى ضرر اتقليل على  لتكاليف الوقاية ايجابيتوصلت الى وجود تأثير التي 

 ,Abulaila)دراسة ضت مع في حين تعار ، اندونيسيافي  التبغ تم تطبيقها على شركات

et.al, 2019 ) عدم وجود اثر معنوي لتكاليف الوقاية على مؤشرالتي توصلت إلىTobin’s 

Q  في البنوك العاملة في االردن. 

لتكاليف الوقاية على األداء  α)   (0.05 ≥معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  -3

 المدرجة في األردنية شركات النقلفي  معدل العائد على األصولالمالي المقاس من خالل 
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 الى اختالف المقياس المستخدم لقياس وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود .بورصة عمان

وبحيث أن معدل العائد على االصول يقيس اداء الشركة ويعكس قدرة الشركة  االداء المالي

 Tobin`s Qعلى تحقيق االرباح وهو مقياس يعتمد على اساس االستحقاق، بينما مؤشر 

 .يعكس االداء المالي لشركة في السوق حيث يربط بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم

عدم وجود اثر التي توصلت إلى ( Abulaila, et.al, 2019)دراسة تشابهت هذه النتيجة و 

ي ف ول في البنوك العاملة في االردن.معنوي لتكاليف الوقاية على معدل العائد على االص

ة تكاليف الوقايل أثر ايجابيوجود التي توصلت إلى  (2017دراسة )ساره، حين تعارضت مع 

المواد إلنتاج الزيوت و  على تحسين االداء المالي، والتي تم تطبيقها على مؤسسة بروليوس

وجود التي توصلت إلى  (2016عبداهلل، دراسة )و قي. أم البوا والية - مليلة عين –الدسمة

للمنتجات نة مصنع زي، والتي تم تطبيقها على جودة المنتجايجابي لتكاليف الوقاية على ثر أ

 .الورقية في السودان

األداء لتكاليف التقييم على  α)   (0.05 ≥عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة ثر أيوجد  -4

 شركات النقلفي  ومعدل العائد على األصول (Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) المالي

وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى الدور الذي ، المدرجة في بورصة عمان األردنية

تلعبه تكاليف التقييم من التأكد من المدخالت والعمليات والمعالجة وسير العمل وفقًا لنظام 

الجودة المتبع، واكتشاف الخدمات التي لم تنطبق مع المواصفات، حيث تساهم تكاليف التقييم 

والتي تقود بدورها إلى تخفيض اإلنفاق على تكاليف في المحافظة على جودة الخدمات المقدمة 

الفشل الداخلي والخارجي، وهو ما يجعلها تؤثر إيجابًا على األداء المالي، كما أن تكاليف 

ة للمباني على الصيانة الدوري النقل تحرص الشركات فأنالتقييم تعتبر هامة في قطاع النقل 

ن الشركات كراج صيانة ومبيت للحافالت على حيث يتوفر لدى العديد م واالجهزة والحافالت
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الشركات النقل بأجراء دراسات فنية  وكما تقوم الطرق له قسم لصيانة ومستودعات قطع غيار

خاصة أن و  وأستبدال حافالتها القديمة بحافالت جديدة لمواكبة التطور في مجال وسائل النقل

ات الشركة للحفاظ على ممتلكة األهمية تقييم العمليات قبل البدء بأي رحلة يعتبر أمر في غاي

 أثر ايجابيوجود التي توصلت إلى  (2017دراسة )ساره، وتشابهت هذه النتيجة  .وسمعتها

نتاج إل تكاليف التقييم على تحسين االداء المالي، والتي تم تطبيقها على مؤسسة بروليوسل

التي ( 2011دراسة )الحديثي، و قي، أم البوا والية - مليلة عين –الزيوت والمواد الدسمة

داللة معنوية لتكاليف التقييم في تحسين االداء المالي  ايجابي ذو دوروجود توصلت إلى 

التي توصلت  (2016عبداهلل، دراسة )و الهاشمية،  األردنيةلشركات تصنيع االدوية في المملكة 

صنع زينة م، والتي تم تطبيقها على جودة المنتجايجابي لتكاليف التقييم على ثر أوجود إلى 

التي توصلت إلى وجود ( Abulaila et al., 2019)دراسة و ، للمنتجات الورقية في السودان

ومعدل العائد على االصول في   Tobin`s Qمعنوي لتكاليف التقييم على مؤشر ايجابيثر أ

توصلت الى التي  (Wahyono & Susanto, 2017ودراسة )البنوك العاملة في االردن، 

م تطبيقها على والتي ت، مستوى ضرر المنتجتقليل على  لتكاليف التقييم ايجابيوجود تأثير 

ولم تتوصل الباحثة إلى دراسات أظهرت أن تكاليف التقييم ال ، اندونيسيافي  التبغ شركات

 .تؤثر على األداء المالي للشركات أو تؤثر سلبًا على أدائها

لتكاليف الفشل الداخلي  α)   (0.05 ≥عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة سالب ثر أيوجد  -5

في ومعدل العائد على األصول ( Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر ) األداء الماليعلى 

، وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل

التي تقدمها الشركة كلما أدى ذلك إلى زيادة  المرضيةغير الخدمات مستويات  تأنه كلما زاد

التالي قبل تقديم الخدمة للعميل، وب الخللحاجة الشركة إلى تكبد التكاليف اإلضافية لمعالجة 
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ات العمل ة او اصابيفي شركات النقل من مصاريف مكتب الفشل الداخلي تكاليف ارتفاع فإن

مليات ضعف مستوى الجودة في العانفاقها نتيجة الواجب يعني ازدياد التكاليف والتعويضات 

لي على للتأثير السلبي لتكاليف الفشل الداخ مؤشراً الداخلية في الشركة، وهو ما يمكن اعتباره 

بسبب كونها مؤتمنة المالي، كما أن الخدمات في قطاع النقل ال تتحمل وجود أخطاء األداء 

فيها إلى عدم التمكن من منع حدوث يشير حدوث الفشل الداخلي حيث  ،على أرواح بشر

 دراسةوتشابهت هذه النتيجة مع  .الفشل في المراحل السابقة من خالل الوقاية والتقييم

(Abulaila et al., 2019 )سالب لتكاليف الفشل الداخلي على ثر أتوصلت إلى وجود  التي

 (2017)ساره،  دراسةتعارضت في حين  .في البنوك العاملة في االردن  Tobin`s Q مؤشر 

تكاليف الفشل الداخلي على تحسين االداء المالي، والتي ل ايجابيثر أوجود التي توصلت إلى 

أم  والية - مليلة عين –إلنتاج الزيوت والمواد الدسمة تم تطبيقها على مؤسسة بروليوس

 .قيالبوا

لتكاليف الفشل الخارجي  α)   (0.05 ≥عند مستوى معنوية إحصائيةذو داللة ثر أال يوجد  -6

في ومعدل العائد على األصول ( Tobin’s Qالمقاس من خالل مؤشر )األداء المالي على 

، وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى المدرجة في بورصة عمان األردنية شركات النقل

جودة  ىأنه على الرغم من أن تكاليف الفشل الخارجي تعد من تكاليف الجودة التي تحافظ عل

الخدمة واالرتقاء بها، إال أن تكاليف الفشل الخارجي تظهر جراء حدوث فشل لدى الشركة في 

فات تقديمها للعميل، بسبب عدم مطابقتها للمواص بعداكتشاف المعيب في منتجاتها أو خدماتها 

، لوالمعايير التي تلبي احتياجات العميل، حيث يتم اكتشاف المعيب بعد تقديم الخدمة للعمي

وهو مؤشر على أن قطاع خدمات النقل في األردن ليس لديه تكاليف جودة مرتفعة بعد تقديم 

الخدمة للعمالء سواء من خالل دفع أجور القضاء والخدمات القانونية أو تكاليف التعويضات 
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أو تكاليف معالجة شكاوى العمالء أو تكاليف دفع الكفاالت والضمانات وخدمات ما بعد البيع، 

 هو موضح فيكما و  ة انه من اإلجباري التأمين ضد الغير في جميع شركات النقل.وخاص

كان العينة  شركات تنفقهامتوسط تكاليف الفشل الخارجي التي أن تبين فقد  (1-4جدول رقم )

و ذيفسر عدم وجود أثر  مما قدمن بين تكاليف الجودة،  منخفضًا وجاء في المرتبة األخيرة

دراسة مع هذه النتيجة تشابهت و  لتكاليف الفشل الخارجي على األداء المالي. داللة معنوية

(Abulaila et.al, 2019 ) معنوي لتكاليف الفشل الخارجي ثر أوجود عدم التي توصلت إلى

في  .ومعدل العائد على االصول في البنوك العاملة في االردن  Tobin`s Qعلى مؤشر 

ل تكاليف الفشل ايجابيثر أوجود التي توصلت إلى  (2017دراسة )ساره، حين تعارضت مع 

اج الزيوت إلنت الخارجي على تحسين االداء المالي، والتي تم تطبيقها على مؤسسة بروليوس

( Wahyono & Susanto, 2017ودراسة )قي، أم البوا والية - مليلة عين –والمواد الدسمة

ان تكاليف الفشل الخارجي لها تأثير سلبي على مستوى الضرر الذي يلحق توصلت الى التي 

 .اندونيسيافي  التبغ والتي تم تطبيقها على شركاتبالمنتج، 

  توصيات الدراسة 5-3 

 :في ضوء نتائج الدراسة ت بها الباحثةجخر فيما يلي التوصيات التي 

شكل ب الشركات الخدميةبشكل خاص و الشركات األردنية في قطاع النقل دارات إضرورة قيام  .1

الجودة والتي تقود الى تقديم خدمات ذات مواصفات عالية تكاليف االهتمام ب زيادة في عام

 .على األداء الماليذلك من انعكاس ايجابي لما و 

لما لها  والتكاليف المترتبة عليه الفشل الداخلي بالحد من األردنية شركات النقلادارات  اهتمام .2

االهتمام بشكل أكبر بإجراءات  زيادةمن تأثير سلبي على األداء المالي، وذلك من خالل 

 . الداخلي والخارجي التي تحد من حدوث الفشلو الوقاية والتقييم 
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نظيم دورات محاسبية تختص بت بعقد الخدمية ومنها شركات النقلالشركات دارات إضرورة قيام  .3

االستفادة غرض وب قياسها وعرضها في التقارير المالية،وقياس وتحليل تكاليف الجودة وكيفية 

ي والذ، العمالءرضا  دون التأثير علىكلفة تمنها في تحسين جودة الخدمات وخفض ال

 .عيدالبالمدى األداء المالي للشركة في سينعكس على سمعة الشركة ويؤدي إلى تحسين 

وخطط  اترسم سياسب األردنية العاملة في قطاع النقل الخدمية الشركاتادارات  زيادة اهتمام .4

انحرافها  لولة منوالحي ومتابعتهاالجودة  تكاليفبشكل سليم ومراقبة  على تكاليف الجودة اإلنفاق

 .مسبقاً  عن الخطط الموضوعة

دارة الغرض مساعدة اب الجودة تكاليفمعلومات  نم االستفادةبشركات النقل  ضرورة قيام .5

 علىالعمل و  والتي تعتبر خطة مستقبلية لشركة، المقبلة للفترات الجودة فلتكالي موازنةوضع ب

 .بشكل مستمر ودائم التخاذ االجراءات التصحيحية في الوقت المناسب االداءيم تقي

ناصر ع وعرضمسميات موحدة لعناصر تكاليف الجودة  باستخدامشركات النقل  قيامضرورة   .6

 تفادة منهااالس المنشورة للمساعدة فيفي التقارير المالية  وموحدتكاليف الجودة بشكل منظم 

 .ةالمعنيفي اتخاذ القرارات الرشيدة من الجهات 

ضرورة قيام الباحثين والدارسين بإجراء دراسات مشابهة على الشركات ضمن القطاعات  .7

ل والوصو  ،تكاليف الجودة على األداء الماليثر أخرى المدرجة في بورصة عمان لبيان األ

إلى نتائج أكثر شمولية استناداً إلى نتائج هذه الدراسة، باإلضافة إلى استخدام مجموعة مختلفة 

 الحالية مع نتائج الدراسةالتي سيتم التوصل اليها  جنتائال لمقارنة، األداء المالي مؤشراتمن 

 .وتعزيزها
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 (1ملحق )
اسةر الد عينة بيانات  

 رقم

اسم 

 الشركة
 السنوات

تكاليف 

 الوقاية
 تكاليف التقييم

تكاليف الفشل 

 الداخلي

تكاليف 

الفشل 

 الخارجي

Tobin`s 
Q     

معدل العائد 

 على األصول

1 

ية
دن

ر
ال

 ا
ية

طن
لو

 ا
ية

ر
ح

الب
ط 

طو
خ

 ال

2009 240760 69222 32362 44477 1.40 21.99 

2010 278720 58772 46802 97099 1.37 27.44 

2011 346132 110314 407893 102784 1.28 4.33 

2012 253191 120526 51351 92268 1.11 15.67 

2013 334790 116123 30250 103020 1.16 8.19 

2014 323071 116258 106366 239088 0.99 7.64 

2015 315643 119190 22131 139918 0.97 13.35 

2016 279571 121830 83736 84077 1.08 25.63 

2017 252117 123662 18913 153797 1.32 28.31 

2018 266855 117813 22605 52736 1.05 26.52 

2 

رة
جا

الت
 و

ل
نق

 لل
ية

ول
لد

 ا
الم

س
 ال

2009 162926 246751 36922 0 0.94 6.25 

2010 303815 301608 67248 0 0.89 2.99 

2011 298310 328516 70934 0 0.83 -3.39 

2012 261595 233632 43096 0 0.51 -4.33 

2013 221833 212303 38096 0 0.55 0.02 

2014 251167 235038 56704 48000 0.57 -4.89 

2015 135168 192684 42654 48000 0.45 -2.73 

2016 125484 234536 36560 78622 0.47 0.64 

2017 50621 177670 25339 32251 0.60 3.18 

2018 45647 130656 24006 0 0.40 9.57 

3 

ة 
ني
رد

ال
 ا
حة

يا
س

 ال
ت

يا
قل
الن

/
ت

ج
 

2009 377003 1165252 131665 81285 1.16 37.25 

2010 403562 1300845 179567 2742 1.57 43.02 

2011 447074 1220124 170732 0 1.28 29.11 

2012 435301 1442473 242809 147069 1.09 21.53 

2013 473131 1419106 277357 60105 0.98 32.75 

2014 496089 1812045 199549 27669 0.96 41.78 

2015 422707 162676 198635 60000 0.81 19.97 

2016 451103 167929 177150 186554 0.91 35.53 

2017 606752 2024144 299397 319884 1.04 34.39 

2018 530022 2086929 276528 176482 1.08 43.32 

4 

دد
تع

لم
 ا
ل

نق
وال

ر 
ما

تث
س

ال
 ل
ية

دن
ر
ال

 3.70 1.83 0 33409 855514 82987 2009 ا

2010 86216 874663 37935 0 2.09 5.27 

2011 68594 645631 7968 15675 2.77 -47.01 

2012 54901 613560 4267 25671 2.45 -26.87 

2013 50076 475932 5259 41022 2.02 -25.92 

2014 54755 494944 4905 9005 2.04 0.94 

2015 53572 528164 3091 24772 1.49 2.95 

2016 60495 578338 3332 22981 1.47 12.28 
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2017 239129 366024 66462 2014 1.47 7.98 

2018 233174 586610 57009 0 1.52 5.97 

5 

ر
ما

تث
س

ال
وا

ل 
نق

 لل
ضة

اي
مق

 ال

2009 129012 491788 34700 0 0.83 14.69 

2010 154349 573984 85599 0 0.72 1.71 

2011 115840 546130 73221 0 0.56 1.11 

2012 130672 522062 34415 0 0.60 14.51 

2013 75834 500892 27362 0 0.62 -7.17 

2014 62299 522052 93028 0 0.66 -31.52 

2015 66104 501968 58723 24333 0.39 2.46 

2016 60051 580956 192492 48992 0.38 4.95 

2017 51709 468253 51941 50739 0.36 -8.37 

2018 28273 350293 28241 17091 0.25 -110.38 

6 

ص
ص

خ
مت

 ال
ل
نق

 لل
ت

فا
سا

 م

2009 607115 66844 76333 2943 0.54 10.95 

2010 669109 56398 93389 2382 0.45 -4.97 

2011 562926 64196 99555 999 0.25 -3.99 

2012 871525 108336 180160 1610 0.63 12.71 

2013 1056523 111217 288990 1857 0.69 13.16 

2014 1077846 99869 241712 1414 0.62 15.32 

2015 1186478 96805 146440 3184 0.48 12.35 

2016 1285862 104450 246632 62519 0.47 9.33 

2017 1364590 83435 221006 64058 0.39 6.94 

2018 1282551 77037 224658 139751 0.27 4.86 

7 

ي
ح

يا
س

 ال
ر
ما

تث
س

ال
وا

ل 
نق
 لل

رم
ة 

ع
مو

ج
 م

2009 52723 64322 31062 0 1.27 2.46 

2010 67713 62778 26558 0 1.07 0.19 

2011 43243 55192 6333 0 1.00 -16.22 

2012 50352 42829 8491 0 0.78 9.15 

2013 52516 50090 4771 0 0.80 -2.84 

2014 48173 55898 12030 0 1.03 25.70 

2015 52223 54159 9252 0 0.71 31.96 

2016 59056 44103 8121 0 0.69 6.73 

2017 86631 50323 9076 0 0.65 -24.27 

2018 47786 43307 5747 0 0.55 -9.95 

8 

ل
نق
وال

ن 
ح

ش
 لل

ر
بو

لع
 ا

2009 64882 8712 0 5126 0.00 -96.64 

2010 53294 5814 0 3983 0.74 -656.78 

2011 7362 29487 0 0 1.40 -127.66 

2012 11939 31749 85261 0 3.11 -1.19 

2013 15862 42087 1042 4579 0.77 -20.75 

2014 13188 95808 4127 3350 0.75 -35.34 

2015 7087 70931 588 0 0.65 -51.61 

2016 11361 16227 8011 33123 0.87 -105.66 

2017 3369 3480 773 0 1.31 -253.74 

2018 5374 8543 204 0 1.70 -130.52 
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(2)ملحق   

 الشاذهالقيم 

تكاليف الوقاية المستقل االول:المتغير   

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

 مسافات للنقل المتخصص 2014 1077846 1
 مسافات للنقل المتخصص 2015 1186478 2
 مسافات للنقل المتخصص 2016 1285862 3
 مسافات للنقل المتخصص 2017 1364590 4
 مسافات للنقل المتخصص 2018 1282551 5
 العبور للشحن والنقل 2011 7362 6
 العبور للشحن والنقل 2015 7087 7
 العبور للشحن والنقل 2016 11361 8
 العبور للشحن والنقل 2017 3369 9
 العبور للشحن والنقل 2018 5374 10

: تكاليف التقييمالثانيالمتغير المستقل   

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

السياحة االردنية /جت النقليات 2012 1442473 1  
 النقليات السياحة االردنية /جت 2013 1419106 2
 النقليات السياحة االردنية /جت 2014 1812045 3
 النقليات السياحة االردنية /جت 2017 2024144 4
 النقليات السياحة االردنية /جت 2018 2086929 5
 العبور للشحن والنقل 2009 8712 6
 العبور للشحن والنقل 2010 5814 7
 العبور للشحن والنقل 2016 16227 8
 العبور للشحن والنقل 2017 3480 9
 العبور للشحن والنقل 2018 8543 10

: تكاليف الفشل الداخليالثالثالمتغير المستقل   

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

 الخطوط البحرية الوطنية االردنية 2011 407893 1
 النقليات السياحة االردنية /جت 2013 277357 2
 النقليات السياحة االردنية /جت 2017 299397 3
 النقليات السياحة االردنية /جت 2018 276528 4
 مسافات للنقل المتخصص 2013 288990 5
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 العبور للشحن والنقل 2009 0 6
 العبور للشحن والنقل 2010 0 7
 العبور للشحن والنقل 2011 0 8
 العبور للشحن والنقل 2015 588 9
 العبور للشحن والنقل   2018 204 10

الخارجي: تكاليف الفشل الرابعالمتغير المستقل   

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

 الخطوط البحرية الوطنية االردنية 2014 239088 1
 الخطوط البحرية الوطنية االردنية 2017 153797 2
 النقليات السياحة االردنية /جت 2016 186554 3
 النقليات السياحة االردنية /جت 2017 319884 4
 النقليات السياحة االردنية /جت 2018 176482 5
 العبور للشحن والنقل 2011 0 6
 العبور للشحن والنقل 2012 0 7
 العبور للشحن والنقل 2015 0 8
 العبور للشحن والنقل 2017 0 9
 العبور للشحن والنقل 2018 0 10

 Tobins Q: االول التابعالمتغير  

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

 العبور للشحن والنقل 2009 0 1

 العبور للشحن والنقل 2012 3.11 2

معدل العائد على االصول: الثاني التابعالمتغير   

 اسم الشركة السنة القيمة التسلسل

البحرية الوطنية االردنيةالخطوط  2017 28.31 1  

 النقليات السياحة االردنية /جت 2017 34.39 2

 العبور للشحن والنقل 2009 96.64- 3
 العبور للشحن والنقل 2010 656.78- 4
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  (3)لحق م

 نتائج التحليل االحصائي
 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 70 11939.00 1056523.00 224785.4429 216074.89405 

X2 70 29487.00 1300845.00 287476.2571 296330.22502 

X3 70 773.00 246632.00 68715.4429 71369.29379 

X4 70 .00 147069.00 27361.3571 38933.59863 

TQ 78 .25 2.77 .9603 .50880 

ROA 76 -29.98 9.19 .1199 6.97343 

Valid N (listwise) 57     

 
 

 
 

Charts
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Explore 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .124 57 .089 .636 57 .095 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
Charts 

 
 

Explore 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .184 57 .099 .762 57 .055 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Correlations 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 

X1 Pearson Correlation 1 -.063 -.671** .177 

Sig. (2-tailed)  .624 .000 .162 

N 70 63 63 64 

X2 Pearson Correlation -.063 1 .112 -.141 

Sig. (2-tailed) .624  .372 .267 

N 63 70 66 64 

X3 Pearson Correlation -.671** .112 1 .321** 

Sig. (2-tailed) .000 .372  .009 

N 63 66 70 65 

X4 Pearson Correlation .177 -.141 .321** 1 

Sig. (2-tailed) .162 .267 .009  

N 64 64 65 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LogX4, LogX3, 

LogX2, LogX1b 
. Enter 

a. Dependent Variable: TQ 

b. All requested variables entered. 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 LogX1 .422 2.369 

LogX2 .843 1.186 

LogX3 .392 2.551 

LogX4 .950 1.053 

a. Dependent Variable: TQ 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LogX4, LogX3, 

LogX2, LogX1b 
. Enter 
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a. Dependent Variable: TQ 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .659a .434 .391 .43269 

a. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX2, LogX1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.467 4 1.867 9.971 .000b 

Residual 9.736 52 .187   

Total 17.203 56    

a. Dependent Variable: TQ 

b. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX2, LogX1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.265 .989  -2.291 .026 

LogX1 .656 .211 .498 3.104 .003 

LogX2 .713 .139 .584 5.140 .000 

LogX3 -.878 .174 -.840 -5.044 .000 

LogX4 .013 .027 .052 .485 .629 

a. Dependent Variable: TQ 

 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LogX4, LogX3, 

LogX2, LogX1b 
. Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .505a .255 .239 4.90978 

a. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX2, LogX1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 430.010 4 107.503 4.460 .004b 

Residual 1253.510 52 24.106   

Total 1683.520 56    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX2, LogX1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.427 11.220  -.395 .695 

LogX1 .690 2.400 .053 .287 .775 

LogX2 3.651 1.574 .302 2.319 .024 

LogX3 -4.499 1.974 -.436 -2.279 .027 

LogX4 .370 .304 .150 1.218 .229 

a. Dependent Variable: ROA 
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 (4ملحق )

 بيانات عينة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوط البحرية الوطنية االردنية

 السالم الدولية للنقل والتجار

 النقليات السياحة االردنية /جت

 االردنية لالستثمار والنقل المتعدد

 المقايضة للنقل واالستثمار

 مسافات للنقل المتخصص

 رم للنقل واالستثمار السياحي مجموعة

 العبور للشحن والنقل
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(5)ملحق رقم   
الدراسة عينة بيانات تكاليف الجودة في شركات  

ن التقارير ريغها متوصلت الباحثة الى البيانات التالية والمتعلقة في تكاليف الجودة والتي تم تف
 عينة الدراسة تالمالية لشركا

 
 الوقاية المتغيرات

كلف 
 التدريب

السفر 
 وااليفاد

 اشتراكات
 /االنترنت

 دعاية
واعالن   

مؤتمرات  ضيافة
 وندوات

دراسات  أحتفاالت
 جدوى

سم الشركةا  

مصايف 
 تدريب

مياومات 
وتكاليف 
 سفر،

 رسوم واشتركات
 
دعاية 
 واعالن

بعثات  ضيافة
ودورات 
 ومؤتمرات

خدمات 
على متن 
 البواخر

دراسات 
 تجارية

البحرية الخطوط 
 الوطنية االردنية

مصايف 
تدريب 
 ودورات

سفر 
وتنقالت 
 وسيارات،

بريد وهاتف 
 وانترنت

دعاية 
 واعالن

ابحاث  تبرعات  ضيافة 
السالم الدولية  ودراسات

 للنقل والتجار

مصاريف  
سفرواقامة، 
 تنقالت، 

مصاريف  
 دعاية

 مصاريف تبرعات  ضيافة
تأسيس 
مكاتب 
 جديدة

السياحة  النقليات
 االردنية /جت

سفر  
وتنقالت، 

سفر 
 وتنقالت

اتصاالت، رسوم 
اكات ورخص واشتر 

اشتراكات، حكومية،
رسوم واشتركات،  

بريد و انترنت 
 هاتف، اتصاالت

دعاية 
 واعالن

وضيافة، 
ضيافة، 
 وضيافة

االردنية   تبرعات 
لالستثمار والنقل 
 المتعدد

دورات 
 تدريبة 

مواصالت 
موظفين، 
 سفر واقامة

وهاتف وانترنتبريد  دعاية  
 واعالن

اكراميات، 
اكراميات، 
 ضيافة 

المقايضة للنقل   تبرعات 
 واالستثمار

تدريب، 
 تدريب

سفر 
وتنقالت، 
سفر 
 وتنقالت 

اتصاالت، اشتركات 
وطوابع ورسوم 

 حكومية 

دعاية 
واعالن، 
دعاية 
 واعالن  

اكراميات 
نقل،  
مكافأة 

 واكراميات

   
 للنقل مسافات

 المتخصص
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رسوم ورخص و   
 اشتراكات 

دعاية 
 واعالن 

 مصاريف   
 دراسات
 جدوى 

مجموعة رم للنقل 
 واالستثمارالسياحي

دعاية  هواتف و انترنت  مواصالت 
واعالن 
 ومطبوعات

دراسة  تبرعات   ضيافة
العبور للشحن  جدوى

 والنقل
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المتغيرات                              التقييم    

 اجور التدقيق   والحافالتصيانة المباني واألجهزة 
تكاليف أتعاب 
استشارات 

 فنية
 اسم الشركة 

صيانة عامة، مصاريف حماية ، مصاريف 
 حاسوب

اتعاب بدل ادارة  اتعاب تدقيق،
 واشراف 

الخطوط البحرية 
 الوطنية االردنية

مصاريف كمبيوتر، صيانة، مصاريف قسم 
 هندسي 

تدقيق، اتعاب مهنيةاتعاب  السالم الدولية للنقل   
 والتجار

قطع غيار مستهلكة، الصيانة العامة، 
مصاريف خطوط تتبع المركبات، اجور حراسة 

 وحماية، مصاريف صيانة، 

اجو تدقيق ، مصاريف 
 مهنية،

النقليات السياحة  
 االردنية /جت

صيانة حافالت، صيانة حافالت، مياومات 
والحركة، صيانة وتصليحاتقسم الصيانة   

اجور تدقيق، اتعاب مهنية 
 واستشارات،

االردنية لالستثمار  
 والنقل المتعدد

المقايضة للنقل   اتعاب تدقيق، اتعاب مهنية  صيانة واصالح وقطع غيار، صيانة واصالح 
 واالستثمار

للنقل مسافات   اتعاب تدقيق، اتعاب مهنية  مراقبة وتتبع مركبات وهاتف، صيانة 
 المتخصص

مجموعة رم للنقل   اتعاب تدقيق، اتعاب مهنية  صيانة عامة 
 واالستثمار السياحي

صيانة شاحنات، صيانة مأجور ، صيانة 
 واصالح وقطع غيار ، مصاري صيانة 

اتعاب بنك  اتعاب تدقيق، اتعاب مهنية 
 اصدار 

 العبور للشحن والنقل
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المتغيرات                                  الفشل الداخلي         

 الديون المعدومة مصاريف مكتبية
تكلفة اصابات العمل 
والتعويضات المرتبة 

 عليها
 اسم الشركة 

قرطاسية ومطبوعات، 
 مصاريف تنظيف 

الخطوط البحرية الوطنية   ديون معدومة
 االردنية

للنقل السالم الدولية  تأمين صحي  قطاسية ومطبوعات 
 والتجار

مخصص ذمم مشكوك  قرطاسية 
 في تحصيلها

تأمين صحي، تأمين 
 صحي 

النقليات السياحة االردنية 
 /جت

قطاسية ومطبوعات، 
قرطاسية ومطبوعات، 

 قرطاية ومطبوعات

تأمين صحي، تأمين  خسائر ائتمانية متوقعة
 صحي 

االردنية لالستثمار والنقل 
 المتعدد

لوازم وعدد مستهلكة ، 
 قرطاسية ومطبوعات 

ديون مشكوك في 
 تحصيلها 

مصاريف اعطال بواخر 
وزيوت، تأمين صحي 

والعالجات ، المعالجات 
 الطبية 

المقايضة للنقل 
 واالستثمار

مواد تنظيف، لوازم ، 
قطاسية ومطبوعات ، 
لوازم مستهلكة ، لوازم 

 كمبيوتر 

ديون مشكوك في 
 تحصيلها

تأمين  تأمين صحي،
مسافات للنقل  صحي وحياه

 المتخصص

قرطاسية، مصاريف 
 طوابع مالية وكفاالت 

مجموعة رم للنقل   
 واالستثمار السياحي

مصروف مخصص ديون  عدد وادوات مستهلكة
 مشكوك فيها 

 
 العبور للشحن والنقل
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 الفشل الخارجي                             المتغيرات 

اجور القضاء والخدمات 
 القانونية 

تكاليف 
 التعويضات

تكاليف معالجة 
 شكاوي العمالء 

تكاليف دفع 
الكفاالت 
 والضمانات 

 اسم الشركة 

خسائر مطالبات بواخر ، 
خسائر مطالبات شركة حليفة، 

 مصاريف قانونية وطوابع

 مصاريف كفاالت   
الخطوط البحرية 
 الوطنية االردنية

شركة حليفة، خسائر مطالبة 
 مخصص قضايا

السالم الدولية للنقل    
 والتجار

مصاريف  مخصص قضايا
 تعويضات حوادث

النقليات السياحة   
 االردنية /جت

غرامات، مصاريف قضائية، 
االتعاب القانونية لمراقب عام 

 الشركات

تأمين صحي   
 وتأمين موجودات

االردنية لالستثمار 
 والنقل المتعدد

تعويضات حوادث  اتعاب مهنية و محكمة وقضايا 
 وشاحنات

المقايضة للنقل   
 واالستثمار

حوادث ومخالفات  التزامات قانونية محتملة 
 مركبات 

مسافات للنقل   
 المتخصص

مجموعة رم للنقل     
 واالستثمار السياحي

استشارات قانونية، قضايا 
واتعاب محاماه، غرامات 

 حكومية  

   
للشحن والنقلالعبور   


