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 انشكر وانتمذَر



" وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان " 

عنً أن اشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى والدي وان اعمل صالحاًا ترعاه وأدخلنً أاللهم 

. برحمتك فً عبادك الصالحٌن

 .......بعد الصالة والسالم على أشرف الخلق سٌدنا محمد

أتقدم بجزٌل الشكر وعظٌم االمتنان إلى أستاذي الفاعل الدكتور هٌثم محمد الزعبً 

الذي شرفنً بقبوله اإلشراف على رسالتً، وقدم لً كل عون ولم ٌدخر جهداًا فً تقدٌم 

. لنصح واإلرشاد إلثراء هذا الجهدا

 هذا الجهد ةكما أتقدم بالشكر الجزٌل إلى أععاء لجنة المناقشة، الذٌن تكلفوا عناء قرأ

. لٌثروه بنصابحهم وإرشاداتهم

وال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر إلى جمٌع أساتذتً الذٌن تشرفت بؤن تتلمذت على أٌدٌهم، 

والى جمٌع أععاء الهٌبة التدرٌسٌة فً كلٌة األعمال والى جامعتً جامعة الشرق األوسط ، 

 بتقدٌم المساعدة إلنجاز هذا الجهد، واخص منهم مجموعة أبو حلتم اسهموالى كل من 

لالستثمار، المتمثلة بمدٌرها العام الدكتور إٌاد ابوحلتم ، والمهندس رابد، فلهم منً جزٌل 

. الشكر وعظٌم االمتنان وجزاهم هللا عنً كل خٌر

 الباحثة    رٌما الخطٌب
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 الملخص باللغة العربٌة

 

 لدى اإلستراتٌجٌةاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرها على إدارة الجودة 

 صناعة الكهربائٌات فً األردن" شركات

 إعداد

 رٌما حسام جعفر

 إشراف 

 الدكتور هٌثم محمد الزعبً

فً سعٌها المحموم نحو قٌادة فً ظل ازدٌاد حدة المنافسة بٌن الشركات، و

زة تنافسٌة تستطٌع من مً المتالكالسوق وتوسٌع حصتها السوقٌة ، تتسابق الشركات 

هدافها االستراتٌجٌة أ النجاح وتحقٌق االرباح، وتحقٌق لوصول إلىخاللها تحقٌق ا

طار محاولة الشركات إ عمن  تنافسٌة وٌؤتً تبنً مٌزة، المتمثلة باالستمرار والنمو

 .إما من خالل التمٌز فً جودة المنتج او التمٌز بتخفٌض التكالٌفن تتمٌز أ

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً 

شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن وأثرها على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  لدى 

ولتحقٌق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتصمٌم استبانة تعمنت . هذه الشركات

 فقرة لجمع المعلومات األولٌة من عٌنة الدراسة، وتم توزٌع هذه االستبانة على  (35)



 
 
 
 

 

 ش

شركة وهً تمثل جمٌع شركات األجهزة  (12)مجتمع الدراسة البالغ 

من المدٌرٌن العامٌن،  (111)وتكونت عٌنة الدراسة من . الكهربابٌة فً األردن

المدٌرٌن العامٌن، ومدٌري االدارات، ورإساء األقسام، وعلى " مساعدي"نواب 

عوء ذلك تم جمع وتحلٌل البٌانات واختبار الفرعٌات باستخدام الحزمة اإلحصابٌة 

، وبعد إجراء عملٌة التحلٌل لبٌانات الدراسة وفرعٌاتها (spss)للعلوم االجتماعٌة 

 :توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أهمها

 ستخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة لدى شركات صناعة ال  األهمٌةأن مستوى

. الكهربابٌات فً األردن كان مرتفعاًا 

 ستخدام إدارة الجودة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً ال  االهمٌةأن مستوى

؛ ومستوى األهمٌة لكل من أبعاد إدارة الجودة االستراتٌجٌة األردن كان مرتفعاًا 

التخطٌط االستراتٌجً؛ التزام اإلدارة العلٌا؛ تطوٌر المنتج؛ التركٌز على )

 .كان مرتفعاًا  (الزبابن؛ االستجابة للبٌبة

 داللة إحصابٌة الستخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة يوجود اثر ذ 

 (. 0.05)عند مستوىالمنفردة اإلستراتٌجٌة مجتمعة وعلى أبعادها 

  ال ٌوجد اختالفات فً مستوى تطبٌق إدارة الجودة االستراتٌجٌة تعزى لخبرة

 .المبحوثٌن فً الجودة

  إن هناك اختالفات فً مستوى تطبٌق إدارة الجودة االستراتٌجٌة تعزى لخبرة

 .المبحوثٌن فً التخطٌط
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With the increasing competition between companies, and actively 

seek to market leadership and expand market share, companies 

competing to possess a competitive advantage through which to gain 

access to success and profits, and to achieve its strategic goals of 

continuity and growth, its try to gain competitive advantage either 

through excellence in product quality or excellence to reduce costs 

This study aimed to reveal the extent of use of cost leadership 

strategy in the electricity industry in Jordan and its impact on strategic 

quality management in these companies. To achieve these, the 

researcher designed a questionnaire which included (35) phrases to 

gather preliminary data. this questionnaire was distributed to the (12) 

companies, which representing all electricity companies in Jordan. The 

study sample consisted of (111) members of all companies managers, 

deputy or assistants general managers. Data that has been collecting and 

analyzing used to test hypotheses by using the Statistics package for 

Social Sciences (SPSS), the study found a number of results including: 

 The importance level of the use of cost leadership strategy at 

electricity companies in Jordan was high. 
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 The importance level of the use of quality management at 

electricity companies in Jordan was high. And the importance 

level for each diminution (strategic planning, top management 

commitment, product development, focus on customers, response 

to the environment) at electricity companies in Jordan was high. 

 There is a statistically significant effect for the use of cost 

leadership strategy on strategic quality management as a whole 

variable, and as individual dimensions (strategic planning for 

quality, commitment of top management, product development, 

focus on the customer, responding to the requirements of the 

environment) at the level of (0.05). 

        There is no differences in the level of applying strategic quality         

management due to managers experience in quality. 

          There is a differences in the level of applying strategic quality 

management due to managers experience in planning.
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الفصل األول 

دراسة للاإلطار العام 

 1-1 تمهٌد

 1-2 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 1-3 أهمٌة الدراسة

 1-4 أهداف الدراسة

 1-5 فرضٌات الدراسة

 1-6 أنموذج الدراسة 

 1-7 التعرٌفات اإلجرائٌة لمصطلحات الدراسة 

 1-8 حدود الدراسة

 1-9 محددات الدراسة
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 تمهٌد1-1  

إن المنظمات الٌوم، بغض النظر عما إذا كانت خاصة أو عامة أو ال تهدف إلى 

فكل مبادرة إلدارة الجودة ٌجب . الربح، أمام سٌل من العغوطات المستمرة لتحسٌن الجودة

أن ترتبط بمإشرات األداء الربٌسٌة لعملٌات األعمال من أجل أن ٌكون لها تؤثٌر حقٌقً 

ومع ذلك، فإنه نادرا ما ٌتم ترجمة بعض الخطط االستراتٌجٌة للمنظمة . وفاعل على اإلنتاجٌة

. (Amasaka, 2009 )إلى استراتٌجٌات عمان الجودة العرورٌة لتحسٌن األداء الكلً

تواجة المنظمات تحدٌاًا كبٌراًا فً الموازنة بٌن تبنً قعاٌا الجودة وبٌن الوصول 

وفً الوقت . لفعالٌة التكالٌف، فً محاولتها للحصول على مٌزة تنافسٌة مبنٌة على الجودة

الذي أظهرت فٌه استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فعالٌة فً تحقٌق موقع تنافسً بٌن المنافسٌن، فإن 

 هناك عالقة جدلٌه بٌن تبّنً تلك االستراتٌجٌة وبٌن تحّمل تكالٌف االلتزام بقعاٌا الجودة

(Oztas, 2007) .

هور مفهوم إدارة الجودة االستراتٌجٌة، الذي ٌستند إلى النظر ظكل ذلك ساعد فً 

للجودة من منظور استراتٌجً، من خالل تفعٌل العالقة بٌن استراتٌجٌة المنظمة وادارة الجودة 

بٌن تبّنً إالدارة العلٌا لعملٌة دمج  الشاملة، وٌتحقق دور إدارة الجودة االستراتٌجً عند

 تخطٌط الجودة فً عملٌة واحدة، تدعمها عملٌة تدفق مستمرة و التخطٌط االستراتٌجً تًعملً

. (Chen and Hung, 2006 )للمعلومات إلدارة الجودة االستراتٌجٌة

ٌار االستراتٌجٌة تولكً تستجٌب المنظمات للتحدٌات التً تواجهها، فإن علٌها اخ

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة واستراتٌجٌة التماٌز من دّ المالبمة التً تتناسب وطبٌعة التحدٌات، وتع
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 والوصول إلى موقع تنافسً قاكثر االستراتٌجٌات استخداماًا، والتً تختارها المنظمات لتحقً

.  متفوق على المنافسٌن

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة تحدٌاًا ٌواجه المنظمات من أجل زٌادة القٌمة التً ٌحصل دّ تع

عافة خصابص جدٌدة إهذا قد ٌتحقق من خالل تخفٌض األسعار علٌهم، أو . علٌها الزبابن

وأنه من الصعب على المنظمة تخفٌض األسعار بشكل كبٌر مع . للمنتج من غٌر رفع االسعار

. المحافظة على هامش ربح مرٍض، ومن ثم ٌرفض الزبابن تقبل أي رفع على األسعار

صناعة فً لاعملٌات لوبالتالً تدل قٌادة التكلفة بشكل اساسً على الوصول إلى أقل تكالٌف 

. (Bingxin and Juan, 2008). المنظمة

إن المنظمات التً تسعى إلى التطبٌق الناجح الستراتٌجٌة قٌادة التكلفة البد أن تبذل 

، وخلق (مقارنة بتكالٌف المنافسٌن) معتبرة من أجل تخفٌض تكالٌف اإلنتاج والعملٌات اًا جهود

وإن الشركات التً تستخدم استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌمكنها المنافسة بناءًا على . قٌمة للزبابن

. (Porter, 2004 )األسعار

دراك اإلدارات العلٌا فً شركات صناعة إلى التحقق من إتهدف هذه الدراسة 

دارة الجودة االستراتٌجٌة، وتحري استخدام إهمٌة ودور أالكهربابٌات فً األردن، لمفهوم و

. تلك الشركات الستراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرها على إدارة الجودة االستراتٌجٌة
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 1-2

ما من شك بؤن المنظمات تسعى إلى قٌادة السوق وتعظٌم مبٌعاتها، وتنتهج من أجل 

سترتٌجٌة إوأن من استرتٌجٌات األعمال الشابعة هً . ذلك طرقاًا متنوعة، وأسالٌب مختلفة

قٌادة التكلفة؛ التً تركز على تخفٌض التكالٌف إلى أقل حد ممكن، وهذا الحد ٌكون أقل من 

المنافسٌن، وٌرافق نظام التكالٌف األقل أحٌاناًا  عن المنافسٌن، من أجل تخفٌض األسعار

مما ٌقلل . محدودٌة االهتمام فً جودة المنتج ومستوى وحجم وجودة الخدمات المرتبطة به

فرصة اإلٌفاء بمتطلبات واحتٌاجات الزبابن الذٌن ٌبحثون عن الجودة، وٌتعارض مع قدرة 

المنظمات على التوسع فً التركٌز واإلهتمام بالجودة مع المحافظة على نفس المستوى من 

التكالٌف، خاصةًا مع ظهور المفهوم الحدٌث إلدارة الجودة االستراتٌجٌة الذي ٌستند إلى النظر 

للجودة من منظور استراتٌجً، من خالل تفعٌل العالقة بٌن استراتٌجٌة المنظمة وادارة الجودة 

وهذا ٌخلق تحدٌاًا أمام اإلدارة فً الوصول إلى نقطة التوازن فً تخفٌض التكالٌف . الشاملة

. من جهة واالهتمام بالجودة من جهة أخرى

 ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة المتمثلة برغبة الشركات فً المنافسة على أساس 

السعر من خالل تخفٌض التكالٌف والقدرة على تخفٌض السعر كمتطلب عروري للمستهلك 

من جهة، وفً نفس الوقت عدم قدرتها على إغفال قعاٌا الجودة كمتطلب عروري آخر 

. نفاق تكالٌف معتبرةإللمستهلك من جهة أخرى، والتً تتطلب 

لذلك فهل تستطٌع الشركات أن تصل إلى نقطة توازن بٌن طرفً معادلة التكالٌف والجودة 

فً  دراك اإلدارات العلٌا فً شركات صناعة الكهربابٌاتإتتمثل هذه الدراسة فً التحقق من 
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دارة الجودة االستراتٌجٌة، وتحري استخدام تلك الشركات إهمٌة ودور أاألردن، لمفهوم و

. الستراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرها على إدارة الجودة االستراتٌجٌة

: كما تؤتً هذه الدراسة لإلجابة عن السإالٌن الربٌسٌٌن اآلتٌٌن

  استراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة االستراتٌجٌة فً شركات هل ٌإثر استخدام

. صناعة الكهربابٌات فً األردن

  هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن آراء مدٌري شركات صناعة الكهربابٌات

فً األردن حول كٍل من استراتٌجٌة قٌادة التكلفة وإدارة الجودة االستراتٌجٌة تعزى 

إلى خبرة التخطٌط وخبرة الجودة للمدٌرٌن؟ 
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 الدراسة مٌة أه1-3

الواقع الفعلً فً  صعٌد على وإداراتهما والتكالٌف بالجودة االهتمام تزاٌد نإ

 انعكس بكثٌر من الفوابد على ،األكادٌمٌة الدراساتالمنظمات وعلى صعٌد البحث العلمً و

 االستراتٌجٌة الجودة إدارة اتدراسزٌادة التركٌز على  ودفع الباحثٌن الى المنظمات،

 . الصناعٌة المنشآت فً تطبٌقات من إلٌه إولتس وما ،استراتٌجٌة قٌادة التكلفةوعالقتها ب

 المٌدانٌة للدراسات خاص بشكل واألردنٌة عام بشكل العربٌة المكتبة ونظراًا الفتقار

 فً تكمن الدراسة هذه أهمٌة فإنالدراسات التً تربط بٌن التكالٌف والجودة،  فً المعمقة

اإلستراتٌجٌة  الجودةإدارة  لموعوع النظرٌة المعالم توعٌح فً المتواعع إسهامها

االشارة إلى تؤثٌر استراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة  إلى إعافةواستراتٌجٌة قٌادة التكلفة، 

 .الجودة االستراتٌجٌة فً الشركات قٌد الدراسة

 مدخالًا  تستند أهمٌة هذه الدراسة إلى أهمٌة وحداثة الموعوع نفسه، كونه ٌعرض

 من ٌتعمنه بمالرإٌة ومفهوم إدارة الجودة االستراتٌجٌة واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة  جدٌداًا 

 صعٌد الباحثٌن حول موعوع الدراسة وتصورات وجمع وعرض آراء وأفكار مراجعة

 أهمٌة من لها لما المواعٌع هذه وآراء معامٌن وتبصر استدراك بهدف والتفسٌر النقاش

 ههذ قدمهت ما على فعالًا  العملٌات بإدارة العالقة ذات المهمة المداخل من كونها كبرى

 عتقدت مدخل وهو ،والتقصً النقاش إلى تحتاج التً مشكلته فً مطروحة أسبلة من الدراسة

 التً االستنتاجات من مجموعة لىإ ذلك خالل من لنخلص ،فقراته مناقشة فً مهم ة انهالباحث

 .الصناعٌة والمنظمات المنشآت فً العملٌات يريومد باحثً تفٌد ان ٌمكن
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ٌُتوقع من نتابج هذه الدراسة أن تسهم فً زٌادة الوعً والفهم من قبل المنظمات  و

األردنٌة بشكل عام وشركات صناعة الكهربابٌات بشكل خاص، حول استخدام استراتٌجٌة 

. قٌادة التكلفة وآلٌات تطبٌقها بشكل ناجح عمن مفهوم ورإٌة إدارة الجودة االستراتٌجٌة

وكذلك ٌتوقع أن تكون أداة استرشادٌة لصانعً االستراتٌجٌات فً المنظمات، لتحفٌزهم نحو 

إعداد استراتٌجٌة مختصة بإدارة الجودة، كونها تسعى إللقاء العوء على مفهوم ورإٌة إدارة 

الجودة االستراتٌجٌة واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة التً ما ٌزال استخدامها وتطبٌقها محدوداًا على 

وبالتالً تنطلق أهمٌة هذه الدراسة من كونها توعح أثر . الرغم من اهتمام الدول المتقدمة بها

 شركات صناعة لدىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة االستراتٌجٌة 

 .الكهربابٌات فً األردن
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 الدراسة داف أه1-4

 أهمٌة الصناعٌة الدول فً الجودة  والمحافظة علىفيلاكتخفٌض الت موعوع ٌكتسب

 وأبحاث دراسات من مه الباحثونقد ما حجم فً لٌس بوعوح انعكست وتشغٌلٌة إستراتٌجٌة

 النامٌة الدول فً األمر أن الباحثة تعتقد و.عملٌاًا  الشركات تلك عمل واقع إلى ذلك امتد بل

 عن واعح قصور بوجود ٌرتبط مصدرها مشكالت ٌواجه زال ما ٌتجه بنفس االتجاه، إال أنه

 للشركات بالنسبةدورهما و  االستراتٌجٌة واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة،الجودةإدارة  مفهوم

.  الدول تلك فً الصناعٌة

حث إلى توعٌح مفهوم ودور واستخدام إستراتٌجٌة الب هذا ٌهدف سبق ما على تؤسٌساًا 

 ومن.  شركات صناعة الكهربابٌات فً االردنلدىقٌادة التكلفة وإدارة الجودة اإلستراٌجٌة 

 عما كثٌراًا  ٌختلف ال الصناعٌة لّشركات بالنسبة النامٌة الدول على ٌنطبق ما نإ القول المفٌد

. بلد لكل الذاتٌة المتغٌرات تعززه الذي االختالف هامش مع األردن عن ٌقال نأ ٌمكن

تتركز أهداف الدراسة  اآلتً فً البحث أهداف لىإ نإشر نأ ٌمكن تقدم ما على وبناءًا 

:-  حول النقاط اآلتٌة

إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  لموعوع والتطبٌقٌة النظرٌة العلمٌة األصول لسبر محاولة .1

. وإستراتٌجٌة قٌادة التكلفة والتركٌز على المتغٌرات التً تإثر فٌهما

 الدراسةات فً مجتمع شركال فً العلٌا المدٌرٌن فً اإلدارات اتجاهات على التعرف .2

 .طبٌعة العالقة بٌن إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة وإستراتٌجٌة قٌادة التكلفة بشؤن
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 الكهربابٌات بشكل صناعة لشركاتو األردن عامة فً منظماتلل أوعح فهم تطوٌر .3

 لدىستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرة على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة ال خاص

 .شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن

من   إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌةتؤثٌر مدى التعرف إلى .4

 .خالل تؤثٌرها على متغٌرات إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة
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فرضٌات الدراسة  5- 1

Ho1 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً إدارة الجودة ال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن

: وٌتفرع عنها الفرعٌات اآلتٌة

Ho1-1 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. التخطٌط االستراتٌجً للجودة

Ho1-2 : تزام  إلستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فًال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. اإلدارة العلٌا

Ho1-3 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً تطوٌر ال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. المنتج

Ho1-4 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. التركٌز على الزبون

Ho1-5 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ال  ذو داللة إحصابٌةريثٌوجد تؤال

. االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌة
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Ho2 : ال توجد فروقات ذات داللة إحصابٌة فً مستوى تؤثٌر استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

خبرة ) إدارة الجودة االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن تعزى إلى على

. للمدٌر (التخطٌط ، خبرة الجودة

Ho2-1 : ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى تؤثٌر استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

 .على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  تعزى إلى خبرة المدٌرٌن فً التخطٌط

Ho2-2 : ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى تؤثٌر استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

 .على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  تعزى إلى خبرة المدٌرٌن فً الجودة
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* أنموذج الدراسة 1-6

 ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرها على إدارة الجودة االستراتٌجٌةإاستخدام 

 (1-1)النموذج 

 التابع المتغٌر       المستقل المتغٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثةإالنموذج من * 

 

Ho1 

Ho1-1 

Ho2 

Ho1-2 

Ho1-3 

Ho1-4 

Ho1-5 

  للمبحوثٌنالمتغٌرات الدٌموغرافٌة

  الجودة المبحوثٌن فًخبرة \   التخطٌط  المبحوثٌن فًخبرة

لفة
لتك

دة ا
 قيا

جية
راتي

است
 

 

 إدارة الجودة االستراتيجية

 

 التخطيط االستراتيجي للجودة- 

 التزام اإلدارة العليا- 

 تطوير المنتج- 

 التركيز على الزبون- 

 االستجابة لمتطلبات البيئة- 
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 المصطلحات اإلجرائٌة 1-7

هً اإلستراتٌجٌة التً تقوم المنظمة بموجبها بتصمٌم وإنتاج سلع أو : إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة

خدمات بهٌكل تكلفة منخفض تتمكن من خالله من تحدٌد سعر أقل من المنافسٌن، وٌرتبط 

 (.Porter, 2004)بمحدودٌة النوعٌة والجودة والممٌزات اإلعافٌة، 

هً الكٌفٌة والمنهج الذي تتعامل به المنظمة مع قعاٌا الجودة من : إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة

خالل وعع ملف الجودة فً المستوى اإلستراتٌجً فً المنظمة، ودمج أهداف الجودة بشكل 

 (.Amasaka, 2009)إستراتٌجً مع إستراتٌجٌة المنظمة، 

وهً صٌاغة وتحدٌد األهداف االستراتٌجٌة للجودة من عمن : التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة

 (.Perrott, 2002)استراتٌجٌة المنظمة االساسٌة، 

وهو تعهد والتزام اإلدارة العلٌا بتبّنً قعاٌا الجودة ودعمها بشكل : التزام اإلدارة العلٌا

 (.Amasaka, 2007)استراتٌجً فً المنظمة، وتوفٌر المخصصات المالٌة بشكل مستمر، 

وهو إجراء التعدٌالت الفنٌة على خصابص المنتج بشكل مستمر وبما ٌنسجم : تطوٌر المنتج

 (.Leonard & McAdam, 2002)مع التطورات على التقنٌات السابدة فً السوق، 

وهو زٌادة االهتمام باحتٌاجات ومتطلبات ورغبات الزبابن، واعتبارها : التركٌز على الزبون

 ,Antony & Preece)من أول أولوٌات اإلدارة، والعمل على تلبٌة احتٌاجات الزبابن، 

2002.) 

وهو دراسة وتحلٌل عناصر بٌبة المنظمة، ومتابعة التغٌٌرات : االستجابة لمتطلبات البٌئة

فٌها، التً تإثر على مستوى الطلب على منتجاتها، وارتباط المنافسة بجودة المنتج، وتحدٌد 
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االجراءات المطلوبه لتحسٌن الجودة بشكل افعل من المنافسٌن عمن المعاٌٌر السابدة فً 

 (.Bilich & Neto, 1997)بٌبة المنطمة، 

 

حدود الدراسة  1-8

 :تتمثل حدود الدراسة على النحو اآلتً

وتتمثل فً الفترة الزمنٌة التً جرى فٌها اعداد وتطبٌق الدراسة، عمن : الحدود الزمانٌة

 (.2010/2011)العام الدراسً 

 .شركة (12)وتتمثل بشركات صناعة الكهربابٌات فً األردن والبالغ عددها : الحدود المكانٌة

وتتمثل بالمدٌرٌن فً شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن، عمن : الحدود البشرٌة

 .منصب مدٌر عام، نابب أو مساعد مدٌر عام، مدٌر دابرة، وربٌس قسم

وتتمثل بالمراجع التً تمت االستعانة بها فً بناء هٌكل الدراسة فٌما ٌتعلق : الحدود العلمٌة

 .، ومتوفرة فً قابمة المراجع للدراسة(المستقل والتابع)بمتغٌرات الدراسة 
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  محددات الدراسة9-1

فً سعٌه المستمر للبحث عن أسباب المشكالت وعن حلول لتلك المشكالت، ٌواجه 

االنسان العدٌد من المعوقات، وفً بحثً هذا واجهت العدٌد من المعوقات كان من 

 :ابرزها ما ٌؤتً

  الوقت المستغرق فً الحصول على البٌانات من عٌنة الدراسة، فبسبب انشغال عٌنة

الدراسة بؤعمالهم، كون العٌنة هً اإلدارة العٌا وٌصعب التواصل معهم، وكان البد 

 .من متابعتهم للحصول على البٌانات المطلوبة وهذا األمر تطلب وقتاًا طوٌالًا 

  الجهد المبذول فً الحصول على المصادر والمقاالت واألبحاث، حٌث ٌعود ذلك لقلة

 .المصادر المتعلقة بموعوع الدراسة وخاصة العربٌة منها

  طبٌعة المنظمات المبحوثة منظمات صناعٌة وبعٌدة عن مركز المدٌنة، ذات انتشار

 .جغرافً متباعد، وما ٌرافقها من صعوبة الوصول إلٌها
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الفصل الثانً 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

ٌستعرض هذا الفصل أدبٌات الدراسة المرتبطة بمحاور الدراسة المتمثلة بإدارة 

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة، الذي اشتمل على المراجعة النظرٌة لما توافر إالجودة اإلستراتٌجٌة و

للباحثة من معلومات من الكتب والمراجع والدورٌات واإلنترنت، إعافة للدراسات السابقة 

. التً تمكنت الباحثة من الحصول علٌها وقت إجراء الدراسة

 

 اإلطار النظري 2-1

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة  إ2-1-1

ٌُستخدم  هذا المفهوم إن قٌادة التكلفة هو مفهوم تم تطوٌره بواسطة ماٌكل بورتر و

خلق وإٌجاد المٌزة التنافسٌة لطرٌقة الوٌصف هذا المفهوم .  األعمالاتستراتٌجًإ عمن

عملٌات لساسً على الوصول إلى أقل تكالٌف أوٌدل مفهوم قٌادة التكلفة بشكل . للمنظمة

 .(Portetr,2004).لمنظمة فً الصناعةا

ومن العوامل التً تإثر وتحرك قٌادة التكلفة؛ كفاءة المنظمة وحجمها، وحجم االنتاج، 

إن استراتٌجٌة قٌادة التكلفة تهدف إلى . (منحنى التعلم)والمجال، والنطاق والخبرة المتراكمة 

مثل )استغالل واالستفادة من حجم اإلنتاج الكبٌر، وتحدٌد نطاق واقتصادٌات أخرى بشكل جٌد 

باستخدام  وذلك ، وانتاج منتجات معٌارٌة وقٌاسٌة بشكل كبٌر(مدخل الشراء الفاعل
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ولكن بدأت كثٌر من الشركات اختٌار المزٌج اإلستراتٌجً لتحقٌق الرٌادة . التكنولوجٌا العالٌة

هذه األنماط تتمثل فً المزج بٌن عدة استراتٌجٌات منها؛ قٌادة التكلفة، التفوق فً . فً السوق

 (Tyaji, 2001).خدمة العمالء وقٌادة المنتج

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة تحدٌاًا ٌواجه المنظمات من أجل زٌادة القٌمة التً ٌحصل دّ تع

عافة خصابص جدٌدة إهذا قد ٌتحقق من خالل تخفٌض األسعار علٌهم، أو . علٌها الزبابن

وأنه من الصعب على المنظمة تخفٌض االسعار بشكل كبٌر مع . للمنتج من غٌر رفع األسعار

. المحافظة على هامش ربح مرٍض، ومن ثم ٌرفض الزبابن تقبل أي رفع على األسعار

وٌمكن أن تكون . ستراتٌجٌة قٌادة األسعارإستراتٌجٌة قٌادة التكلفة عن إتختلف 

المنظمة المنتج لسلعة معٌنة بؤقل تكلفة، ولكنها لٌست األقل من حٌث عرض تلك السلعة بؤقل 

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌمكنها إومع ذلك، فإن الشركات التً تستخدم . سعر فً السوق

المنافسة بناءًا على األسعار، وتكون فعالة جدا فً مثل هذا النوع من المنافسة، من خالل 

 (Bingxin & Julie, 2008).اًا  وهٌكل تكلفة منخفضاًا امتالكها هٌكالًا إداري

 

 Porter Generic)لبورتر  العامةأنواع االستراتٌجٌات  2-1-2

Strategy )

إذا كان المحدد الربٌسً لربحٌة المنظمة هو جاذبٌة قطاع صناعة معٌن الذي تعمل 

. به، فإن محدداًا ثانٌاًا مهماًا هو الموقع الذي تحتله المنظمة بٌن مثٌالتها فً ذلك القطاع نفسه
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حتى عندما تكون ربحٌة ذلك القطاع أقل من المعدل، فإن المنظمة التً تستطٌع احتالل موقع 

 .منافس تتمكن من تولٌد عوابد متفوقة عن المنافسٌن

. تختار المنظمة لنفسها موقعاًا تنافسٌاًا من خالل معاعفة جوانب القوة التً تمتلكها

أن جوانب القوة لدى المنظمات ممكن أن تقع بشكل  (Porter, 1998)أوعح مٌشٌل بورتر 

وعند تطبٌق . مٌزة التكالٌف ومٌزة التنوٌع أوالتماٌز: كلً عمن واحد من منظورٌن هما

جوانب القوة تلك اما من المدى الواسع أو المدى العٌق، فإنه ٌنتج ثالث استراتٌجٌات عامة 

وتطبق تلك . استراتٌجٌة قٌادة التكلفة، استراتٌجٌة التماٌز، واستراتٌجٌة التركٌز: هً

وتدعى باالستراتٌجٌات العامة ألنها غٌر . اإلستراتٌجٌات على مستوى األعمال فً المنظمة

ٌوعح االستراتٌجٌات  (1-2)الجدول رقم . مخصصة لمنظمة معٌنة أو لقطاع صناعة محدد

 .العامة لبورتر

 (1-2)جدول 

 االستراتٌجٌات العامة لبورتر

 المٌزة

 المدى المرغوب

 التكلفة األقل منتج فرٌد

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة استراتٌجٌة التماٌز

 واسع

 (قطاع صناعة كامل)

 استراتٌجٌة التركٌز

 (التماٌز)

 استراتٌجٌة التركٌز

 (التكلفة األقل)

 ضٌق

 (جزء من السوق)

 Porter, M., (1998), Competitive Advantage, NewYork, free Press: المصدر
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  إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة2-1-2-1

تهدف هذه اإلستراتٌجٌة العامة إلى الوصول إلى اإلنتاج بؤقل التكالٌف عمن قطاع 

صناعة معٌن الذي تنتمً إلٌه المنظمة، وتبٌع المنظمة منتجاتها عمن متوسط أسعار ذلك 

وعندما تبٌع المنظمة المنتجات . القطاع، وتتمكن وتستطٌع كسب عوابد أعلى من المنافسٌن

حتى فً حالة . بؤسعار أقل من متوسط أسعار ذلك القطاع وتتمكن من كسب حصة سوقٌة

الحرب السعرٌة، فإن المنظمة تستطٌع المحافظة على بعض األرباح فً الوقت الذي تلحق 

وحتى فً حالة بدون حرب سعرٌة، وفً . المنافسة الشدٌدة بعض الخسابر بالمنافسٌن

القطاعات الناعجة وانخفاض األسعار، فإن المنظمات التً تستطٌع إنتاج منتجات بتكالٌف 

تهدف إستراتٌجٌة . أقل سوف تتمكن من الحصول والمحافظة على ربحٌة ولفترة زمنٌة أطول

 .قٌاده التكلفة عادةًا إلى غزو األسواق الكبٌرة لالستفادة من األحجام الكبٌرة

(Bingxin&Julie, 2008) 

بعض الطرق التً تستخدمها الشركات للحصول على مزاٌا تتعلق بالتكلفة، هً 

تحسٌن كفاءة العملٌات، والتفرد بإٌجاد منافذ وقنوات اتصال مع أكبر المصادر التً تزود 

المواد األولٌة بؤقل التكالٌف، وإٌجاد أفعل المصادر الخارجٌة التً تساعد فً إنتاج أجزاء 

معٌنة بتكالٌف منخفعة، وأٌعاًا دراسة خٌارات التكامل العمودي، أو تجنب بعض التكالٌف، 

فإذا كانت الشركات المنافسة غٌر قادرة على . من أجل االستفادة من تخفٌض إجمالً للتكالٌف

تخفٌض تكالٌفها بمقدار مماثل لمنظمتنا، فإن منظمتنا تصبح قادرة على الحفاظ على مٌزة 

 (Kim, etal., 2004) .تنافسٌة على أساس قٌادة التكالٌف
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الشركات التً تنجح فً تطبٌق استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً كثٌر من األحٌان تنتهج 

 (:Porter, 1998)السٌاسات الداخلٌة اآلتٌة 

الوصول إلى رأس المال المطلوب إلجراء استثمارات كبٌرة فً األصول اإلنتاجٌة، • 

 .وهذا االستثمار ٌمثل حاجزا أمام دخول العدٌد من الشركات التً ال ٌجوز تجاوزها

مهارة فً تصمٌم المنتجات لتحسٌن فعالٌة التصنٌع، على سبٌل المثال، تقلٌل عدد • 

 .المكونات لتقصٌر عملٌة التجمٌع

 .مستوى عال من الخبرة فً هندسة عملٌات التصنٌع• 

 .كفاءة قنوات التوزٌع• 

فعلى . ولكل إستراتٌجٌة عامة مخاطرها، بما فً ذلك استراتٌجٌة التكلفة المنخفعة

ومع تقدم التكنولوجٌا، . سبٌل المثال ، قد تكون شركات أخرى قادرة على خفض تكالٌفها أٌعا

قد ٌتمكن المنافسون من تقدٌم قدرات جدٌدة فً اإلنتاج وتجاوز قدرات المنظمة، وبالتالً 

باإلعافة إلى ذلك ، قد تعمّد بعض الشركات إلى تتبع . القعاء على المٌزة التنافسٌة

استراتٌجٌة التركٌز التً تستهدف أجزاء عٌقة من األسواق وتكون قادرة على تحقٌق 

 .انخفاض أكثر فً التكلفة، حتى داخل قطاعات منظمتنا، ومعاعفة حصتها السوقٌة

(Bingxin & Julie, 2008) 
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  إستراتٌجٌة التماٌز2-1-2-2

إستراتٌجٌة التماٌز تقوم على تطوٌر المنتج أو الخدمة بمستوى عاٍل من الجودة، 

وتقدمه بسمات فرٌدة من نوعها، تكون هذه الخصابص والسمات مطلوبة ومرغوبة وذات قٌمة 

لدى الزبابن والعمالء، كون الزبابن ٌسعون للحصول على منتجات ذات مواصفات أفعل من 

ٌّز المنتج قد تسمح للمنظمة . أو مختلفة من المنتجات المنافسة وإن القٌمة المعافة التً تم

وبالتالً تؤمل المنظمة من خالل رفع األسعار بإمكانٌة تغطٌة . بتحدٌد سعر أعلى لمنتجاتها

ألن . التكالٌف اإلعافٌة التً تكبدتها فً سبٌل تحسٌن الجودة وتقدٌم منتج فرٌد من نوعه

الخصابص الفرٌدة للمنتج، تمكن المنظمة فً حال قام الموردون بزٌادة أسعار المواد األولٌة، 

فقد تتمكن المنظمة من تمرٌر التكالٌف وتحمٌلها على العمالء والزبابن، كون العمالء ال 

 Chen and).ٌملكون بدابل عن المنظمة، أو ال ٌمكن العثور بسهولة على منتجات بدٌلة

Huang, 2006) 

الشركات التً تنجح فً تطبٌق استراتٌجٌة التماٌز، غالبا ما تنتهج السٌاسات الداخلٌة اآلتٌة 

(Coeurderoy and Durand, 2004:) 

 .الوصول إلى بحوث علمٌة متقدمة ورابدة• 

 .درجة عالٌة من المهارة واإلبداع لدى فرٌق تطوٌر المنتج• 

 .فرٌق مبٌعات قوي مع القدرة على التواصل بنجاح مع جوانب قوة المنتج المدركة• 

 .سمعة المنظمة للجودة واالبتكار• 
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المخاطر المرتبطة على تطبٌق استراتٌجٌة التماٌز تشمل امكانٌة التقلٌد من قبل 

باإلعافة إلى ذلك ، قد تتمكن بعض الشركات . المنافسٌن، والتغٌرات فً أذواق العمالء

المختلفة التً تتبع استراتٌجٌات التركٌز، من تحقٌق تماٌز أكبر فً قطاع السوق ذاته الذي 

 (Amit, 1986).تعمل به المنظمة

  استراتٌجٌة التركٌز2-1-2-3

تهتم إستراتٌجٌة التركٌز على شرٌحة عٌقة من السوق، وتحاول من خالل ذلك 

وتقوم على افتراض أنه . (التماٌز)الجزء تحقٌق إما مٌزة التكلفة المنخفعة أو مٌزة الجودة 

ٌّة من خالل  ٌمكن للمنظمة تقدٌم خدمات الحتٌاجات مجموعة صغٌرة بشكل افعل وأكثر فعال

إن المنظمة التً تستخدم استراتٌجٌة التركٌز غالبا ما تتمتع بدرجة . التركٌز كلٌا على ذلك

عالٌة من والء العمالء، وهذا ٌثبط إمكانٌة وصول المنافسٌن إلى هذا المستوى من الوالء 

 (.Kim, etal., 2004). الراسخ لدى العمالء

وألنه ٌتم التركٌز على الشرٌحة العٌقة فً السوق، فإن الشركات التً تنتهج 

إستراتٌجٌة التركٌز تتعامل مع أحجام منخفعة، وبالتالً تمتلك قوة أقل للمساومة مع 

موردٌها، ومع ذلك، فإن الشركات التً تنتهج استراتٌجٌة التركٌز قد تكون قادرة على تمرٌر 

التكالٌف المرتفعة من خالل رفع األسعار على عمالبها، كون خٌارات التوجه نحو منتجات 

الشركات التً تنجح فً تطبٌق استراتٌجٌة التركٌز تكون قادرة على .  بدٌلة ال تكون موجودة

تطوٌر مجموعة أوسع من نقاط قوة المنتجات وتقدٌمها لشرٌحة محدودة من السوق والتً 

 (.Marc and Alvin, 1997). ٌعرفونها جٌدا
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هناك بعض المخاطر المرتبطة بتطبٌق استراتٌجٌات التركٌز، منها احتمالٌة التقلٌد من 

وعالوة على ذلك، قد ٌكون من . قبل المنافسٌن، وتشمل التغٌٌرات فً الشرابح المستهدفة

السهل بالنسبة للمنافس الذي ٌكون قابد للسوق بالتكالٌف من الدخول على منتج المنظمة 

وأخٌرا، قد ٌكون منافسون آخرون ٌنتهجون استراتٌجٌات التركٌز . لٌنافسها بشكل مباشر

قادرٌن على الدخول إلى قطاع المنظمة الفرعٌة بهدف تقدٌم خدمات على نحو أفعل من 

 (.Murray, 1988)المنظمة 

  الدمج بٌن اإلستراتٌجٌات العامة أو البقاء فً الوسط2-1-2-4

فإذا كانت . هذه اإلستراتٌجٌات العامة لٌست بالعرورة متوافقة مع بععها بععاًا 

المنظمة تحاول الحصول على كافة المٌزات فً نفس الوقت، وعلى جمٌع الجبهات ، ففً هذه 

فعلى سبٌل المثال، إذا كانت المنظمة . المحاولة قد تفشل فً التفرد وتحقٌق أي مٌزة منها

تتمٌز من خالل تقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة جدا، فإنها تخاطر بتقوٌض تلك الجودة إذا 

حتى لو حاولت المحافظة على مستوى الجودة، . سعت للوصول لموقع قٌادة التكلفة فً السوق

 Porter )لهذا السبب ، بٌن. فإنها قد تقع عمن خطر إعطاء صورة مربكة فً هذا الصدد

أن المنظمة التً ترغب بتحقٌق النجاح على المدى البعٌد، ٌجب علٌها اختٌار واحدة  (2004)

وإال فإن تطبٌق أكثر من استراتٌجٌة عامة فً نفس . فقط من هذه االستراتٌجٌات العامة الثالث

، وسوف لن تتمكن من تحقٌق مٌزة تنافسٌة "عالقة فً الوسط"الوقت قد ٌبقً المنظمة  

(Parker and Marilyn, 1992.) 
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أن المنظمات التً تكون قادرة على النجاح فً تطبٌق  (Porter 2004)وقد أوعح 

إستراتٌجٌات متعددة فً نفس الوقت، غالبا ما تفعل ذلك عن طرٌق إنشاء وحدات عمل 

عن طرٌق تطبٌق استراتٌجٌات مستقلة فً وحدات مختلفة، لها . منفصلة لكل إستراتٌجٌة

عالقة فً "سٌاسات مختلفة وثقافات مختلفة، وبالتالً تكون المنظمة أقل خطراًا لتصبح 

 ."الوسط

 ومع ذلك، فإن هناك وجهة نظر أخرى هً أن وجود استراتٌجٌة عامة واحدة لٌست 

دابما أفعل خٌار، ألنه وفً نفس المنتج فإنه غالبا ما ٌسعى العمالء للحصول على احتٌاجات 

متعددة األبعاد للرعا، مثل توفر مزٌج من الجودة العالٌة، ورونق السلعة ومستوى التفاخر، 

وقد كان هناك حاالت ارتبطت بتقدٌم منتجات عالٌة الجودة . والراحة، والسعر المنخفض

بانتهاج إستراتٌجٌة منفردة بشكل كامل، ثم عانوا كثٌرا عند دخول منافس استطاع تلبٌة 

. احتٌاجات ورعا أكثر وتقدٌم حزمة خدمات كلٌة أفعل مع أن مستوى الجوده كان لدٌه أقل

(Rust, etal., 2002.) 

  اإلستراتٌجٌات العامة وقوى السوق2-1-3

قوى السوق التً ٌحتمل أن تواجهها المنظمات عند اختٌار  (2-2)ٌوعح الجدول 

واحدة من االسترتٌجٌات العامة، والخٌارات المرافقة لكل إستراتٌجٌة من قوى السوق 

(Porter, 2004.) 

ٌّز  إن المنظمات التً تستخدم استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ال ٌمكنها تجاهل مصادر التم

كون استراتٌجٌة قٌادة )التً تشكل قٌمة مهمة لدى الزبابن حتى عند إنتاج منتجات معٌارٌة 

، وٌجب عدم إغفال الحد (عتماداّ ربٌسٌاًا على توحٌد خصابص معٌارٌة للمنتجاالتكلفة تعتمد 
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عند . من التماٌزىأي إنتاج سلع معٌارٌة وبالحد األدن. األدنى من احتٌاجات الزبابن من الجودة

 ,Stahl and Grigsby )وبالتالً ٌحصل الزبابن على القٌمة. األسعار التنافسٌة األقل

1997.) 

إن المنظمات التً تسعى إلى التطبٌق الناجح الستراتٌجٌة قٌادة التكلفة البد أن تبذل 

، وخلق (مقارنة بتكالٌف المنافسٌن) معتبرة من أجل تخفٌض تكالٌف اإلنتاج والعملٌات اًا جهود

: (Porter, 2004) الخطوات التالٌة  وبالتالً تتعمن استراتٌجٌة قٌادة التكلفة. قٌمة للزبابن

 بناء وتقدٌم مقاٌٌس ومستوٌات فاعلة من الخدمات .

 تؤسٌس رقابة شدٌدة على االنتاج، وعلى التكالٌف غٌر المباشرة واالعافٌة .

 تقلٌل تكالٌف المبٌعات، وتكالٌف البحث والتطوٌر للمنتجات، وتكالٌف الخدمات .

. ثمار بؤحدث تكنولوجٌا التصنٌعتاالس

 (2-2)جدول 

 االستراتٌجٌات العامة وقوى السوق

 قوى السوق

 االستراتٌجٌات العامة

 استراتٌجٌة التركٌز استراتٌجٌة التماٌز استرتٌجٌة قٌادة التكلفة

 عوائق الدخول

القدرة على تخفٌض 

األسعار لتقوٌض حركة 

 المنافسٌن الجدد المحتملٌن

والء العمالء سوف 

تثنً قدرات المنافسٌن 

 الجدد المحتملٌن

ٌمكن تطوٌر جدارات 

جوهرٌة تكون عابق 

 أمام الداخلٌن الجدد
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 قوى المشترٌن
القدرة على تقدٌم أسعار 

 أقل تجذب المشترٌن

القدرة على تقدٌم جودة 

 أعلى تجذب المشترٌن

تقلٌل الخٌارات والبدابل 

 أمام المشترٌن

 قوى الموردٌن

ٌعطً حماٌة أفعل عن 

 تؤثٌر الموردٌن

قدرة تمرٌر ارتفاع 

أسعار الموردٌن عبر 

 العمالء

قدرة تمرٌر ارتفاع 

أسعار الموردٌن عبر 

 العمالء

مخاطر السلع 

 البدٌلة

استخدام األسعار 

المنخفعة للدفاع عد 

 السلع البدٌلة

ٌرتبط العمالء بجودة 

معٌنه تبعدهم عن 

 التفكٌر بالبدابل

السلع المتخصصة 

والمقدرات الجوهرٌة 

 تحمً عد البدابل

 مخاطر المنافسة

مقدرة أفعل للمنافسة 

 على اساس السعر

الوالء للمنتج ٌحافظ 

على العمالء من 

 التحول إلى المنافسٌن

قد ال ٌستطٌع المنافسون 

تلبٌة احتٌاجات العمالء 

 من التركٌز بالتماٌز

 Porter, M., (2004), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries: المصدر

and Competitors, NewYork, free Press 

 عٌنم استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌعنً أن المنظمة ٌجب أن تؤخذ باإن تطبٌق وإدامة استخد

االعتبار خلق قٌمة من خالل نشاطات سلسلة القٌمة، التً ٌجب أن تكون مرتبطة بفاعلٌة 

وإن التركٌز الحرج للتطبٌق الناجح الستراتٌجٌة . رادت أن تكون ناجحةأبعملٌات المنظمة إذا 

وٌمكن . قٌادة التكلفة ٌرتكز على فعالٌة تخفٌض التكالٌف، مع ربطها بؤنشطة خلق القٌمة

 ,Porter )علٌة أنشطة سلسلة القٌمة من خالل التركٌز على ما ٌؤتًاالمنظمة الوصول إلى ف

1998) :

 تبسٌط العملٌات واإلجراءات .

 تحقٌق الكفاءة والفاعلٌة .

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0684841487/ref=nosim/quickmba
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 تخفٌض التكالٌف .

  مراقبة تكالٌف األنشطة المقدمة من اآلخرٌن والتً ترتبط مع نشاطات المنظمة

. للتورٌد مع الموردٌن والمبٌعات مع الزبابن

خٌارات تحدٌد التكالٌف  2-1-4

على أستراتٌجٌة قٌادة التكلفة بشكل كامل من خالل إنتاج سلع معٌارٌة بإإن استخدام 

غفال مستوٌات وحدود الجودة الدنٌا التً تشكل قٌمة إمستوى معٌاري ٌجعل من الصعب 

مهمة لدى الزبابن، التً قد تشمل؛ أنماط السلع، والحد األدنى من الخدمات، ومستوٌات جودة 

. السلعة

وهناك مجموعة من الخٌارات التً ٌمكن معها تحقٌق مستوى من خصابص التماٌز، 

(: Porter, 1998)عند مستوٌات منخفعة من تكالٌف المشتري 

  نه ٌصعب على المنظمات حرٌة اختٌار مستوٌات من التسعٌر، مع اقتناع الزبابن أبما

بشراء السلعة، فإنه ٌمكن ربط السعر بحزمة خصابص للسلعة مرتبطة بتخفٌض 

. مثل تخفٌض حجم كل مكّون من المكونات التكالٌف. الخردة والمخلفات

  تخفٌض تكالٌف عمالة المشترٌن، كتخفٌض الوقت، وتخفٌض التدرٌب، وتخفٌض

مثل تخفٌض مراحل التجمٌع والحزم، توحٌد تبدٌل القطع . المهارات المطلوبة

 .المهتربة

  تخفٌض األوقات العابعة على المشتري، مثل تعظٌم اعتمادٌة المنتج، وتوفٌر قطع

 .احتٌاطٌة باستمرار، أو تقلٌل توقٌتات وتكرار متطلبات الصٌانة
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  تخفٌض تكالٌف التخزٌن للمشتري، مثل التسلٌم اآلنً دون الحاجة للتخزٌن قبل

 .التسلٌم

  تخفٌض تكالٌف الرقابة على التلوث للمشتري، أو تكالٌف التخلص من المخلفات، مثل

 .عادة استخدامهاإجمع الخردة لغرض تدوٌرها و

  تخفٌض تكالٌف المشترٌات ومعالجة ومتابعة طلبات الزبابن، مثل تقدٌم ومتابعة

 .جراءات متابعة الفواتٌرإطلبات الزبابن عبر اإلنترنت، و

  ٌجاد منتج متفوق واعتمادي إتخفٌض تكالٌف الصٌانة وتبدٌل القطع، مثل. 

  على تخفٌض تكالٌف التركٌب والتسلٌم والمتابعة المالٌة، مثل منح الزبون مهلة تسدٌد

 . دون فابدةاًا  ٌوم90

  مدخل الطاقة، جهاز أمان، واٍق للحماٌة، )عافٌة إتخفٌض الحاجة لقطع ومدخالت

 .(قطع فحص

 رفع قٌمة المتاجرة بالقطع المستعملة. 

  تخفٌض تكالٌف االستبدال والتصلٌح للقطع المشمولة بالصٌانة، مثل زٌادة فترة

 .الكفالة

 تخفٌض حاجة الزبابن للدعم الفنً، مثل توفٌر قنوات للمساعدة الفنٌة المجانٌة. 

  زٌادة فعالٌة العملٌة اإلنتاجٌة، مثل تسرٌع اإلجراءات، تحسٌن المعاملة، وتحسٌن

 .تقنٌات المساعدة
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على من أإن التطبٌق الناجح إلستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌمكن المنظمة من جنً معدل 

 وعلى النحو اآلتً. اإلٌرادات، حتى عندما تكون القوى الخمس تواجه المنظمة بقوة معتبرة

(Coeurderoy and Durand, 2004) :

 إن تحقٌق موقع تنافسً ٌعتمد على تقلٌل التكالٌف، : المنافسة مع المنافسٌن الحالٌٌن

 مواجهة ومنافسة المنظمة ا قبل أن ٌختارونٌعنً أن منافسً المنظمة سوف ٌترددو

على أساس سعري، وفً حالة الحرب السعرٌة فإن المنظمة صاحبة أقل التكالٌف 

سوف تستمر بجنً األرباح حتى بعدما ٌتمكن المنافسون من الوصول إلى مستوى 

 .التكالٌف األقل

  إن تحقٌق موقع تنافسً ٌعتمد على : (الزبائن)قوة مساومة ومفاوضة المشترٌن

تقلٌل التكالٌف، سٌزود وٌدعم بحماٌة عد قوة الزبابن التفاوعٌة والمساومة من أجل 

إن محاولة الزبابن تخفٌض األسعار إلى مستوٌات أقل من حد .  أسعار الشراءضتخفً

ولكن . قل من التكلفةألبٌع بل العغطالتكالٌف قد ٌهدد بخروج المنظمة من سوق 

وصول المنظمة إلى موقع ٌعتمد على تخفٌض تكالٌفها بشكل غٌر قابل للتقلٌد، فإنه 

ٌفقد الزبابن قوتهم فً المساومة، وخاصة حالة االحتكار فإنها تمكن المنظمة من رفع 

 .سعارها بحرٌةأ

 عندما تستطٌع المنظمة تحقٌق موقع تنافسً ٌعتمد : الموردٌن قوة مساومة ومفاوضة

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة تمكن إعلى الوصول إلى أقل التكالٌف فً الصناعة، فإن 

متصاص قٌمة أكبر من الزٌادة بالتكالٌف الناجمة عن قوة الموردٌن قبل االمنظمة من 

وبالتالً هذا ٌجعل المنظمة الوحٌدة بٌن . أن تجبرنا على رفع األسعار على الزبابن

هذا باإلعافة إلى أن قٌادة . المنافسٌن القادرة على جنً عابدات أعلى من المعدل
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التكلفة األقل التً تتمكن من السٌطرة على حصة سوقٌة معتبرة، قد ٌمكنها من احتالل 

بقاء إسعارهم أو على األقل أموقع تنافسً للعغط على الموردٌن من أجل تخفٌض 

 .األسعار دون زٌادة، وبالتالً التقلٌل من قوة مساومة ومفاوعة الموردٌن

 ستراتٌجٌة قٌادة إإن المنظمات التً تطبق بنجاح : الدخول المحتمل لمنافسٌن جدد

التكلفة ٌتوجب علٌها أن تنتج وتبٌع حجم كبٌر من المبٌعات حتى تتمكن من جنً 

إن . على من اإلٌرادات، مع تركٌز مستمر على الفاعلٌة وتخفٌض التكالٌفأمعدل 

المنظمات التً تطبق استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌتوجب علٌها إٌجاد حواجز وموانع 

أي أن المنافسٌن جدد إما علٌهم الدخول بجحم . وعوابق أمام دخول منافسٌن جدد

لٌتمكنوا من الوصول إلى مستوى التكالٌف المنخفض التً وصلت إلٌه )انتاج عخم 

، أو علٌهم الرعا بالمقدار البسٌط من األرباح حتى ٌتمكنوا من التحرك (المنظمة

بفاعلٌة نحو تخفٌض التكالٌف حسب تطور منحنى الخبرة الزمنً، والتمكن من 

 .الوصول إلى القٌادة فً تخفٌض التكالٌف

 عندما تتمكن منظمة من تطبٌق استراتٌجٌة قٌادة التكلفة بنجاح، فإن : المنتجات البدٌلة

المنافسٌن فً هذه الحالة ٌفعلون اختٌار مجال المنافسة من خالل المنتجات البدٌلة، 

وبالتالً فإن المنظمة صاحبة . ساس التكالٌفأكحل أفعل من مخاطر المنافسة على 

القٌادة فً التكلفة ٌمكنها بسهولة تخفٌض األسعار للمحافظة على زبابنها من خطر 

 .التحول إلى شراء المنتجات البدٌلة
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ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إمخاطر استخدام  2-1-5

على الرغم من جاذبٌة وفوابد استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة إال أنها محاطة بعدد من 

: (Bingxin and Juan, 2008 )المخاطر، منها

  ظهور إبداعات تكنولوجٌة جدٌدة من قبل المنافسٌن الذي من شؤنه أن ٌنهً مٌزة قٌادة

 .التكلفة من خالل الوصول إلى أقل التكالٌف

  ًنتباه المنظمة االتركٌز المفرط على العملٌات للوصول إلى مٌزة قٌادة التكلفة، قد ٌله

 .عن االهتمام بالتغٌرات فً أذواق الزبابن وتفعٌلهم واحتٌاجاتهم

  قد ٌتمكن المنافسون بنجاح من تقلٌد طرٌقة المنظمة فً تحدٌد سلسلة القٌمة والوصول

 .إلى أقل التكالٌف، وكسر مٌزة قٌادة التكلفة

 

إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  2-1-6

  األهمٌة اإلستراتٌجٌة إلدارة الجودة الشاملة2-1-6-1

عند األخذ باالعتبار تطور كل من إدارة الجودة الشاملة وتطور االستراتٌجٌات فً 

فاألهمٌة . المنظمات، فإن التؤثٌر االستراتٌجً على إدارة الجودة الشاملة سوف ٌكون ملحوظاًا 

االستراتٌجٌة إلدارة الجودة الشاملة ُنوقشت بالدراسات واألبحاث منذ فترة طوٌلة، وٌعزى ذلك 

ٌُتطلب أن تكون مسإولة عن أكثر عن  بسبب أن الشركات التً تقدم منتجات عالٌة الجودة 

وهو ما ٌإٌد ارتباط . منتجاتها، وبالتالً ٌنتج عنها ارتفاع لهوامش البٌع ومن ثم زٌادة األرباح
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زٌادة الحصة السوقٌة عند التحسن فً نوعٌة المنتج، وأكبر من مجرد عالقتها بالسعر 

(Leonard and McAdam, 2002.) 

وهذا ٌتطلب ربط إدارة الجودة الشاملة بإستراتٌجٌة المنظمة عمن القعاٌا المهمة 

وٌجب أن تكون إدارة الجودة الشاملة متؤصلة فً إستراتٌجٌة المنظمة كون إدارة . والمنطقٌة

وهذا القرار اإلستراتٌجً ال ٌمكن . الجودة الشاملة ٌبدأ تطبٌقها فً المنظمة بقرار إستراتٌجً

ٌُتخذ إال من قبل اإلدارة العلٌا، وهذه القرارات، ببساطة ، تصٌغ القرار بهدف المنافسة  أن 

وتركز إدارة الجودة الشاملة على جودة األداء فً كل جانب . باعتبارها منظمة رابدة عالمٌاًا 

من جوانب األعمال التجارٌة وعلى اإلستراتٌجٌة األساسٌة، لتحقٌق والحفاظ على المٌزة 

 (.Amasaka, 2009)التنافسٌة 

وعند تطوٌر إستراتٌجٌة المنظمة التنافسٌة ٌجب األخذ باالعتبار إدارة الجودة الشاملة، 

وعّدها جزءاًا من إستراتٌجٌة المنظمة، واستخدام نفس الوسابل واألدوات والطرق 

اإلستراتٌجٌة فً المنظمة، وتصمٌم العملٌات التً تإدي إلى األهداف االستراتٌجٌة إلدارة 

 (.Antony and Preece, 2002)الجودة الشاملة 

وسٌتم وعع هذه األهداف والسٌاسات والخطط ومشاركة المنظمة فً خلق هذه األدوات، 

وهذا المزٌج سوف ٌإثر على المنظمة . سٌتم وععها جمٌعاًا فً اطار هادف وبعٌد األمد

عمن مجاالت كثٌرة، منها الثقافة التً توجه وترشد أععاء المنظمة والمالكٌن وذوي 

المصالح اآلخرٌن، إلى الموقع الذي سوف تحتله المنظمة بٌن مثٌالتها فً الصناعة ونصٌبها 

المحتمل من القطاع السوقً، وتحدٌد أهداف معٌنة وتخصٌص الموارد وكٌفٌة تحقٌق كل تلك 

األجزاء، متبوع، بعملٌات األعمال التً تحددها وتوعحها اإلستراتٌجٌة لذا، ٌمكن أن ٌنظر 
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إلى المفهوم كالتالً؛ كٌف ٌمكن لإلستراتٌجٌة المعتمدة على الجودة، أن تغطً وتعم جمٌع 

إن إستراتٌجٌة الجودة تلك المنتشرة على كافة نواحً المنظمة، توفر األساس . جوانب المنظمة

وأنه على الرغم من ان عملٌة صٌاغة . الذي ٌتم بناءًا علٌه وعع الخطط وتؤسٌس االتصاالت

وتطبٌق اإلستراتٌجٌة تتطلب موارد بشرٌة، كما أنها تعّد مدخالت للقرار النهابً ووظٌفة 

 (.Qztas, etal., 2007)أساسٌة من مهام المدٌر التنفٌذي 

كما أنه من العروري مواءمة برامج الجودة مع استراتٌجٌة المنظمة لعمان أن جهود 

وكذلك أهمٌة التشاور والتشارك والتواصل  . تحقٌق الجودة تحقق األهداف بعٌدة األمد للمنظمة

من  (من أسفل إلى أعلى)أو الصاعد  (من أعلى إلى أسفل)بٌن أععاء اإلدارة سواء الهابط 

. أجل ترجمة األهداف العامة إلى أهداف محددة للمنظمة والتنسٌق الممتد لكامل أجزاء المنظمة

وأنه لعمان النجاح االقتصادي للمنظمة فً هذا المجال، فإن مفهوم الجودة الشاملة ٌجب أن 

ٌرتبط مباشرة مع اإلدارة اإلستراتٌجٌة، بالقعاٌا مثل دورة حٌاة المنتج، موقع المنتج 

هذا . والمنظمة، وتحلٌل السالسل الزمنٌة لتوقع األداء المستقبلً، ومدى مشاركة الموظفٌن

وٌجب الحذر من عدم تبنً الجودة كقٌمة أساسٌة وبالتالً سوف ٌإدي إلى فشل المبدأ 

لذلك فإن التماسك بٌن النهج االستراتٌجً وإدارة الجودة الشاملة، ٌوفر . االستراتٌجً

خصابص للرد على االتجاهات االقتصادٌة الربٌسٌة واآلثار الناتجة عنها، باستخدام نموذج 

كونها تنظر فً العالقة بٌن إدارة الجودة الشاملة  وشكلٌن  (غٌر تطبٌقً مفترض)نظري 

مختلفٌن من األداء االستراتٌجً، هما التخطٌط االستراتٌجً التقلٌدي وتصمٌم االستراتٌجٌة 

 (.Amasaka, 2007)الجدٌدة مثل االستراتٌجٌة الناشبة 
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  نموذج اإلدارة االستراتٌجٌة للجودة2-1-7

، نموذج اإلدارة االستراتٌجٌة للجودة الذي ٌركز على Perrott( 2002)وقد أورد 

دور الجودة فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة، للتعرف على مدى اهتمام المنظمات بالتحسٌن المستمر 

للجودة ومدى توظٌفه للجودة لٌرتبط بنتابج استراتٌجٌة للمنظمة، وربطه بمجموعة من 

المتغٌرات لتعبر عن األبعاد اإلستراتٌجٌة إلدارة الجودة، منها التركٌز على الصناعة، اعتماد 

معاٌٌر عالٌة للجودة مع الحكومة، االحتراف المهنً، مشاركة المطورٌن والمطبقٌن، والتعاون 

وكذلك ٌظهر النموذج منافع إدارة الجودة من منظور إستراتٌجً، ومدى . مع مراكز البحث

الحاجة لتقٌٌم إدارة الجودة وربطها مع األهداف اإلستراتٌجٌة للمنظمة، وتكامل العملٌات بشكل 

 (.1-2)افعل بٌن التخطٌط اإلستراتٌجً وعملٌات إدارة الجودة وكما هو واعح بالشكل 
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 (1-2)الشكل 

 نموذج اإلدارة اإلستراتٌجٌة للجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Perrott, M., (2002), Strategic implications of quality management in health care: المصدر

ACM journal, 22(2), 303-320 
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  فعالٌة نظام إدارة الجودة 2-1-8

لقد ساعد ظهور األٌزو فً تغٌر سلسلة من المفاهٌم المتعلقة بمعاٌٌر إدارة الجودة الى 

فقد طورت . حد تطورات حدٌثة فً إدارة الجودة وصلت الى انظمة تطوٌر وتفكٌر الجودة

أنظمة األٌزو معاٌٌر معتمدة على تطوٌر العملٌات، لكً تساعد اإلدارة فً النجاح التنظٌمً 

(Bilich and Neto, 1997.) 

فمن العروري توجٌه وسٌطرة عملٌات التحسٌن بشكل نظامً وشفاف، فالنجاح ٌمكن 

أن ٌنتج من تطبٌق وإدامة نظام إداري ٌتم تصمٌمه لتحسٌن األداء وبشكل مستمر، والتركٌز 

فإذا رغبت أي . على إدارة الجودة عبر محاور ومبادئ نظام إدارة الجودة وتطبٌقه بفاعلٌة

منظمة فً السٌر على طرٌق الجودة والحصول على معاٌٌر معتمدة فً الجودة مثل األٌزو 

للوصول إلى المعاٌٌر األساسٌة لنظام إدارة الجودة فإن كل المعاٌٌر والمسإولٌات والمتطلبات 

لتصمٌم العملٌات لذلك النظام ٌجب أن تنبثق من إمكانٌات وإحتٌاجات المنظمة ، باإلعافة 

 ,Frangou)لوجود نظام قٌاس مستوى الجودة ٌتم تطوٌره لتقٌٌم فعالٌة نظام إدارة الجودة 

1999.) 

فقد أوعحت الدراسات أن فعالٌة نظام إدارة الجودة ٌشٌر إلى الوصول إلى أهداف 

الجودة المحدده مسبقاًا للمنظمة وتحدٌد الموصفات الخاصة بمعاٌٌر ومتطلبات االٌزو والسعً 

فعند توعٌح أحد أهداف الجودة وهو تحقٌق رعا وتوقعات الزبابن فإن مقٌاس . للوصول إلٌها

 ,Amasaka)هذا الهدف هو كٌف وإلى أي حد تم تحقٌق هذا الهدف من وجهة نظر الزبابن 

2004.) 
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مجموعة من المقاٌٌس التً تحتاج المنظمة الى  (2007) وآخرون Oztasوقد طرح 

 :تطبٌقها لتتؤكد من تقدمها فً تحسٌن كفاءة نظام ادارة الجودة

 تؤسٌس نقاط المقارنة المرجعٌة لمنظمات متفوقة على منظمتنا. 

 تؤسٌس نقاط تقٌٌم ذاتً للعملٌات الداخلٌة. 

  تؤسٌس مراحل مقارنة بٌن مستوى نشاطات نظام إدارة الجودة لدٌنا مع أقراننا من

 .المنظمات

  تحلٌل نتابج الرقابة والتدقٌق الداخلً والخارجً من خالل فرق من خارج المنظمة 

 محاولة فهم وإدراك كٌف تنظر الجهات الخارجٌة ألداء عملٌات وجودة المنظمة. 

 

  إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة2-1-9

إن إدارة الجودة االستراتٌجٌة لٌس علماًا جدٌداًا، فقد طرح هذا المنهج والمفهوم الباحث 

Garvin الذي كان أول من قدم مفهوم إدارة الجودة االستراتٌجٌة، حٌث لم ٌتم 1988 عام ،

ذكره من قبل، مع أنه كان هناك إسهامات عدٌدة تناولت الجودة، وإدارة الجودة، والبعد 

 .االستراتٌجً للجودة، على اعتبار أنه من أهم وأشد األدوات واالسلحة التنافسٌة

إن أساس المنهج االستراتٌجً ٌمكن فهمه من خالل وجهة نظر العمالء، والمرتبطة 

األداء، والخصابص، واالعتمادٌة، والتوافقٌة، والمتانة، وقدرتها : باألبعاد الثمانٌة للجودة وهً

 Garvinفقد توصل وطرح . على تقدٌم الخدمات، والناحٌة الجمالٌة، والجودة المدركة
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مفهوم إدارة الجودة االستراتٌجٌة لتكون تتوٌجاًا لالتجاه الذي بدأ قبل أكثر من قرن  (1988)

 .من الزمان، وها هو الٌوم ٌدخل مجاالت ونواحً وتطبٌقات علم اإلدارة

 Sengeإن مفهوم مجاالت الجودة هو قرٌب ومتوافق مع موجات الجودة التً ناقشها 

الموجة األولى من الجودة التً . الذي ٌهدف بشكل نهابً إلى خلق منظمات متعلمة (1992)

تركز على تحسٌن إجراءات العمل، والموجة الثانٌة هً الطرٌقة التً نعمل ونفكر بها، التً 

تركز بوجه خاص على المدٌرٌن، وأخٌرا الموجة الثالثة هً دمج أفكار الموجتٌن األولٌتٌن 

وبالتالً ٌوصف بؤنه مدخل النظم لتحدٌد وتحقٌق . حٌث ٌصبح التعلم منهجاًا وأسلوباًا للحٌاة

 .أهداف الجودة فً جمٌع أنحاء ومجاالت المنظمة

إن المدخل والمنهج المتبع فً تطبٌق إدارة الجودة االستراتٌجٌة ٌتعمن تحدٌد حجم 

المنظمة، وتحدٌد أهداف الجودة كجزء من خطط المنظمة، واعتماد التغٌٌر الثقافً، وإعادة 

تقٌٌم األولوٌات، وإعادة الهٌكلة التنظٌمٌة لتشمل مجلس الجودة، والتدرٌب المكثف للجمٌع 

 .وتحت رقابة اإلدارة العلٌا

( STQM)وقد طورت فً وقت الحق نظرٌة إدارة الجودة الشاملة االستراتٌجٌة 

(Madu & Kuei, 1993)  كامتداد إلدارة الجودة الشاملة، الذي استند إلى وجهة نظر النظام

وأكد كل من . والذي ٌنظر للجودة على أنها هً القوة الدافعة للبقاء والمنافسة. الكلً للجودة

Madu و Kuei( 1993)  أنه ٌنظر إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة على أنها األداة القادرة على

المنافسة، ومع ذلك، فإن تلك الفلسفة بحاجة للتؤكٌد على التكامل، والقعاٌا البٌبٌة والمسإولٌة 

االجتماعٌة بوصفها عناصر أساسٌة ذات تؤثٌر على الجانب الفلسفً إلدارة الجودة الشاملة 

 .بشكل متكرر، وتعّد األساس للنجاح
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كل من هذه القعاٌا تم توعٌحها عمن أبعاد موسعة من إدارة الجودة الشاملة 

والمشتقة من احتٌاجات ومتطلبات الزبابن، من خالل المرونة  (STQM)االستراتٌجٌة 

كما تعمنت هذه اإلستراتٌجٌات التطوٌر . التنظٌمٌة إلى التعلم التنظٌمً والمشاركة التنظٌمٌة

اإلداري، والمحافظة على الموظفٌن، والقٌادة، والتخطٌط لمواجهة الكوارث والتدرٌب على 

وتهدف تلك األبعاد إلى توفٌر مبادئ وارشادات لمدٌري الجودة، كونها تهتم . إدارة األزمات

. بالعوامل الحاسمة التً من شؤنها أن تإثر على نجاح تنفٌذ إدارة الجودة الشاملة اإلستراتٌجٌة

ففً مرحلة صٌاغة إستراتٌجٌة إلدارة الجودة الشاملة تكون متوافقة مع النمط التسلسلً 

وتشمل تلك المرحلة تحدٌد الموازنة السنوٌة، وفً هذه المرحلة أٌعا تتم مطابقة . التطوري

المواصفات للجودة المطلوبة، وٌكون الطلب على المنتج أو الخدمة عالٌاًا، أما المرحلة التالٌة 

فهً التخطٌط بعٌد األجل، وهنا، تقوم اإلدارة العلٌا باستخدام إدارة الجودة الشاملة من أجل 

والخطوة الثالثة هً تخطٌط الجودة االستراتٌجً، وهنا ٌتم . التركٌز على تحسٌن المنتج

التركٌز على الزبابن عن كثب، وبالتالً ٌكون األثر مباشرة ذا صلة بنشاط السوق 

(Hiroshi, 1998.) 

وهً متبوعة بالسٌاسة من قبل االدارة، حٌث ٌتم تنسٌق تحسٌن الجودة فً جمٌع 

أخٌرا ، تتحقق إدارة الجودة االستراتٌجٌة . أنحاء المنظمة، وٌنظر للجودة كسالح استراتٌجً

عندما ٌتم دمج التخطٌط االستراتٌجً والتخطٌط للجودة، دمجها فً عملٌة واحدة سلسة، 

 & Madu)وتمتلك تدفقاًا حراًا للمعلومات بٌن المخططٌن االستراتٌجٌٌن والمخططٌن للجودة 

Kuei, 1994.) 
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مجموعة من األسباب التً تإدي الى فشل تطبٌق  Frangou( 1997)وقد ذكر 

 :إدارة الجودة االستراتٌحٌة نذكر منها

 ًنقص التزام اإلدارة العلٌا بقعاٌا الجودة وعلى المستوى االستراتٌج. 

  إجراء التطبٌق وما ٌرافقه من تغٌٌرات تكون بالمجمل تتناول العملٌات والقعاٌا

 .الداخلٌة، مع ععف االهتمام بالجوانب الخارجٌة ومنها التركٌز على الزبابن

 إن عملٌة التحسٌن المستمر فً المنظمة ال تتخلل العملٌة اإلستراتٌجٌة. 

  ععف التركٌز على عملٌات األعمال الحرجة، وععف دعم الموارد لتحسٌن الجهود

 .على المدى البعٌد

 ععف االنسجام بٌن برامج الجودة وإستراتٌجٌة المنظمة الكلٌة. 

  ععف توقٌتات وسرعة مبادرات إدارة الجودة االستراتٌجٌة ، التً غالباًا تإدي إلى

 .أزمات

 ًععف القٌاس فً كافة المجاالت، وخصوصاًا فً المستوى اإلستراتٌج. 

  ،قد تكون مفاهٌم ومصطلحات إدارة الجودة االستراتٌجٌة هً عقبات أمام النجاح

 .بسبب عدم االجماع على تفسٌر تلك المصطلحات

 ال ٌوجد دعم للبنى التحتٌة للتغٌٌر الثقافً، والقعاٌا اإلنسانٌة. 

 العقلٌة اإلدارٌة والتنظٌمٌة غٌر المتناسقة والمنسجمة مع إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة. 
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مجموعة من الخطوات لتحسٌن إدارة الجودة  Wacker( 1989)كما اقترح 

 :اإلستراتٌجٌة وهً كما ٌؤتً

  تقوم إدارة التسوٌق بتقدٌر جهود الجودة الكلٌة من خالل المبٌعات من خالل دراسات

استطالعٌة لتحدٌد مستوى الجودة الكلٌة المطلوب الوصول إلٌه وباالعتماد على 

 .تقارٌر العمالء والزبابن

  تحدٌد الخصابص الفرعٌة للجودة، وتقٌٌم أثر كل خاصٌة على مستوى الجودة الكلٌة

 المطلوب

 تحلٌل نظام الجودة وتحدٌد المتطلبات الخاصة بكل عملٌة وكل مركز عمل. 

 إعداد تصامٌم للجوده وخطط لتفٌذ تلك التصامٌم. 

 تعمٌن استراتٌجٌة المنظمة لخطط تنفٌذ تصامٌم الجودة. 

 بناء نظام لتكالٌف الجودة وتقٌٌمه مع العابد على الجودة. 

 تبّنً المدٌرٌن اإلستراتٌجٌٌن لخطة الجودة. 

 التقٌٌم والمتابعة المستمرة لخطة الجودة. 

 

  أبعاد إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة2-1-10

.  تناولت الدراسات السابقة مجموعة من األبعاد المرتبطة بإدارة الجودة االستراتٌجٌة،

عبط وعمان : أبعاد إدارة الجودة االستراتٌجٌة بما ٌؤتً Amasaka( 2009)فقد حدد 

الجودة، تكنولوجٌا وتطوٌر المنتج، ثقافة المنظمة، ورعا الزبابن، وتحقٌق اإلنتاجٌة، والتزام 

: أبعاد إدارة الجودة االستراتٌجٌة بما ٌؤتً (2007) وآخرون Oztasبٌنما اقترح . اإلدارة
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عبط الجودة، الفحص والقٌاس، تدرٌب الموظفٌن على معاٌٌر الجودة، عمل الفرٌق، تحسٌن 

االتصاالت الداخلٌة، توثٌق بٌانات الجودة واستخالص التقارٌر، مراجعة العقود، عبط 

 . المنتجات غٌر المرعٌة، تقنٌات عبط اإلحصابٌات

أن أبعاد إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة  McAdam( 2002) و Leonardفٌما ذكر 

تكامل إستراتٌجٌة إدارة الجودة الشاملة، وتحسٌن المنتج، والتركٌز على الزبون، ودمج : هً

ٌّن . التخطٌط اإلستراتٌجً مع تخطٌط الجودة أن أبعاد إدارة الجودة  Perrott( 2002)وقد ب

اإلستراتٌجٌة تتعمن القٌادة، والتخطٌط اإلستراتٌجً، والتركٌز على الزبابن، والمعلومات 

أما أبعاد الجودة . والتحلٌل، والتركٌز على الموظفٌن، وعملٌات اإلدارة، واألداء التنظٌمً

القٌادة، وتمكٌن العاملٌن، : فهً Preece( 2002) و Antonyاإلستراتٌجٌة التً قدمها 

 . التركٌز على الزبابن، الثقافة المنفتحة، برامج الشراكات

 و Bilichفً حٌن كانت األبعاد إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة من وجهة نظر كل من 

Neto( 1997) ًٌّز استخدام التكنولوجٌا،: ه وتحلٌل البٌبة، .التركٌز على رعا الزبابن، وتم

األبعاد  Kuei( 1994) و Maduفٌما حدد . والتركٌز على االععاء الربٌسٌٌن للجودة

بالتركٌز على احتٌاجات الزبابن، تحول إلى منهج النظم، التحول الثقافً، والتكامل مع 

فكانت التركٌز على الزبابن، والقٌادة،  Tang( 1995) و Tummalaأما أبعاد . الموردٌن

والتحسٌن المستمر، وتخطٌط الجودة اإلستراتٌجً، وتصمٌم الجودة للسرعة واالختراق، 

 . ومشاركة وتمكٌن العاملٌن، واإلدارة المعتمدة على الحقابق

 



 
 
 
 

 

45 

على ُبعد عبط الجودة االستراتٌجً، والقٌادة  Loeckenhoff( 1994)وقد ركز 

. المنظمة إلدارة الجودة، وتؤهٌل األفراد فً قعاٌا الجودة، والسٌطرة والعبط االستراتٌجً

كانت اسالٌب العبط االداري، واسالٌب  Wacker( 1989)والمجاالت التً طرحها 

 .التحفٌز، وتحسٌن الجودة، وقٌاس الجودة

 

 الدراسات السابقة 2-2

لموقوف عمى أىم الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع استخدام استراتيجية قيادة 

التكمفة وأثرىا عمى إدارة الجودة االستراتيجية، لذا قامت الباحثة بأعمال البحث واالستقصاء 

وجمع المعمومات من موارد متعددة، وقد تم الوصول إلى ما توافر لمباحثة من دراسات نتيجة 

 :البحث واالستقصاء، وقد تم االطالع عمى الدراسات التالية

  الدراسات باللغة العربٌة2-2-1

تحسين الجودة وتخفيض التكاليف وزيادة : بعنوان ثالوث التميز (1997)دراسة الخمف

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى إدارة الجودة الشاممة كونيا إحدى الطرق اإلنتاجية 

الشائعة لتحسين الجودة ودورىا في تقميل الكمف و زيادة اإلنتاجية في المنظمات السعودية، وقد 

وقد أظير . افترض الباحث أن تحسين الجودة يؤدي إلى تخفيض الكمف وزيادة اإلنتاجية

الباحث أن ىناك نوعين من الكمفة، الكمفة اإليجابية وىي مجموع كمفة األعمال بشكل سميم 
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وفق معايير محددة، وكمفة سمبية وىي كمفة تصحيح األخطاء عند وقوعيا وكمفة إعادة األعمال 

وأظيرت . وكمفة الجودة ىي مجموع الكمفة اإليجابية والسمبية. عند أدائيا بشكل غير صحيح

نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين تحسين الجودة وتخفيض الكمف والتي تؤدي بدورىا إلى 

زيادة إنتاجية الشركات وبالتالي تحقيق تفوق ليذه الشركات التي تتبنى برامج تحسين الجودة 

تستفيد الباحثة من ىذه الدراسة التعرف عمى أنواع الكمف المؤثرة بالجودة وأثر تمك الكمف عمى 

 .تحقيق زيادة اإلنتاجية وربحية تمك الشركات

 

دراسة تطبيقية عمى قطاع المصارف :إدارة الجودة الشاممة واألداء  "(2000)دراسة البمبيسي

 " .التجارية في األردن 

ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبيق المصارف التجارية في األردن لمفيوم إدارة الجودة 

الشاممة، والتعرف عمى طبيعة العالقة بين درجة تطبيق عناصر ىذا المفيوم واألداء المؤسسي 

عتمدت الباحثة عمى أسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، الذي يتألف . لتمك المصارف وا 

من جميع المصارف التجارية العاممة في األردن ، والمرخصة من قبل البنك المركزي والبالغو 

مدير وقد توصمت الدراسة إلى تبّني  (100)وتكونت عينة  الدراسة من ". تسعة عشر مصرفا

المصارف التجارية في األردن لنظام إدارة الجودة الشاممة بجميع عناصره ولكن بمستويات 

مختمفة، إذ ارتبط أقل مستوى تطبيق ، بالتركيز عمى تمبية االحتياجات اإلدارية، في حين ارتبط 

أعمى مستوى تطبيق بالتركيز عمى تحسين العمميات، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط 



 
 
 
 

 

47 

قوية بين درجة التزام تمك المصارف بنظام إدارة الجودة الشاممة بجميع عناصره وبين األداء 

 .المؤسسي المقاس بكل من الربحية، االنتاجية، وكفاءة التشغيل

 

دراسة " إدارة الجودة الشاممة وتحسين أداء الشركات الصناعية "(2005)دراسة الزعبي

 "تحميمية لقطاع الصناعات الغذائية في مدينة سحاب الصناعية وعين الباشا

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تبّني شركات الصناعات الغذائية لنظام إدارة الجودة الشاممة، 

وطبيعة العالقة بين إدارة  الجودة الشاممة وأداء الشركات المتمثل بكل من الحصة السوقية، 

وتوسع األسواق، وحجم المبيعات، واعتمدت الدراسة أسموب المسح الشامل لكل من مدينة 

 استبانة، وتمت االستعانة (50)سحاب الصناعية وعين الباشا، حيث تم توزيع  واستعادة 

بإسموب المقابمة الشخصية لمحصول عمى نتائج دقيقة، توصمت الدراسة إلى تبّني جميع 

الشركات الصناعية الغذائية لنظام إدارة الجودة الشاممة بجميع عناصره، ووجود تفاوت في 

تطبيق عناصر إدارة الجودة حيث أعمى مستوى تطبيق مرتبط بكل من دعم والتزام اإلدارة العميا 

 .والتركيز عمى العميل بينما أقل مستوى تطبيق مرتبط بمشاركة العاممين والتحسين المستمر

أفادت الباحثة من ىذه الدراسة في أنيا ربطت ما بين إدارة الجودة الشاممة بجميع عناصرىا مع 

 .أداء الشركات وستستفيد الباحثة من متغيرات قياس األداء في دراستيا
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  الدراسات باللغة اإلنجلٌزٌة2-2-2

 :، بعنوانWacker،(1989)دراسة 

"An integrative theory of strategic quality management: a cost-benefit 

framework for evaluating quality improvement programs" 

هدفت هذه الدراسة الى تطوٌر نظرٌة متكاملة عن إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، 

، الذي ٌعع برامج تحسٌن الجودة فً اإلطار اإلستراتٌجً (التكلفة/ المنفعة)واقتراح نموذج 

 .التخاذ القرارات فً المنظمة

وتوصلت الدراسة إلى تباٌن فً االهتمام بقعاٌا الجودة من ِقبل المنظمات فً الوقت 

الذي تهتم بنماذج التكالٌف، وأن معظم المنظمات تعً وتدرك مفاهٌم شابعة عن الجودة مثل 

إدارة الجودة الشاملة، والتحسٌن المستمر، وأنظمة التحسٌن المستمر، وتكاتف الجهود كافة، 

والتنسٌق بٌن التسوٌق واإلنتاج، إال أن مفهوم إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة الذي ٌعم جمٌع 

 .المفاهٌم السابقة عن الجودة ومازال ُمدركاًا بشكل اقل

واقترحت هذه الدراسة عدة نتابج منها أن فوابد برامج تحسٌن الجودة ٌمكن ان تصل 

للمنظمة بشكل تراكمً مع مرور الزمن وفً حالة قدرة المنظمة على تثبٌت التكالٌف، وبشكل 

 .متزامن ٌجب تقٌٌم برامج تحسٌن الجودة باستمرار، وان تتكامل مع استراتٌجٌة المنظمة
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 :، بعنوان(1993)، وآخرون، Reitsperger: دراسة 

"Product Quality and Cost Leadership: Compatible Strategies" 

تهدف هذه الدراسة الى تحلٌل مجموعة من بٌانات دولٌة عمن نموذج إستراتٌجً 

مقترح ٌهدف الى تقلٌل الفجوة بٌن النماذج العامه والنماذج الموقفٌة لإلستراتٌجٌة المقترحة من 

 .خالل تقدٌر االلتزام المرتبط بالجودة ومستوى عبط التكالٌف

وقدمت الدراسة نقاشاًا حول النماذج العامة والنماذج الموقفٌة لإلستراتٌجٌة المقترحة، 

وقد اقترحت الدراسة نموذجاًا لعبط الجودة والتكالٌف . وعالقتهما باإلستراتٌجٌات التصنٌعٌة

التصنٌعٌة التً تقود الى تقلٌل التكالٌف والوصول إلى مٌزة التكالٌف التً تفاعلها عن بقٌة 

 .المنافسٌن

 

 :، بعنوانKuei ،(1994) و، Maduدراسة كل من 

"Strategic total quality management – transformation process overview" 

هدفت الدراسة إلى تقدٌم ُبعد جدٌد إلدارة الجودة، تسمى إدارة الجودة الشاملة 

، إذ إن إدارة الجودة الشاملة اإلستراتٌجٌة ٌجب أن تحدد بالنظر (STQM)اإلستراتٌجٌة 

لألداء الكلً للمنظمة ولٌس فقط بالنظر الى المنتج، لذلك تؤخذ إدارة الجودة الشاملة 

 .اإلستراتٌجٌة مجموعة من المعاٌٌر مثل جودة المنتج، السالمة البٌبٌة، المسإولٌة االجتماعٌة

قّدمت هذه الدراسة أبعاد جدٌدة للجودة، كما قّدمت خطوات العملٌة التحولٌة للوصول 

وقد أوعحت الدراسة ان العملٌة التحولٌة تبدأ . وتحقٌق إدارة الجودة الشاملة اإلستراتٌجٌة
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بالتركٌز على الزبون، والتفوق الصناعً، واالستجابة لمتغٌرات البٌبة، ومن ثم التكامل مع 

 .بقٌة أبعاد المنظمة

وقّدمت الدراسة األبعاد الجدٌدة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة اإلستراتٌجٌة التً تعم 

احتتٌاجات الزبابن، تحلٌل جوانب القوة والععف، تصمٌم المواصفات، التكنولوجٌا، التزام 

اإلدارة، رإٌة ومهمة المنظمة، إدارة التغٌٌر، المرونة التنظمٌة، العلوم المتعددة المترابطة، 

عمل الفرٌق، تغٌٌر الثقافة التنظٌمٌة، وتحفٌز الموظفٌن، وبعض المتغٌرات الفرعٌة المرتبطة 

 .بها

 

  :، بعنوانLoeckenhoff ،(1994)دراسة 

"Systemic Leadership for Strategic Quality Management" 

هدفت الدراسة لتوعٌح دور القٌادة المنظمة فً ترسٌخ مفهوم إدارة الجودة 

اإلستراتٌجٌة، وبٌان دورها ومساهمتها فً تصمٌم حل للمشاكل المتعلقة بالزبابن وعلى المدى 

واعتبرت الدراسة ان ممارسة إدارة . البعٌد، وكٌفٌة التطوٌر المخطط بشكل منظم وإستراتٌجً

 .الجودة اإلستراتٌجٌة فً المنظمة ٌعّد من العوامل الحاسمة نحو قٌادة السوق

المرونة، مٌزة : واختبرت الدراسة االبعاد التً تحقق إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة وهً

الوقت، اإلنتاج مرتفع الفعالٌة، والتحسٌن المستمر للجودة، وعرعت الدراسة تعرٌف 

وتوعٌح لمفهوم إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، عبر صٌاغة اهداف بعٌدة األمد لنظام الجودة 
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اإلستراتٌجً وترسٌخ مفهوم استراتٌجٌة الجودة، والذي ٌعبر عن التؤثٌر المتبادل بٌن كل 

 .المتغٌرات المتفاعلة على شبكة الجودة

وتوصلت الدراسة الى ان هناك سٌاسات جوهرٌة فً إدارة الجودة الشاملة هً محور 

تطبٌق إدارة الجودة الشاملة، وعبر التحسٌن المستمر لعملٌاتها وبشكل إستراتٌجً على كافة 

 .مستوٌات المنظمة

 

 : ، بعنوانTang ،(1994)، و Tummala: دراسة

"Strategic Quality  Management, Malcolm Baldrige and European 

Quality Awards and ISO 9000 Certification: Core Concepts and 

Comparative Analysis" 

هدفت الدراسة الى وصف تطور مفهوم إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، وعرعت 

الدراسة مساهمات رواد هذا المفهوم ابتداءاًا من الجودة وصوالًا الى إدارة الجودة 

 ,Deming, Ioran, Crosby, Feigenbaum, Ishiknva, Garvin: اإلستراتٌجٌة، مثل 

Cvolution, Jry. . وقدمت الدراسة تعرٌف إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة واختبرت الدراسة

لألبعاد الجوهرٌة إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة وهً؛ التركٌز على الزبابن، القٌادة، التحسٌن 

المستمر، التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة، تصمٌم الجودة، مشاركة العاملٌن، واإلدارة المعتمدة 

واقترحت الدراسة مجموعة من القٌم الجوهرٌة، إعافة الى اقتراح إطار . على الحقابق

 .لتطبٌق إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة
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 :، بعنوان Tyagi ،(2001): دراسة

" Cost Leadership and Pricing" 

هدفت الدراسة إلى إظهار جانب من جوانب تطبٌق إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة والمتعلقة 

بالوصول إلى قابد التكلفة فً السوق، والذي ٌتطلب من المنظمة أن تتبنى إستراتٌجٌة تسعٌر 

 .بمستوى أقل من المنافسٌن

وبٌنت الدراسة أن المنظمات التً تختار أوالًا أن تتمٌز بالمنتج عمن مجموعة 

خصابص فرٌدة وبنفس الوقت تحلل عملٌة اختٌار السعر، إذا أظهرت النتابج أن معظم 

المنظمات فً هذه الحالة التً ترغب فً الحصول على مٌزة التكالٌف باإلعافة الى مٌزة 

التماٌز تختار أسعاراًا أعلى من المنافسٌن، كونها استطاعت السٌطرة أوالًا من خالل تماٌز 

 .المنتج مما ٌمكنها من تحدٌد السعر حتى لو أعلى من المنافسٌن

 

 : ، بعنوانMcAdam ،(2002) و، Leonardدراسة 

"Developing strategic quality management a research agenda"  

هدفت الدراسة إلى تحري تطور وارتباط إدارة الجودة االشاملة مع استراتٌجٌة 

المنظمة، وتسعى الدراسة إلى تشجٌع التوسع فً األبحاث حول العالقة بٌن إدارة الجودة 

وقد تعرعت الدراسة إلى العالقة بٌن إدارة . مع استراتٌجٌة المنظمة (SQM)اإلستراتٌجٌة 

، الجودة الشاملة وإستراتٌجٌة المنظمة ومناقشة هذه العالقة من منظورٌن، المنظور التارٌخً
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وناقشت الدراسة التحدي أمام النظم إلدارة الجودة من منظور استراتٌجً، . ومنظور التطور

 .وركزت على الحاجة لتبنً مفهوم ومدخل إدارة الجودة اإلستراتٌجً من ِقبل كافة المنظمات

وتوصلت الدراسة إلى تحدٌد أبعاد إدارة الجودة اإلستراتٌجً والتً تتمثل بالتركٌز على 

الزبون، القٌادة، التحسٌن المستمر، التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة، تصمٌم الجودة، السرعة 

 .والتكامل، مشاركة األفراد، والتشاركٌة، وأخٌراًا اإلدارة المعَتِمدة على الحقابق

 

 :، بعنوانPerrott ،(2002)دراسة، 

"Strategic implications of quality management in health care" 

هدفت الدراسة إلى تسلٌط العوء على دور الجودة فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة، وقد 

استخدم المنهج النوعً فً البحث على واحدة من أكبر المنظمات الصحٌة الخاصة فً 

أسترالٌا، بهدف استطالع األدوار التً ٌمكن إلدارة الجودة أن تقوم به فً عملٌات المنظمة، 

وقد أجرى الباحث عدداًا من المقابالت المقننة للتعرف على مدى اهتمام المنظمات بالتحسٌن 

 .المستمر للجودة ومدى توظٌفها، لٌرتبط بنتابج استراتٌجٌة للمنظمة

واختبرت الدراسة توفر مجموعة من المتغٌرات لتعبر عن األبعاد اإلستراتٌجٌة إلدارة 

الجودة، منها التركٌز على الصناعة، اعتماد معاٌٌر عالٌة للجودة مع الحكومة، االحتراف 

 .المهنً، مشاركة المطورٌن والمطبقٌن، والتعاون مع مراكز البحث
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وتوصلت الدراسة الى أهمٌة ومنافع النظر إلى ادارة الجودة من منظور إستراتٌجً، 

وبٌنت أن هناك حاجة مدركة ومستمرة لتقٌٌم إدارة الجودة وربطها مع األهداف اإلستراتٌجٌة 

 . للمنظمة، وتكامل العملٌات بشكل أفعل بٌن التخطٌط اإلستراتٌجً وعملٌات إدارة الجودة

 

 :، بعنوانDurand ،(2004)و، Coeurderoyدراسة كل من 

"Leveraging the advantage of early entry: propriety technologies versus 

cost leadership" 

هدفت الدراسة إلى تطوٌر العالقة بٌن مٌّزة الدخول المبكر للمنظمات مع الحصة 

السوقٌة لتلك المنظمات، وقد اختبرت الدراسة الفرعٌات المرتبطة بالخٌارات اإلستراتٌجٌة 

للمنظمات، وترتٌب دخول تلك المنظمات لألسواق مع الحصة السوقٌة، واعتمدت منهجٌة 

الدراسة على أداة المسح لجمع بٌانات مبنٌة عمن أقسام متداخلة ومحكمة، عمن مجتمع 

 .من الشركات الصناعٌة  الفرنسٌة  (1042)الدراسة الذي تكون من

وقد أكدت نتابج الدراسة على دعم فكرة تؤصٌل مٌزات الدخول المبكر، إعافة إلى 

تطوٌر األولوٌات التكنولوجٌة، وعّدها جزءاًا من قدرات المنظمة لحماٌة وإدامة المعرفة 

 .المطلوبة لعملٌات المنافسة

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر واعح لمٌزة الدخول والتحرك المبكر، وأثبتت نتابج الدراسة 

أن اختٌار إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة بشكل مرتبط بإستراتٌجٌة المنظمة الهادفة لزٌادة الحصة 

 .السوقٌة، وٌمكن أن تكون مفٌدة وتمتد مع المنظمات فً الدخول المتؤخر
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 :، بعنوانHuang( ،2006)و، Chen: دراسة

"Performance measurement for a manufacturing system based on 

quality cost, and time" 

هدفت الدراسة الى اقتراح خصابص ومعاٌٌر محددة للمنتج، تهدف هذه المعاٌٌر الى 

تقٌٌم الجودة المتعلقة بالمنتجات ذات العملٌات المتعددة ومن ثم تحدٌد العالقة بٌن كل حقل من 

 .حقول العملٌة االنتاجٌة، وتحدٌد معاٌٌر للمنتج

لتقدٌر التكالٌف الصناعٌة،  (التكلفة/ الوقت  )واقترح الباحثان نموذجاًا ٌستند إلى 

/ الوقت)وتوقٌتات اإلنجاز الصناعٌة، وبالتالً ٌهدف النموذج المقترح لمإشر الجودة ومإشر 

 (.التكلفة/ الوقت)لمراقبة جودة المنتج، وتحلٌل مخطط  (التكلفة

المقترح معلومات دقٌقة عن حالة الجودة، وعن  (التكلفة/الوقت)وٌقدم مخطط تحلٌل 

لكل عملٌة من عملٌات انتاج المنتج، التً تساعد فً إطالق خطط  (التكلفة/ الوقت)حالة 

ومبادرات تحسٌن الجودة بشكل أكثر كفاءة وفاعلٌة وتقٌٌماًا ومراقبة وعبط جودة المنتج 

 .ووقت التصنٌع، وتكالٌف التصنٌع، المرتبطة بنظام التصنٌع الكلً
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 :، بعنوان(2007) وآخرون، -Oztasدراسة 

Development of quality matrix to measure the effectiveness of quality 

management systems in Turkish construction industry 

 هدفت هذه الدراسة إلى تسلٌط العوء على الدراسات واألبحاث التً تسعى للوصول 

، وقدمت الدراسة نموذج مقترحٌن  (QMS)إلى طرٌقة لقٌاس فاعلٌة نظام إدارة الجودة 

ولتحقٌق هذا الهدف استخدمت . (QMS)مصفوفً، كطرٌقة لقٌاس فاعلٌة نظام إدارة الجودة 

الدراسة مسحاًا واستمارة كمنهجٌة تم تطبٌقها على قطاع المقاوالت فً تركٌا الذي قد ٌكونون 

وقد بٌنت نتابج الدراسة على فعالٌة . (QMS)قد طبقوا أو لم ٌطبقوا نظام إدارة الجودة 

، وأن العامل المهم فً نجاح تطبٌق نظام (QMS)النموذج المقترح لقٌاس نظام إدارة الجودة 

 .هو التحدٌد المسبق ألهداف الجودة وبشكل سلٌم ودقٌق (QMS)إدارة الجودة 

 

 :، بعنوانJuan Li  ،(2008)و Bingxin Liدراسة كل من 

"Achieving Superior Financial Performance in China: Differentiation, 

Cost Leadership,or Both?" 

هدفت الدراسة الى تحري وفحص عدة أنواع من اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة العاملة، 

واختبار األمر عندما تكون إستراتٌجٌة منفردة وعند تبنً إستراتٌجٌات ثنابٌة على األداء 

المالً لدى المنظمات المحلٌة عد المنظمات األجنبٌة، عمن عدة مستوٌات من تركٌز 

 .السوق، فً  مجتمع الدراسة الذي ٌعم منظمات صٌنٌة تنتمً لالقتصاد الناشا
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منظمة صٌنٌة الختبار أثر  (249)اعتمدت الدراسة منهجٌة عمن عملٌة مسح شملت 

إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة وإستراتٌجٌة التمٌز وتؤثٌر كلٌهما على األداء المالً، وقد توصلت 

 .الدراسة إلى أن األثر كان أقوى لدى المنظمات األجنبٌة منها لدى المنظمات المحلٌة

وتوصلت إلى أن إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة وإستراتٌجٌة التمٌز تكون ذات أثر أقل فً حالة 

العمل فً األسواق األقل تركٌزاًا منها عن العمل فً األسواق األشد تركٌزاًا، وأن إستراتٌجٌة 

 .التمٌز تكون ذات أثر أكبر فً حالة تركز السوق األقل عنه عندما ٌكون أشد تركزاًا 

 

 :، بعنوانAmasaka( 2009)دراسة 

Establishment of Strategic Quality Management- performance 

Measurement Model "SQM-PMM": Key to successful implementation 

of Science TQM" 

-SQM)هدفت الدراسة لتقدٌم نموذج لقٌاس أداء إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة وٌسمى

PMM) وتم اٌجاد هذا النموذج لتحسٌن العناصر األساسٌة لنجاح علم إدارة الجودة ،

اإلستراتٌجٌة، وتم تقدٌم واقتراح مبادئ جدٌدة الدارة الجودة من ِقبل الباحث، وقد تم اختبار 

، التً أكدت نتابجها على المعاٌٌر واألبعاد الجدٌدة (SQM-PMM)فعالٌة نموذج القٌاس 

 .إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة

اعتمدت هذه الدراسة على وجهات نظر عدد كبٌر من أععاء اإلدارة العلٌا لشركات 

عددها  (ISO9004, QS9000)قٌادٌة ٌابانٌة حاصلة على شهادات المعاٌٌر الدولٌة للجودة 
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، واعتمدت منهجٌة الدراسة على استبٌان مصمم لتحري أبعاد مفترعة إلدارة الجودة (354)

 .اإلستراتٌجٌة 

: وتوصلت نتابج الدراسة الى اعتماد ستة محاور ومجاالت إلدارة الجودة اإلستراتٌجٌة هً

، مشاغل ابداعٌة ، نشاطات مشاركة جماعٌة، تكنولوجٌا المنتج TQMعبط الجودة، اسالٌب 

 .وتطوٌر المنتج، رعا الزبابن

 

 :ما ٌمٌز الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة

بغرض توعٌح ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تم عرض بعض المقارنات، وكما 

 :-هو موعح بالمحاور اآلتٌة

تناولت هذه الدراسة متغٌرات مهمة وحٌوٌة وحدٌثة وهً استراتٌجٌة قٌادة التكلفة،  -1

وادارة الجودة االستراتٌجٌة، وتمٌزت هذه الدراسة فً اظهار هذٌن المتغٌرٌن معاًا، 

والتركٌز على العالقة بٌنها، وتحلٌل كٌفٌة ارتباط بععهما، فً حٌن تناولت 

الدراسات السابقة تلك المتغٌرات بشكل منفصل ولم تتناول أي من الدراسات السابقة 

 .طرٌقة الربط بٌن كلٌهما

اتبعت هذه الدراسة المنهج االستطالعً، والوصفً والتحلٌلً، فٌما اتبعت بعض  -2

الدراسات السابقة المنهج التحلٌلً وبععها المنهج الوصفً وبععها منهج دراسة 

 .الحالة
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اعتمدت هذه الدراسة من حٌث التطبٌق على حٌز من قطاع الصناعة وهو صناعة  -3

الكهربابٌات فً األردن فً حٌن اختلفت وتعددت الجهات التً اعتمدت علٌها 

الدراسات السابقة، بٌن قطاع الصناعة والتجارة والتؤمٌن والبنوك، ومعظمها بٌبات 

 .أمرٌكٌة واروبٌة

اختارت هذه الدراسة عٌنة المدٌرٌن فقط لدى مجتمع الدراسة، فً حٌن تنوعت  -4

 .العٌنات التً تعاملت معها الدراسات السابقة من مستوٌات إدارٌة وتنظٌمٌة مختلفة 

اعتمدت هذه الدراسة على تحلٌل التباٌن الثنابً، وتحلٌل التباٌن األحادي، وتحلٌل  -5

االنحدار فً حٌن تنوعت األسالٌب اإلحصابٌة التً استخدمتها الدراسات السابقة مثل 

 .التحلٌل العاملً، وتحلٌل بارٌتو، وتحلٌل كاي
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الفصل الثالث 

 الطرٌقة واإلجراءات
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الفصل الثالث 

 الطرٌقة واإلجراءات

منهج الدراسة  3-1

جتمع الدراسة  م3-2

عٌنة الدراسة  3-3

أداة الدراسة  3-4

مصادر جمع البٌانات  3-5

  المعالجة اإلحصائٌة3-6

  وصف مجتمع الدراسة3-7

  صدق أداة الدراسة وثباتها3-8

  وصف العوامل الدٌموغرافٌة لعٌنة الدراسة3-9
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مقدمة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة وأثرها 

 .على إدارة الجودة االستراتٌجٌة، لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن

المتبعة لتحقٌق أهداف الدراسة، من خالل ٌناقش هذا الفصل الطرٌقة واإلجراءات و

منهج الدراسة المتبع، ومجتمع الدراسة والعٌنة المسحوبة منه، ومصادر الحصول على 

ومجموعة من النقاط ذات العالقة وفق المنهج الذي اعتمدت علٌه الدراسة الحالٌة البٌانات، 

. لتحقٌق أهدافها

 

 (طبٌعة الدراسة ونوعها)منهج الدراسة  3-1

، فهً تستطلع آراء عٌنة  وصفٌة وتحلٌلٌة دراسة استطالعٌة،هذه الدراسةتعّد 

الدراسة، وتصف إدراك المبحوثٌن لمتغٌرات الدراسة، ثم تحلل اتجاهاتهم بداللة البٌانات التً 

ثر إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة على أ تبحث فً وصف وتحلٌل فهً. ٌتم جمعها من المستجوبٌن

التخطٌط االستراتٌجً، التزام اإلدارة ) الخمسة المتمثلة اإدارة الجودة اإلستراتٌجٌة بؤبعاده

اختبار الفرعٌات التً من ثم ، و(العلٌا، تطوٌر المنتج، التركٌز على الزبون،االستجابة للبٌبة

. استندت إلٌها الدراسة

وعلٌه استخدمت الباحثة المنهج الوصفً والتحلٌلً، بهدف جمع البٌانات وتحلٌلها 

واختبار الفرعٌات، وهذا المنهج ٌعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فً الواقع، 

. وٌهتم بوصفها وصفاًا دقٌقاًا وٌعبر عنها تعبٌراًا كٌفٌاًا وكمٌاًا 
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 :مجتمع الدراسة 3-2

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن والبالغ 

( 1-3) شركة، وكما هو موعح فً الجدول 12عددها 

 (1-3)الجدول 

شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن 

عدد  اسم الشركة ت
 المبحوثين

االستبانات 
 النسبة المستردة

 13.2% 12 14 مجموعة محمد ابو حلتم لالستثمارات 1

 6.6% 6 7 مؤسسة بيبرس الصناعية 2

 8.8% 8 9 مؤسسة عابدين الصناعية 3

 6.6% 6 7 شركة الساليمة لصناعات البرادات 4

 7.7% 7 8 شركة الهدف الهندسية الصناعية الكهربائية 5

 6.6% 6 14 (رومو)شركة دحدل الصناعية التجارية  6

 7.7% 7 9 (هامكو)شركة صناعة االجهزة الكهربائية  7

 13.2% 12 14 مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية 8

 7.7% 7 8 شركة يونيفيرسال 9

 8.8% 8 9 شركة رم عالء الدين للصناعات الهندسية 10

 7.7% 7 6 الشركة األردنية األكرانية الصناعية  11

 5.5% 5 6الشركة الوطنية للتبريد  12

 100% 91 111 المجموع
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  عٌنة الدراسة3-3

المدٌرٌن " مساعدي"المدٌرٌن العامٌن، نواب )تمثلت وحدة التحلٌل والمعاٌنة من 

العاملٌن فً الشركات عٌنة الدراسة، بحسب  (العامٌن، ومدٌري اإلدارات، ورإساء األقسام

فرت للباحثة من المواقع االلكترونٌة لشركات صناعة الكهربابٌات االمعلومات التً تو

، وتم توزٌع استبانة الدراسة على عٌنة (111) وقد بلغ عدد مفردات عٌنة الدراسة ،االردنٌة

 .%(82) بنسبة استجابة بلغت ،استبانة (91)الدراسة، وتم استعادة 

ولم ٌتم استبعاد أٌة استبانة بعد أن وجدت الباحثة أن جمٌعها صالحة للتحلٌل، وهذا 

ٌعود إلى طبٌعة تصمٌم االستبانة التً تمت مراعاة السهولة والوعوح فٌها، وشرح كٌفٌة 

 .تعببتها لعٌنة الدراسة من قبل الباحثة مباشرة

 

  أداة الدراسة4-3

تم االعتماد فً هذه الدراسة على االستبانة كؤداة ربٌسٌة للقٌاس، وهً اداة قٌاس 

إدراكٌة تم االعتماد فً تصمٌمها على أراء مجموعة من الكّتاب والباحثٌن فً مجال موعوع 

، من أجل الحصول على البٌانات االولٌة والثانوٌة الالزمة (2)الدراسة، انظر الملحق 

الستكمال الجانب التطبٌقً للدراسة، وروعً فٌها جعل المستجٌب واعٌاًا لهدفها، ومكوناتها، 

ودقتها، ووعوحها، وتجانسها، ووحدة اتجاه حركة المقٌاس ونوعه بالشكل والطرٌقة التً 

تخدم أهداف وفرعٌات الدراسة، وتعمنت اسبله ذات اختٌارات متعددة وقد تعمنت 

 :وهً مقسمة حسب اآلتً (3)االستبانة ثالثة أجزاء، انظر الملحق 
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ٌُبٌن المتغٌرات التً تتعلق بالخصابص الدٌغرافٌة لعٌنة الدراسة من  الجزء االول 

 .فقرات (9)خالل 

ٌُوعح الجزء الثانً متغٌرات تتعلق بالمتغٌر المستقل المتمثل بإستراتٌجٌة قٌادة  و

 .التكلفة وتكونت من خمسة اسبلة متعددة االجابة

أما الجزء الثالث واالخٌر فٌظهر المتغٌرات المتعلقة بالمتغٌر التابع المتمثلة بإدارة 

 .سإاالًا متعدد االجابة (25)الجودة االستراتٌجٌة وابعادها الخمسة من خالل 

وقد تم اختٌار اسلوب تصمٌم المقٌاس الذي ٌناسب طبٌعة الدراسة وهو 

 :-، الخماسً وهو كاآلتً(Likert,1961)مقٌاس

 

 

 الاوافك بشذة

 

 ال اوافك

 

 يحبَذ

 

 اوافك

 

 اوافك بشذة

 غُر يتحمك
يتحمك بدسء 

 كبُر
 يتحمك

يتحمك بدسء 

 بسُظ

يتحمك بأعهً 

 درخت

1 2 3 4 5 

 

 

 :- بعذاً واحذاً – استراتُدُت لُبدة انتكهفت –انًتغُر انًستمم  -

 

 انبُعذ

 

 استراتُدُت لُبدة انتكهفت

 

 عذد انفمراث

 

5 
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 :-فمذ ضى خًست أبعبد -  ادارة اندىدة االستراتُدُت–ايب انًتغُر انتببع  -

 

 انبُعذ

 

انتخطُظ 

 االستراتُدٍ

 

انتساو االدارة 

 انعهُب

 

تطىَر 

 انًُتح

 

انتركُس عهً 

 انسبىٌ

 

االستدببت 

 نهبُئت

 

عذد 

 انفمراث

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 



 

 : مصادر الحصول على المعلومات3-5

لغرض الحصول على البٌانات والمعلومات لتنفٌذ مقاصد الدراسة، تم االعتماد على 

 :مصادر البٌانات اآلتٌة

 المصادر الثانوية

شممت المصادر الثانوية استخدام مجموعة المراجع من الكتب والدوريات والدراسات 

كما . النظرية منيا والتطبيقية، والرسائل الجامعية والمعمومات المتوافرة عمى شبكة اإلنترنت

توفر لمباحثة بعض النشرات الصادرة عن مؤسسة المدن الصناعية، والمتعمقة بموضوع 

حيث ساعدت ىذه المصادر عمى االطالع عمى طبيعة شركات صناعة الكيربائيات . الدراسة

 .في األردن

 :المصادر األولية

ىي مصادر الحصول عمى البيانات األولية، فقد قامت الباحثة بإعداد االستبانة بيدف 

، وذلك اعتمادًا عمى ما تطمبتو (3الممحق )جمع البيانات الالزمة لتحقيق أغراض الدراسة 
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من اطالعيا عمى ما طرحتو الدراسات السابقة الباحثة متغيرات الدراسة وأبعادىا وما أفادت منو 

 .ذات الصمة

 

  المعالجة اإلحصائٌة المستخدمة3-6

تختلف أسالٌب التحلٌل اإلحصابً، من حٌث شمولها، وعمقها، وتعقٌدها، باختالف 

الهدف من إجرابها، وبغٌة الوصول إلى مإشرات معتمدة ، تدعم اهداف الدراسة وفرعٌاتها، 

تم فحص البٌانات، وتبوٌبها، وجدولتها لٌسهل التعامل معها بواسطة الكمبٌوتر، وتم استخدام 

، لتحلٌل بٌانات االستبانة والحصول على (SPSS)الحزمة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

مخرجات لجمٌع أسبلة االستبانة، ولمعرفة مدى موافقة افراد عٌنة الدراسة على أسبلة 

 (.2008النعٌمً،)االستبانة المختلفة 

 

  معامل(Cronbach Alpha)للتؤكد من درجة ثبات المقٌاس المستخدم،. 

 اختبار(Kolmogorov- smirnov) للتحقق من التوزٌع الطبٌعً للبٌانات ،. 

 التكرارات والنسب المبوٌة لوصف العوامل الدٌموغرافٌة لعٌنة الدراسة. 

  المتوسطات الحسابٌة، االنحرافات المعٌارٌة من أجل اإلجابة عن أسبلة الدراسة

 .ومعرفة األهمٌة النسبٌة

  اختبار بٌرسون(R) و معامل التحدٌد ،(R2)لمعرفة االرتباط بٌن المتغٌرات ،. 
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  تحلٌل االنحدار البسٌط، واختبار(t)لتحدٌد األثر بٌن المتغٌرات ،. 

  تحلٌل التباٌن(ANOVA)واختبار ،(F)لمعرفة إحصابٌة النموذج ،. 

 :مستوى األهمٌة، الذي تم تحدٌده طبقاًا للمقٌاس االتً

 عدد المستوٌات / ( الحد االدنى للفبة–الحد االعلى للفبة )= طول الفبة 

      1.333  =/3(5-1 ) 

 

  صدق أداة الدراسة وثباتها3-7

 صدق أداة الدراسة

تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقٌاس االستعانة بنخبة منتقاة من المحكمٌن من 

 .أععاء الهٌبة التدرٌسٌة مما جعل المقٌاس أكثر دقة وموعوعٌة فً القٌاس

وحرصت الباحثة على توعٌح الهدف من االستبانة، مما زاد فً االطمبنان الى صحة 

، وبلغت نسبة االستجابة الكلٌة (9)النتابج التً تم التوصل إلٌها، وقد بلغ عدد المحكمٌن 

 (.2) وكما هو فً الملحق  (82%)
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 ثبات اداة الدراسة

من اجل البرهنة على أن االستبانة تقٌس العوامل المراد قٌاسها، والتثبت من صدقها، 

قامت الباحثة بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلً لفقرات المقٌاس، من حٌث تقٌٌم تماسك 

، إذ أن أسلوب كرونباخ الفا ٌعتمد على اتساق أداء (Cronbach Alpha)المقٌاس بحساب 

الفرد من فقرة إلى اخرى، وهو ٌشٌر إلى قوة االرتباط، والتماسك بٌن فقرات المقٌاس، إعافة 

 ٌزود بتقدٌر جٌد للثبات، وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه Alphaلذلك فإن معامل 

، على درجات أفراد عٌنة الثبات، وعلى (Cronbach Alpha)الطرٌقة، طبقت معادلة 

، لكن من الناحٌة (Alpha)الرغم من عدم وجود قواعد قٌاسٌة بخصوص القٌم المناسبة 

 معقوالًا فً البحوث المتعلقة باإلدارة والعلوم االنسانٌة  (Alpha>0.60)التطبٌقٌة ٌعد 

(Sekaran,2003) (.2-3) انظر الجدول 

 (2-3)الجدول 

 (كرونباخ ألفا)معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة 

 α (ألفا)قيمة  متغيرال تسمسل الفقرات

 0.725 استراتيجية قيادة التكمفة 1-5

 0.718 التخطيط االستراتيجي لمجودة 6-10

 0.813 التزام اإلدارةالعميا 11-15

 0.847 تطوير المنتج 16-20

 0.822 التركيز عمى الزبون 21-25

 0.893 االستجابة لممتغيرات في البيئة 26-30

 0.940 االستبانة ككل
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وتدل معامالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات جٌد، وعلى 

-3) وكما ٌتعح من الجدول(Sekaran,2003)قدرة األداة على تحقٌق أغراض الدراسة 

2.) 

 

  وصف مجتمع الدراسة3-8

 فً  المنزلٌة األجهزة الكهربابٌةصناعةٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع شركات 

 شركة، ونشؤت معظم هذه الشركات فً العقود الثالثة األخٌرة من (12) األردن والبالغ عددها

القرن المنصرم، وكانت فً البداٌة فً معظمها محاالًا لبٌع الماركات العالمٌة من األجهزة 

 وبعد فترة ،الكهربابٌة المنزلٌة ثم ما لبثت ان تطورت لتصبح شركات استٌراد لهذه الماركات

صبح ٌنتج بؤسماء أ ومنها من ،انتقلت هذه الشركات لتصبح منتجة لألجهزة الكهربابٌة المنزلٌة

 بعد حصوله على االمتٌاز ،وماركات خاصة به ومنها من بقً ٌنتج بؤسماء الماركات العالمٌة

وبالتالً انتقلت  تلك الشركات من مرحلة االستٌراد  من الشركات المصنعة للماركة األصلٌة ،

صبح لها اسم وسوق فً األردن وفً ألى مرحلة االنتاج والتصدٌر، فهذه الشركات الٌوم إ

نما للعراق إسواق الدول العربٌة المجاورة فالعدٌد من هذه الشركات تنتج لٌس فقط لألردن أ

صبحت تنافس االنتاج العالمً فً هذا المجال، تتوزع أوسورٌا ولبنان وفلسطٌن وغٌرها و

هذه الشركات فً عدة مناطق من األردن منها ماهو فً مدٌنة سحاب الصناعٌة ومنها ما هو 

بوعلندا،وفً مدٌنة الزرقاء، تقوم هذه الشركات بإستٌراد القطع من أفً منطقة البٌادر و

و من دول أها من بلد المنشؤ دن تستورأما إمصدرها األم وتقوم هً بتجمٌعها وتركٌبها فالقطع 

 .اخرى مثل تركٌا ومالٌزٌا وغٌرها، ومنها من ٌقوم بتصنٌع القطع بنفسه
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 تختلف كمٌات االنتاج الٌومٌة من شركة ألخرى بحسب االسم والسمعة لمنتجات كل 

ٌجاد إشركة وتتنافس هذه الشركات فٌما بٌنها على السوق األردنً والعربً، وتحاول كل منها 

ن تقود األسواق وتوسع حصتها السوقٌة فً األسواق أجل أمٌزة تنافسٌة عن األخرى من 

فة عرض وعع تلك الشركات ومعرحاول لت الدراسة ءت هذهاألردنٌة والعربٌة، ومن هنا جا

زٌادة الحصة محاولتها لوفً محاولتها لخلق مٌزة تنافسٌة،  الشركات تلكلٌه إما الذي تتجه 

 .السوقٌة

  وصف العوامل الدٌموغرافٌة لعٌنة الدراسة3-9

الجنس؛ العمر؛  )الجداول االتٌة توعح المتغٌرات الدٌمغرافٌة ألفراد عٌنة الدراسة 

الخبرة؛ المإهل العلمً؛ المسمى الوظٌفً؛ الخبرة فً التخطٌط االستراتٌجً؛ درجة المشاركة 

 .(فً رسم االستراتٌجٌة؛ الخبرة فً قعاٌا الجودة؛ درجة المشاركة فً تحسٌن الجودة

توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب الجنس 

 (3-3)الجدول 

 توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب الجنس

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 80.2 73ركر

 19.8 18اَثً

 100 91انًدًىع
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الى نتابج التحلٌل الوصفً للمتغٌر الدٌمغرافً االول للمستجبٌن  (3-3)ٌشٌر الجدول 

من المستجبٌن  (91)من اصل  (73)من افراد العٌنة وهو الجنس حٌث ٌتعح ان عدد الذكور

من المستجبٌن اي ما نسبته  (91)من اصل  (18)، وعدد االناث (%80.2)اي ما نسبته 

(19.8.)%  

توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب العمر 

الى نتابج تحلٌل المتغٌر الدٌمغرافً الثانً وهو العمر حٌث  (4-3)ٌشٌر الجدول 

 - 25)الفبة العمرٌة من فبة الشباب عمن ٌتعح ان النسبة االكبر للعاملٌن فً الشركات هم 

 سنة 25وتتوزع الفبات العمرٌة االخرى كاآلتً االقل من ، (%51.6)وتشكل ما نسبته  (34

فؤكثر نسبتهم  45   ، و(%18.7)نسبتهم  (44 - 35)، والفبة من(%14.3)نسبتهم 

(15.4 .)%

( 4-3)الجدول 

 توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب العمر

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 14.3 13 25اقميٍ

25 – 34 47 51.6 

35 – 44 17 18.7 

 15.4 14 فأكثر45 

 100 91انًدًىع
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توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب الخبرة  

( 5-3)الجدول 

توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب الخبرة 

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 26.4 24 ضُىاد3اقميٍ

4 – 8 32 35.2 

9 -13 14 15.3 

 23.1 21فأكثر 14

 100.0 91انًدًىع

 

الى نتابج تحلٌل المتغٌر الدٌمغرافً الثالث وهو الخبرة فً  (5-3)وٌشٌر الجدول 

ن نسب الخبرة ألفراد العٌنة متفاوتة فٌما بٌنها، أالعمل بشكل عام، ومن الجدول ٌتعح لنا 

، والنسبة (%35.2)حٌث بلغت  (4 - 8)فالنسبة األعلى كانت للخبرة التً تراوحت فً الفبة 

، (%15.3)حٌث بلغت  ( 13- 9)االدنى للخبرة كانت للفبة 

نه أنما نستطٌع القول إفراد العٌنة لٌس كبٌرا أونالحظ فً هذا التفاوت فً الخبرة بٌن 

 ومن معهم ٌنرين مستوى المدألى إمتقارب نوعاًا ما وهذا ناتج من طبٌعة العٌنة التً تشٌر 

. فراد العٌنة متقاربٌن فً الخبرةأمن 
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 توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب المستوى الوظٌفً 

( 6-3)الجدول 

توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب المسمى الوظٌفً 

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 4.4 4 يذَرعبو

 13.2 12َبئتيذَر

 26.4 24رئُصدائرح

 56 51 رئُصقطى

 100 91انًدًىع

 

لى نتابج التحلٌل للمسمى الوظٌفً وٌوعح  الجدول طبٌعة إ( 6-3)ٌشٌر الجدول 

( 91)صل أمن  (51)قسام حٌث عددهم أهم رإساء  (%56)ن ما نسبتهم أفراد العٌنة ونجد أ

 وهو ما ٌدل على أن رإساء األقسام هم األكثر ي شكلوا النسبة األكبر من عٌنة الدراسةأ

، ثم جاء بعدهم رإساء الدوابر وكانت نسبتهم تعداداًا فً الشركات المبحوثة واألكثر استجابة

ن وبنسبة ون العاموالمدٌروا ، وجاء بعدهم نواب ومساعد(24)وبلغ عددهم  (26.4%)

( 4)ن، وكان عدد المستجٌبٌن منهم فقط و العامونري، واخٌراًا المد(12)وعددهم  (13.2%)

 والذي ٌمكن أن ٌفسر على أن أإلبك المدٌرٌن هم األقل تعداداًا فً %(4.4)وبنسبة بلغت 

.  الشركات المبحوثة، وانشغالهم المستمر حال بٌن استجابتهم بشكل أكبر للدراسة
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 .توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب المؤهل العلمً

 (7-3)الجدول 

 توزٌع وحدة المعاٌنة والتحلٌل حسب المستوى التعلٌمً

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 15.4 14 قميٍدثهىوأ

 72.5 66 ثكبنىرَىش

 9.9 9 يبخطتُر

 2.2 2 دكتىراح

 100 91انًدًىع

 

إلى نتابج التحلٌل للمإهل العلمً ونجد من خالل الجدول أن  (7-3)ٌشٌر الجدول

( 91)من أصل  (66)النسبة األكبر كانت لحملة شهادة البكالورٌوس حٌث كان عددهم 

وٌدل على اهتمام الشركات المبحوثة بتعٌٌن مدٌرٌن من حملة الشهادات  (%72.5)وبنسبة 

( 91)فقط من أصل  (2)الجامعٌة، وكانت النسبة األقل لحملة شهادة الدكتوراة وكان عددهم 

، وتوزعت المإهالت األخرى من دبلوم عاٍل وماجستٌر بٌن هاتٌن (%2.2)أي ما نسبتهم 

 .النسبتٌن
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 .توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول المشاركة فً التخطٌط اإلستراتٌجً

 (8-3)الجدول 

 توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول التخطٌط

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 39.6 36 ضُىاد3قميٍأ

3 – 5 31            34.0 

6 – 8 14 15.4 

 11 10 فأكثر9

 100 91انًدًىع

 

بالنسبة للمتغٌر المتعلق حول الخبرة فً التخطٌط اإلستراتٌجً وٌقصد بها هنا 

الجانب النظري من عملٌات )التدرٌب والدورات التً تلقاها المدٌر حول عملٌات التخطٌط 

ٌقدم نتابج التحلٌل المتعلقة به، وكانت النسب رغم تفاوتها إال أنها  (8-3)، فالجدول (التخطٌط

للنسبة األعلى للفبة التً تشٌر إلى  (%39.6)، وتراوحت مابٌن % 50جمٌعها كانت تحت 

فً الخبرة فً التخطٌط اإلستراتٌجً وهذا مإشر على أن نسبة معتبرة  ( سنوات3اقل من )

%( 11)من المبحوثٌن معرفتهم وخبرتهم قلٌلة فً مجال التخطٌط اإلستراتٌجً، وما بٌن 

 .فً المشاركة فً التخطٌط اإلستراتٌجً ( سنوات فؤكثر9)للنسبة االقل للفبة 
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 توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول المشاركة فً رسم اإلستراتٌجٌة

 (9-3)الجدول 

 توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول المشاركة فً رسم اإلستراتٌجٌة

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 20.9 19 اثذاًا

 24.2 22 قهُم

 37.4 34 يتىضط

 17.6 16 كثُر

 100 91انًدًىع

 

ٌشٌر الى نتابج تحلٌل المشاركة فً رسم االستراتٌجٌة ، واقصد بها  (9-3)الجدول 

النسبة : المشاركة العملٌة والفعلٌة فً عملٌة وعع االستراتٌجٌة، وجاءت النتابج كاآلتً

، والنسبة االدنى للمشاركة الكثٌرة وبلغت (%37.4)االعلى للمشاركة المتوسطة وبلغت 

اي نسبة  (%20.9)، وشكلت نسبة الذٌن لم ٌشاركوا فً رسم االستراتٌجٌة ابداًا (17.6%)

 .البؤس بها من نسبة المستجٌبٌن ما ٌشكل اكثر من خمس المستجٌبٌن
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 .توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول درجة الخبرة والمشاركة فً تحسٌن الجودة

 (10-3)الجدول 

 توجه وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول تحسٌن الجودة

(%)انُطجخانتكرارانًتغُر

 12.1 11 اثذاًا

 22.0 20 قهُم

 38.5 35 يتىضط

 27.5 25كثُر

 100 91انًدًىع

 

ٌشٌر الى الخبرة فً قعاٌا الجودة بالتحدٌد، وٌقصد بها الدورات  (10-3)الجدول 

التً تلقاها المدٌر فً موعوع الجودة والخبرة العملٌة والمشاركة فً عملٌة تحسٌن الجودة، 

للخبرة  (%27.5)، ثم تلٌها النسبة (%38.5)شكلت الخبرة المتوسطة النسبة االعلى وبلغت 

الكثٌرة فً تحسٌن الجودة، وهذا ٌدل على وجود اهتمام كبٌر بقعاٌا الجودة وهذا ٌعكس 

 . للخبرة القلٌلة (%22.0)اهتمام الشركات برعا الزبابن، ثم 
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 الفصل الرابع

 تحلٌل بٌانات الدراسة

 

  المقدمة4-1

  المؤشرات اإلحصائٌة الوصفٌة السئلة الدراسة4-2

  اختبار الفرضٌات4-3
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  المقدمة4-1

ٌهدف هذا الفصل الى عرض نتابج استخدام بعض األسالٌب اإلحصابٌة الوصفٌة التً 

أفرزتها االستبانة، من خالل تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول استخدام إستراتٌجٌة قٌادة 

التكلفة وأثرها على إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، وتم استخدام جداول التوزٌع التكراري والنسب 

المبوٌة، واألوساط الحسابٌة، لتقدٌر المستوٌات، واالنحرافات المعٌارٌة، وقد تم عرض النتابج 

 .عبر محورٌن ربٌسٌٌن تغطً متغٌرات الدراسة

 

  المؤشرات اإلحصائٌة الوصفٌة السئلة الدراسة4-2

الغرض من المإشرات اإلحصابٌة األولٌة هو معرفة اتجاهات اإلجابة ألفراد عٌنة 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة الدراسة حول متغٌرات الدراسة التً تم اعتمادها لقٌاس 

، وقد  شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن بٌبةعلى إدارة الجودة االستراتٌجٌة فًوأثرها 

تم حساب االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل ُبعد على حدة بحٌث شمل كل ُبعد 

 :الفقرات المستخدمة لقٌاسة، ثم ترتٌبها حسب االهمٌة النسبٌة وكما ٌؤتً

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة: أوالً 

الى مدى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة لدى شركات صناعة  (1-4)ٌشٌر الجدول 

، (3.89 -3.67)الكهربابٌات فً االردن، حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة لها ما بٌن 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام إلستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة لدى شركات صناعة 

 (3.77)الكهربابٌات فً االردن والبالغ 
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 (1-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

 استراتُدُت لُبدة انتكهفتيتغُر انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

1 
تًُّس )تُتح انًُظًت سهع بخظبئض يعُبرَت وًَطُت 

 (يحذود
يرتفع  2 1.0 3.80

2 
تركس انًُظًت عهً التظبدَبث انحدى واالَتبج 

 بكًُبث كبُرة
 يرتفع 4 1.1 3.71

3 
تُتهح انًُظًت َظبو فعبل نهعًهُبث انذاخهُت َؤدٌ 

انً تخفُض انتكبنُف 
 يرتفع 3 99. 3.79

4 
تمىو انًُظًت بتحهُم وتخفُض تكبنُف االَتبج انً 

 ألم حذ يًكٍ
يرتفع  1 1.0 3.89

   5  
تسعً انًُظًت نهتفىق عهً انًُبفسٍ يٍ خالل يُسة 

 انتكهفت االلم
 يرتفع 5 1.11 3.67

   74. 3.77انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 

 

تقوم المنظمة بتحلٌل وتخفٌض تكالٌف االنتاج الى "      حٌث جاءت الفقرة التً تنص على 

،وانحراف معٌاري بلغ  (3.89)فً المرتبة االولى بمتوسط حسابً"أقل حد ممكن 

 .،بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري العام(1.0)

تسعى المنظمة للتفوق على المنافسن من خالل مٌزة التكلفة " بٌنما حصلت الفقرة 

، (1.11)، وانحراف معٌاري بلغ (3.67)على المرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً " االقل 

بالمقارنة مع المتوسط العام واالنحراف العام، وبشكل عام ٌتبٌن ان مستوى استخدام 

 .استراتٌجٌة قٌادة التكلفة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن كان مرتفعاًا 
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 إدارة الجودة االستراتٌجٌة: ثانٌاً 

لمعالجة متغٌر إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، تناولته الباحثة من خالل خمسة ابعاد، 

 :والجداول االتٌة تتناول االبعاد الخمسة وتفسٌرها، وكما ٌؤتً

 :التخطٌط االستراتٌجً للجودة: البعد االول

 (2-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول التخطٌط االستراتٌجً للجودة

بُعذ انتخطُظ االستراتُدٍ نهدىدة انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

1 
َىخذ فٍ انًُظًت لسى أو شخض َختض وًَبرش 

وَطبك يفبهُى ويعبَُر اندىدة  
يرتفع  2 93. 3.91

2 
تطهب االدارة انعهُب يٍ انًختظٍُ ببندىدة اعذاد 

 استراتُدُت نهدىدة
 يرتفع 4 94. 3.85

3 
َتى يُبلشت لضبَب اندىدة خالل يُبلشت استراتُدُت 

 انًُظًت
 يرتفع 3 97. 3.87

4 
تتضًٍ استراتُدُت انًُظًت خسء يستمم عٍ 

 استراتُدُت اندىدة
 يرتفع 5 1.2 3.63

   5 
تطبك انًُظًت يعبَُر دونُت نضبظ ويتببعت اندىدة 

 (ISO)يثم 
يرتفع  1 1.0 3.99

   69. 3.84انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 

 

الى مستوى الخبرة فً التخطٌط االستراتٌجً لدى مدراء  (2-4)ٌشٌر الجدول 

ورإوساء االدارات واالقسام فً شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن، حٌث تراوحت 

، بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام (3.63 -3.99)المتوسطات الحسابٌة لها ما بٌن 

للخبرة فً التخطٌط االستراتٌجً لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن والبالغ 
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تطبق المنظمة معاٌٌر دولٌة لعبط ومتابعة " ، حٌث جاءت الفقرة التً تنص على (3.84)

، (1.0)، ونحراف معٌاري (3.99)فً المرتبة االولى بمتوسط حسابً " (ISO)الجودة مثل 

 .(0.69) واالنحراف المعٌاري العام(3.84)بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام 

تتعمن استراتٌجٌة المنظمة جزء مستقل عن استراتٌجٌة الجودة " بٌنما حصلت فقرة 

، بالمقارنة مع (1.2)، وانحراف معٌاري (3.63)على المرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً " 

المتوسط واالنحراف العام، وجاء مستوى التخطٌط االستراتٌجً لدى شركات صناعة 

 .الكهربابٌات فً االردن مرتفعاًا 

 

 :حول التزام االدارة العلٌا: الُبعد الثانً

 (3-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول التزام اإلدارة العلٌا

بُعذ انتساو اإلدارة انعهُب انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

يرتفع  1 99. 3.99تمذو االدارة انعهُب دعًبً وتعبوَبً نتطبُك لضبَب اندىدة  1

 يرتفع 3 94. 3.90 َرتبظ لسى اندىدة يببشرة يع االدارة انعهُب 2

 يرتفع 2          95. 3.91 تعتبر االدارة انعهُب لضبَب اندىدة ضًٍ أونىَبتهب 3

4 
تذرج االدارة انعهُب يخظظبث نتطبُك استراتُدُت 

 اندىدة ضًٍ يىازَت انًُظًت
 يرتفع 2 96. 3.91

    5 
تهتسو االدارة انعهُب بظرف يخظظبث اندىدة انًحذدة 

فٍ انًىازَت 
 يرتفع 4 1.15 3.80

   76. 3.90انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 
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الى مدى التزام االدارة العلٌا بإدارة الجودة االستراتٌجٌة فً شركات  (3-4)ٌشٌر الجدول    

 -3.99)صناعة الكهربابٌات فً االردن، حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة لها ما بٌن 

، كما (3.90)، بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام إللتزام االدارة العلٌا والبالغ(3.80

على " تقدم االدارة العلٌا دعماًا وتعاوناًا لتطبٌق قعاٌا الجودة " وجاءت الفقرة التً تنص 

، بالمقارنة مع المتوسط (99.)، وانحراف معٌاري (3.99)المرتبة االولى بمتوسط حسابً 

تلتزم االدارة العلٌا بصرف مخصصات الجودة " الحسابً العام واالنحراف العام، وحصلت 

، وانحراف معٌاري (3.80)على المرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً بلغ " المحددة فً الموازنة 

، وبشكل عام ٌتبٌن ان مدى التزام االدارة . ، بالمقارنة مع المتوسط واالنحراف العام(76.)

 .العلٌا بإدارة الجودة االستراتٌجٌة كان مرتفعاًا 
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 تطوٌر المنتج: الُبعد الثالث

 (4-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول تطوٌر المنتج

بُعذ تطىَر انًُتح انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

يرتفع  4 91. 3.87 تهتى انًُظًت بتطىَر خظبئض انًُتح 1

2 
تبحج انًُظًت عٍ احذث انتطىراث انًرتبطت 

 بًُتدبتهب
 يرتفع 1 90. 3.99

3 
تمىو انًُظًت ببخراء تحسُُبث يستًرة ويتكررة عهً 

 يُتدبتهب
 يرتفع 2 94.     3.96

4 
تشدع انًُظًت االفكبر اندذَذة واالبذاعبث انًتعهمت 

بتطىَر يتدبتهب 
 يرتفع 2 1.1 3.96

 يرتفع 3 1.1 3.94تمذو انًُظًت انذعى انًبدٌ انالزو نتطىَر انًُتح  5    

   77. 3.94انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 

 

الى مستوى اهتمام شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن  (4-4)ٌشٌر الجدول

، بالمقارنة مع المتوسط (3.87 – 3.99)بتطوٌر منتجاتها، حٌث تراوحت المتوسطات 

تبحث المنظمة عن احدث التطورات " ، وجاءت الفقرة (3.94)الحسابً العام لتطوٌر المنتج 

، (90.)، وانحراف معٌاري (3.99)بالمرتبة االولى بمتوسط حسابً " المرتبطة بمنتجاتها 

تهتم المنظمة بتطوٌر خصابص " وحصلت فقرة . بالمقارنة مع المتوسط واالنحراف العام

، بالمقارنة مع (91.)، ونحراف معٌاري  (3.87) بالمرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً" المنتج 

 .المتوسط العام واالنحراف العام، وبالتالً كان مستوى تطوٌر المنتج مرتفعاًا 
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 :التركٌز على الزبون: البعد الرابع

 (5-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول التركٌز على الزبون

بُعذ انتركُس عهً انسبىٌ انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

1 
تهتى انًُظًت ببنتعرف عهً احتُبخبث ورغببث 

ويتطهببث انسببئٍ 
يرتفع  4 97. 3.86

2 
تحسٍ انًُظًت ببستًرار نُىعُت وحدى انخذيبث 

 انًمذيت نهسببئٍ
 يرتفع 1 95. 3.95

3 
تذعى انًُظًت عاللبث خُذة يع انسببئٍ وتذَى لُىاث 

 اتظبل يفتىحت ببستًرار يعهى
 يرتفع 2 93. 3.93

4 
تستدُب انًُظًت نًتطهببث انسببئٍ وتدرٌ تغُُراث 

 تتُبسب يع رغببتهى
 يرتفع 5 96. 3.79

 يرتفع 3 1.0 3.92 تعتبر انًُظًت يتطهببث انسببئٍ ضًٍ اونىَبتهب االونً 5    

   74. 3.89انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 

 

الى مدى اهتمام وتركٌز شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن  (5-4)ٌشٌر الجدول

 (3.95)على رغبات ورعى الزبابن، حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة لهذا الُبعد ما بٌن 

، وجاءت (3.89)،بالمقارنة مع المتوسط الحسابً العام للتركٌز على الزبابن والبالغ (3.79)

فً الرتبة االولى " تحسن المنظمة باستمرار لنوعٌة وحجم الخدمات المقدمة للزبابن " فقرة

 .، مقارنة بالمتوسط واالنحراف العام(95.)، ونحراف معٌاري(3.95)بمتوسط حسابً

تستجٌب المنظمة لمتطلبات الزبابن وتجري تغٌٌرات تتناسب مع " كما وحصلت فقرة 

، (96.)، وانحراف معٌاري(3.79)على المرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً " رغباتهم 
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بالمقارنة مع المتوسط واالنحراف العام، وبصورة عامة ٌظهر لنا ان مستوى التركٌز على 

 .الزبابن كام مرتفعاًا 

 .مدى استجابة الشركات للبٌئة الخارجٌة: البعد الخامس

الى مدى استجابة شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن  (6-4)ٌشٌر الجدول 

لمتطلبات البٌبة الخارجٌة، وجاءت االجابة من خالل المتوسطات الحسابٌة حٌث تراوحت 

، مقارنة مع المتوسط الحسابً العام لإلستجابة لمتطلبات البٌبة فً (3.77 – 3.81)مابٌن

 .(3.79)شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن والبالغ 

تعدل المنظمة من طرق واسالٌب العمل واالنتاج بما ٌتناسب مع " وجاءت فقرة 

، وبإنحراف معٌاري بلغ (3.81)بالمرتبة االولى بمتوسط حسابً" التطورات فً البٌبة 

 .، بالمقارنة مع المتوسط واالنحراف العام(1.1)

 (6-4)جدول 

 اتجاهات وحدة المعاٌنة والتحلٌل حول االستجابة لمتطلبات البٌبة

بُعذ االستدببت نًتطهببث انبُئت انرلى 
انًتىسظ 

انحسببٍ 

االَحراف 

انًعُبرٌ 

ترتُب أهًُت 

انفمرة 

يستىي 

األهًُت 

1 
تحهم انًُظًت انفرص وانتهذَذاث فٍ بُئتهب 

 وانًرتبطت بمضبَب اندىدة
يرتفع  2 1.03    3.79

2 
تحهم انًُظًت خىاَب انمىة وانضعف عُذ تبُُهب 

 نمضبَب اندىدة
 يرتفع 1 98. 3.81

3 
ترطذ انًُظًت وتتببع ببستًرار تحركبث انًُبفسٍُ 

 نهب
 يرتفع 4 1.02 3.77

4 
تدًع وتسدم انًُظًت يعهىيبث دلُمت عٍ كبفت 

 االحذث انتٍ تدرٌ فٍ بُئتهب
 يرتفع 3 1.11 3.78
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   5 
تعذل انًُظًت يٍ طرق واسبنُب انعًم واالَتبج بًب 

 َتُبسب يع انتطىراث فٍ انبُئت
 يرتفع 1 1.1 3.81

   88. 3.79انًتىسظ انحسببٍ واالَحراف انًعُبرٌ انعبو 

 

تحلل المنظمة جوانب القوة والععف عند تبنٌها لقعاٌا الجودة " كذلك وحصلت فقرة 

، (0.98)، وانحراف معٌاري (3.81)على نفس المرتبة االولى بنفس المتوسط الحسابً " 

 .مقارنة مع المتوسط واالنحراف العام

فً " ترصد المنظمة وتتابع باستمرار تحركات المنافسٌن لها " بٌنما جاءت فقرة 

، بالمقارنة مع (1.02)، وانحراف معٌاري  (3.77)المرتبة االخٌرة بمتوسط حسابً

المتوسط العام واالنحراف العام، ومن النتابج نجد ان مستوى االستجابة لمتطلبات البٌبة كان 

 .مرتفعاًا 
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  اختبار الفرضٌات4-3

ٌهدف هذه الجزء إلى اختبار فرعٌات الدراسة الربٌسة والفرعٌة، حٌث ٌركز هذا 

الجزء على إختبار مدى قبول أو رفض الفرعٌات من خالل إستخدام تحلٌل اإلنحدار وتحلٌل 

 :التباٌن، كما ٌتعح فٌما ٌؤتً

 

 الفرضٌة الرئٌسٌة األولى

Ho1 : ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً إدارة الجودة ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة الال

. االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

إلختبار مدى قبول أو رفض هذه الفرعٌة سٌتم اختبار الفرعٌة الربٌسة ككل أوالًا 

باستخدام تحلٌل التباٌن وتحلٌل اإلنحدار البسٌط، ومن ثم اختبار الفرعٌات الفرعٌة الثالث 

 .باستخدام تحلٌل التباٌن وتحلٌل اإلنحدار البسٌط

ستراتٌجٌة قٌادة إاستخدام نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (7-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . إدارة الجودة اإلستراتٌجٌةوالتكلفة  ستخدام إحصابٌة ال داللة اذفقد تب

فقد . (  0.05) عند مستوى داللة ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة االستراتٌجٌةإ

 .(  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (20.31) المحسوبة  Fبلغت قٌمة

 

 



 
 
 
 

 

91 

 (7-4)جدول 

 إدارة الجودة واستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن 

االستراتٌجٌة 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

 علىالتكلفة 

إدارة الجودة 

 االستراتيجية

 1 9.21 9.21االنحدار 

 89 0.45 40.33البواقً  0.000 20.31

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة * 

استخدام نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر  (7-4)وٌوعح الجدول 

حٌث أظهرت نتابج التحلٌل .  إدارة الجودة االستراتٌجٌةعلىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إ

 إدارة علىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة إحصابٌة ألثر داللة اإلحصابً وجود أثر ذي 

  .الجودة اإلستراتٌجٌة
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 (8-4 )جدول

ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً إدارة الجودة ال  البسٌطتحلٌل االنحدار الخطً

االستراتٌجٌة 

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 4.43  0.43 1.88 معامل الثبات

استراتيجية  0.186 0.431

 قيادة التكلفة
0.49 0.11 0.43 4.51 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 

 بلغ R2أما معامل التحدٌد . (  0.05)عند مستوى  R( 0.431)و بلغ معامل االرتباط 

من التغٌرات فً إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة ناتج عن  (0.186)، أي أن ما قٌمته (0.186)

 التغٌر فً مستوى استخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة

، وهذا ٌعنى أن الزٌادة بدرجة واحدة فً β( 0.43)كما بلغت قٌمة درجة التؤثٌر 

استخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌإدي إلى زٌادة فً إدارة الجودة اإلستراتٌجٌة بقٌمة 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة.(0.43)

  )وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (4.51) والتً بلغت  إدارة الجودة اإلستراتٌجٌةعلى

 إدارة علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إستخدام الداللة إحصابٌة أثر ذي  ، وهذا ٌإكد وجود(0.05

 (.0.05)مستوى الجودة اإلستراتٌجٌة عند 



 
 
 
 

 

93 

 :-وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً إدارة الجودة ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال" 

 (."0.05) عند مستوى داللة .االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

 : الفرضٌة الفرعٌة االولى

Ho1-1 علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إستخدام ال  ذو داللة إحصابٌةريثوجد تؤال ي 

 .التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة

 (9-4)جدول 

  للجودةاالستراتيجيالتخطيط  واستخدام استراتيجية قيادة التكلفة نتائج اختبار تحليل التباين بين 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

التخطيط  علىالتكلفة 

  للجودةاالستراتيجي

 1 17.71 17.71االنحدار 

 89 36. 31.83البواقً  0.000 49.50

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة * 

ستراتٌجٌة قٌادة إاستخدام نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (9-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . التخطٌط اإلستراتٌجً للجودةوالتكلفة  ستخدام إحصابٌة ال داللة اذفقد تب
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. (  0.05) عند مستوى داللة  قٌادة التكلفة على التخطٌط اإلستراتٌجً للجودةإستراتٌجٌة

 .(  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (49.50) المحسوبة  Fفقد بلغت قٌمة

 

 (10-4 )جدول

  للجودةاالستراتيجيالتخطيط ستخدام استراتيجية قيادة التكلفة في ال  البسيطتحليل االنحدار الخطي

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 3.71  0.36 1.32 معامل الثبات

استراتيجية  0.36 0.60

 قيادة التكلفة
0.64 0.09 0.60 3.04 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 

نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر  (10-4)وٌوعح الجدول 

حٌث أظهرت نتابج .  التخطٌط اإلستراتٌجً للجودةعلىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

 علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إاستخدام إحصابٌة ألثر داللة التحلٌل اإلحصابً وجود أثر ذي 

 (  0.05)عند مستوى  R( 0.60)، إذا بلغ معامل االرتباط التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة

 فقد بلغ R2أما معامل التحدٌد . وهذا ٌدل على وجود عالقة طردٌة وقوٌة بٌن المتغٌرٌن

 ناتج عن التخطٌط االستراتٌجً للجودةمن التغٌرات فً  (0.36)، أي أن ما قٌمته (0.36)

، β( 0.60)كما بلغت قٌمة درجة التؤثٌر . التغٌر فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة
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وهذا ٌعنى أن الزٌادة بدرجة واحدة فً استخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌإدي إلى زٌادة فً 

 (.0.60) بقٌمة التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إاستخدام المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة

 )وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (3.04) والتً بلغت  التخطٌط اإلستراتٌجً للجودةعلى

 0.05)علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إستخدام الداللة إحصابٌة أثر ذي  ، وهذا ٌإكد وجود 

 (.0.05)مستوى التخطٌط اإلستراتٌجً للجودة عند 

 :- وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً التخطٌط إستخدام ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال"

 عند مستوى داللة .اإلستراتٌجً للجودة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

(0.05".) 

 :الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة

Ho1-2 تزام  الستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فًال  ذو داللة إحصابٌةريثوجد تؤال ي

  .اإلدارة العلٌا

ستراتٌجٌة إاستخدام نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (11-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . تزام اإلدارة العلٌاو القٌادة التكلفة  ٌّن ال داللة اذفقد تب ستخدام ب

فقد . (  0.05) عند مستوى داللة تزام اإلدارة العلٌاال قٌادة التكلفة على إستراتٌجٌة

. (  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (17.04) المحسوبة  Fبلغت قٌمة

استخدام وٌوعح الجدول نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر 
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حٌث أظهرت نتابج التحلٌل . تزام اإلدارة العلٌاال علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إ

 علىستراتٌجٌة قٌادة التكلفة إاستخدام إحصابٌة ألثر داللة اإلحصابً وجود أثر ذي 

 .تزام اإلدارة العلٌاال

 (11-4)جدول 

 التزام اإلدارة العليا واستخدام استراتيجية قيادة التكلفة نتائج اختبار تحليل التباين بين 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

التزام  علىالتكلفة 

 اإلدارة العليا

 1 7.96 7.96االنحدار 

 89 0.47 41.58البواقً  0.000 17.04

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة*  
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 (12-4)جدول 

 التزام اإلدارة العلياستخدام استراتيجية قيادة التكلفة في ال  البسيطتحليل االنحدار الخطي

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 5.90  0.38 2.24 معامل الثبات

استراتيجية  0.16 0.40

 قيادة التكلفة
0.39 0.1 0.40 4.13 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 

 R2أما معامل التحدٌد . (  0.05)عند مستوى  R( 0.40)      و بلغ معامل االرتباط 

 ناتج عن تزام اإلدارة العلٌامن التغٌرات فً ال (0.16)، أي أن ما قٌمته (0.16)فقد بلغ 

، β( 0.40)كما بلغت قٌمة درجة التؤثٌر ، التغٌر فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

وهذا ٌعنى أن الزٌادة بدرجة واحدة فً استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌإدي إلى زٌادة فً 

المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة، (.0.40) بقٌمة تزام اإلدارة العلٌاال

وهً دالة  (4.13) والتً بلغت تزام اإلدارة العلٌاال علىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

ستخدام الداللة إحصابٌة أثر ذي  ، وهذا ٌإكد وجود(  0.05)إحصابٌا عند مستوى 

 (.0.05)مستوى تزام اإلدارة العلٌا عند ال علىاستراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

 :-وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

لتزام االدارة ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً إٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال" 

 (."0.05) عند مستوى داللة . لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردنالعلٌا
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 :الفرضٌة الفرعٌة الثالثة

Ho1-3 :ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً تطوٌر ال  ذو داللة إحصابٌةريثوجد تؤال ي

. المنتج

 (13-4)جدول 

 تطوير المنتج واستخدام استراتيجية قيادة التكلفة نتائج اختبار تحليل التباين بين 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

تطوير  علىالتكلفة 

 المنتج

 1 3.81 3.81االنحدار 

 89 0.51 45.73البواقً  0.008 7.42

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة * 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (13-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . تطوٌر المنتجوالتكلفة  ٌّن ال داللة اذفقد تب  قٌادة التكلفة إستراتٌجٌةستخدام ب

( 7.42) المحسوبة  Fفقد بلغت قٌمة. (  0.05) عند مستوى داللة على تطوٌر المنتج

 .(  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى 
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 (14-4 )جدول

  تطوير المنتجستخدام استراتيجية قيادة التكلفة فيال  البسيطتحليل االنحدار الخطي

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 6.90  0.40 2.72 معامل الثبات

استراتيجية  0.08 0.28  

 قيادة التكلفة
0.27 0.98 0.27 2.72 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 

نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر  (14-4)وٌوعح الجدول 

حٌث أظهرت نتابج التحلٌل اإلحصابً .  تطوٌر المنتجعلىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

 ، إذا  تطوٌر المنتجعلىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة إحصابٌة ألثر داللة وجود أثر ذي 

 فقد بلغ R2أما معامل التحدٌد . (  0.05)عند مستوى  R( 0.28)بلغ معامل االرتباط 

 ناتج عن التغٌر فً مستوى تطوٌر المنتجمن التغٌرات فً  (0.08)، أي أن ما قٌمته (0.08)

، وهذا ٌعنى أن β( 0.27)كما بلغت قٌمة درجة التؤثٌر . استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

 تطوٌر المنتجالزٌادة بدرجة واحدة فً استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌإدي إلى زٌادة فً 

 (.0.27)بقٌمة 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة

، وهذا (  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (2.72) والتً بلغت  تطوٌر المنتجعلى
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 تطوٌر المنتج عند علىستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة الداللة إحصابٌة أثر ذي  ٌإكد وجود

 (.0.05)مستوى 

 :-وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

 تطوٌر المنتجستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال" 

 (."0.05) عند مستوى داللة .لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

 

 :الفرضٌة الفرعٌة الرابعة

Ho1-4 :استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً التركٌز ذو داللة إحصابٌة ر يثوجد تؤال ي

 . على الزبون

استخدام استراتٌجٌة قٌادة نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (15-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . التركٌز على الزبونوالتكلفة  ٌّن ال داللة اذفقد تب  قٌادة إستراتٌجٌةستخدام ب

  Fفقد بلغت قٌمة. (  0.05) عند مستوى داللة التكلفة على التركٌز على الزبون

 .(  0.05)وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (3.41)المحسوبة 
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 (15-4)جدول 

 و التركيز على الزبوناستخدام استراتيجية قيادة التكلفة نتائج اختبار تحليل التباين بين 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

التركيز  علىالتكلفة 

 على الزبون

 1 1.83 2.83االنحدار 

 89 0.54 47.71البواقً  0.048 3.41

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة*  

 (16-4 )جدول

 التركيز على الزبونستخدام استراتيجية قيادة التكلفة في ال  البسيطتحليل االنحدار الخطي

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 7.30  0.41 3.00 معامل الثبات

استراتيجية  0.04 0.19

 قيادة التكلفة
0.19 0.11 0.19 2.80 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 
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نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر  (16-4)وٌوعح الجدول 

حٌث أظهرت نتابج التحلٌل .  التركٌز على الزبونعلىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

 التركٌز علىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة إحصابٌة ألثر داللة اإلحصابً وجود أثر ذي 

أما معامل . (  0.05)عند مستوى  R( 0.19)، إذا بلغ معامل االرتباط على الزبون

 التركٌز على الزبونمن التغٌرات فً  (0.04)، أي أن ما قٌمته (0.04) فقد بلغ 2Rالتحدٌد 

 βكما بلغت قٌمة درجة التؤثٌر . ناتج عن التغٌر فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة

، وهذا ٌعنى أن الزٌادة بدرجة واحدة فً استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة ٌإدي إلى (0.19)

 (.0.19) بقٌمة التركٌز على الزبونزٌادة فً 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة

  )وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (2.80) والتً بلغت  التركٌز على الزبونعلى

 علىستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة الداللة إحصابٌة أثر ذي  ، وهذا ٌإكد وجود(0.05

 (.0.05)مستوى التركٌز على الزبون عند 

 :-وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

التركٌز على ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال" 

 (."0.05) عند مستوى داللة . لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردنالزبون 

 :الفرضٌة الفرعٌة الخامسة

Ho1-5 :ستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ال  ذو داللة إحصابٌةريثوجد تؤال ي

. االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌة
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 (17-4)جدول 

 واالستجابة للمتغيرات البيئيةاستخدام استراتيجية قيادة التكلفة نتائج اختبار تحليل التباين بين 

 

المصدر 

مجموع 

المربعات 

SOS 

متوسط 

مجموع 

المربعات 

MS 

درجات 

الحرٌة 

DF 

 *F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

استراتيجية قيادة 

 علىالتكلفة 

االستجابة للمتغيرات 

 البيئية

 1 7.41 7.41االنحدار 

 89 0.47 42.13البواقً  0.000 15.66

 90  49.54المجموع 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 3.60 =الجدولٌة F قٌمة * 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة نتابج اختبار تحلٌل التباٌن بٌن  (17-4)ٌوعح الجدول 

ٌّن أن هناك أثراًا . االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةوالتكلفة  ٌّن ال داللة اذفقد تب ستخدام ب

  ) عند مستوى داللة  قٌادة التكلفة على االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةإستراتٌجٌة

  )وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  (15.66) المحسوبة  Fفقد بلغت قٌمة. (0.05

0.05). 

نتابج تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط للتثبت من أثر  (17-4)وٌوعح الجدول 

حٌث أظهرت .  االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةعلىاستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة إحصابٌة ألثر داللة نتابج التحلٌل اإلحصابً وجود أثر ذي 

 . االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةعلى
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 (18-4 )جدول

 االستجابة للمتغيرات البيئيةستخدام استراتيجية قيادة التكلفة في ال  البسيطتحليل االنحدار الخطي

 B 
  الخطؤ

 المعٌاري
Βeta 

 قٌمة

 t* 

 مستوى

 الداللة 

 قٌمة

 األرتباط

R 

 معامل

 التحدٌد

R2 

 0.000 7.88  0.32 2.50 معامل الثبات

استراتيجية  0.15 0.39

 قيادة التكلفة
0.33 0.1 0.39 3.96 0.000 

 (0.05 )عند مستوى داللة إحصابٌة 1.165 =الجدولٌة t قٌمة* 

أما معامل التحدٌد . (  0.05)عند مستوى  R( 0.39)إذا بلغ معامل االرتباط 

R2 االستجابة لمتطلبات البٌبة من التغٌرات فً  (0.15)، أي أن ما قٌمته (0.15) فقد بلغ

كما بلغت قٌمة درجة .  ناتج عن التغٌر فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفةالخارجٌة

، وهذا ٌعنى أن الزٌادة بدرجة واحدة فً استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة β( 0.39)التؤثٌر 

 (.0.39) بقٌمة االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةٌإدي إلى زٌادة فً 

استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة المحسوبة ألثر  (t) وٌإكد إحصابٌة هذا األثر قٌمة

وهً دالة إحصابٌا عند  (3.96) والتً بلغت  االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌةعلى

ستخدام استراتٌجٌة قٌادة الداللة إحصابٌة أثر ذي  ، وهذا ٌإكد وجود(  0.05)مستوى 

 (.0.05)مستوى  االستجابة لمتطلبات البٌبة الخارجٌة عند علىالتكلفة 
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 :-وبالتالً ترفض الفرعٌة العدمٌة وتقبل الفرعٌة البدٌلة التً تنص على أنه

 استجابةستخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة فً ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ال" 

 لمتطلبات البٌبة الخارجٌة  عند مستوى داللة شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

(0.05".) 

 

 الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة

Ho2 : ال توجد فروقات ذات داللة إحصابٌة فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة

إدارة الجودة االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن تعزى إلى والتكلفة 

. للمدٌر (خبرة الجودةوخبرة التخطٌط، )

 :وهما  جزأٌنالختبار هذه الفرعٌة تم تقسٌمها إلى 

H02-1 : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة

 إدارة الجودة االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربائٌات فً االردن تعزى إلىوالتكلفة 

 .خبرة المدٌر فً التخطٌط

 One Way) تحلٌل التباٌن األحادي باستخدامختبار هذه الفرعٌة ٌمكن ا

ANOVA)  ًللتحقق من وجود فروق بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة الكهربابٌات ف

إدارة الجودة االستراتٌجٌة تعزى إلى واالردن حول كٍل من استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

. (20-4)، (19-4)، وكما هو موعح فً الجداول  التخطٌطخبرة
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عدم وجود اختالف دال  (19-4)ٌتبٌن من خالل النتابج الموعحة فً الجدول 

 حسب استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفةفً  (0.05α ≥  )إحصابٌاًا عند مستوى الداللة 

 ≥ α) المحسوبة غٌر دالة عند مستوى الداللة  (F) حٌث كانت قٌمة  التخطٌط خبرةخاصٌة

: ؛ وعلٌه تقبل الفرعٌة العدمٌة التً تنص على(2.37)بقٌمة بلغت  (0.05

عدم وجود فروق ذات داللة حصابٌة فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة "

 خبرة المدٌر فً بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن تعزى إلى

 التخطٌط    

 (19-4)الجدول 

حسب  استراتٌجٌة قٌادة التكلفةنتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة االختالف بٌن متوسطات 

 خبرة التخطيطخاصية 

 
قيمة 

F المحسوبة 

مستوى الداللة 

Sig.* 

ة ينتيجة الفرض

العدمية 

استراتيجية قيادة 

 التكمفة
 قبول الفرضية 0.076 2.371

 
عدم وجود اختالف دال  (20-4)ٌتبٌن من خالل النتابج الموعحة فً الجدول 

 حسب إدارة الجودة االستراتٌجً  بعض أبعادفً (0.05α ≥  )إحصابٌاًا عند مستوى الداللة 

حٌث كانت  التخطٌط للمدٌر، وهً تطوٌر المنتج واالستجابة لمتطلبات البٌبة خاصٌة خبرة

؛ (2.26)بقٌمة بلغت  (0.05α ≥ ) المحسوبة غٌر دالة عند مستوى الداللة  (F)قٌمة 
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  )اختالف دال إحصابٌاًا عند مستوى الداللة  وجود وأظهرت النتابج. ؛ على التوالً(2.31)

≤ 0.05)α لكل من التخطٌط االستراتٌجً للجودة والتزام اإلدارة العلٌا والتركٌز على 

 بقٌمة  فقد α(0.05 ≥ ) المحسوبة دالة عند مستوى الداللة  (F)، حٌث كانت قٌمة الزبون

. على التوالً( 2.81)، (2.82)، (5.11)بلغت 

 (20-4)الجدول 

إدارة الجودة نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة االختالف بٌن متوسطات 

 خبرة التخطٌط حسب خاصٌة االستراتٌجٌة

إدارة الجودة 

 االستراتٌجٌة

 F قٌمة

المحسوبة 

 مستوى الداللة

Sig.* 

 نتٌجة الفرعة

العدمٌة 

التخطٌط 

 االستراتٌجً للجودة
 رفض الفرعٌة 0.003 5.107

 رفض الفرعٌة 0.044 2.818 التزام اإلدارةالعلٌا

 قبول الفرعٌة 0.087 2.259 تطوٌر المنتج

 رفض الفرعٌة 0.044 2.807 التركٌز على الزبون

االستجابة للمتطلبات 

 البٌبٌة
 قبول الفرعٌة 0.082 2.313
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عدم وجود فروق ذات داللة   الفرعٌة العدمٌة التً تنص على أجزاء منوعلٌه تقبل

إدارة الجودة  حول الكهربابٌات فً األردنبٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌة 

للمدٌر، والمتعلقة ببعد تطوٌر المنتج وبعد االستجابة   التخطٌط تعزى إلى خبرةاالستراتٌجٌة

وجود فروق ذات داللة لمتطلبات البٌبة ، وترفض أجزاء من الفرعٌة التً تنص على 

حول بعد التخطٌط  الكهربابٌات فً األردن بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌة

 .االستراتٌجً للجودة وبعد التزام اإلدارة العلٌا وبعد التركٌز على الزبون

H02-2 : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة

 إدارة الجودة االستراتٌجٌة لدى شركات صناعة الكهربائٌات فً االردن تعزى إلىوالتكلفة 

 خبرة المدٌر فً الجودة

 One Way) تحلٌل التباٌن األحادي باستخدام  أٌعاختبار هذه الفرعٌةوتم ا

ANOVA)  ًللتحقق من وجود فروق بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة الكهربابٌات ف

إدارة الجودة االستراتٌجٌة تعزى إلى واالردن حول كٍل من استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

. (22-4)، (21-4)، وكما هو موعح فً الجداول  الجودةخبرة

وجود اختالف دال إحصابٌاًا  (21-4)ٌتبٌن من خالل النتابج الموعحة فً الجدول    

  خبرةخاصٌة حسب استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفةفً  (0.05α ≥  )عند مستوى الداللة 

بقٌمة بلغت  (0.05α ≥ ) المحسوبة  دالة عند مستوى الداللة  (F)حٌث كانت قٌمة الجودة 

عدم وجود فروق ذات داللة  :الفرعٌة العدمٌة التً تنص علىترفض ؛ وعلٌه (1.71)

حصابٌة فً مستوى استخدام استراتٌجٌة قٌادة التكلفة بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إ

 . خبرة المدٌر فً الجودةالكهربابٌات فً االردن تعزى إلى
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 (21-4)الجدول 

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفةنتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة االختالف بٌن متوسطات 

 خبرة الجودةحسب خاصٌة 

 المحسوبة Fقيمة 
مستوى 
 الداللة
Sig.* 

نتيجة 
ة يالفرض

العدمية 
استراتيجية قيادة 

 التكمفة
 رفض 0.171 1.71

 
عدم وجود اختالف دال  (22-4)ٌتبٌن من خالل النتابج الموعحة فً الجدول 

 حسب إدارة الجودة االستراتٌجٌة  جمٌع أبعادفً (0.05α ≥  )إحصابٌاًا عند مستوى الداللة 

 الجودة للمدٌر، وهً التخطٌط االستراتٌجً للجودة؛ التزام االدارة العلٌا بقعاٌا خاصٌة خبرة

المحسوبة غٌر دالة  (F)حٌث كانت قٌمة الجودة؛ تطوٌر المنتج؛ واالستجابة لمتطلبات البٌبة؛ 

؛ (3.737 )؛(4.509)؛ (4.872)بقٌمة بلغت  (0.05α ≥  )عند مستوى الداللة 

.  على التوالً؛(5.514)؛ (5.787)

 :- وعلٌه تقبل الفرعٌة العدمٌة التً تنص على

بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌة عدم وجود فروق ذات داللة "

للمدٌر،   الجودة تعزى إلى خبرةإدارة الجودة االستراتٌجٌة حول الكهربابٌات فً األردن

 ."والمتعلقة بكافة ابعاد ادارة الجودة االستراتٌجٌة
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 (22-4)الجدول 

إدارة الجودة نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة االختالف بٌن متوسطات 

 خبرة الجودة حسب خاصٌة االستراتٌجٌة

إدارة الجودة 

 االستراتٌجٌة

 F قٌمة

المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

Sig.* 

نتٌجة 

الفرعة 

العدمٌة 

التخطٌط االستراتٌجً 

 للجودة
 قبول 0.004 4.872

 قبول 0.005 4.509 التزام اإلدارةالعلٌا

 قبول 0.017 3.737 تطوٌر المنتج

 قبول 0.001 5.787 التركٌز على الزبون

االستجابة للمتطلبات 

 البٌبٌة
 قبول 0.002 5.514
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصٌات
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصٌات

 

 المقدمة

 النتائج 5-1

 االستنتاجات 5-2

  التوصٌات5-3
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المقدمة 

 هذا الفصل الذي ٌعد نهاٌة الجهد المبذول فً إعداد الدراسة إلستعراض ُخصصلقد 

أهم النتابج المستندة على ما تقدم من تحلٌل و تفسٌر نظري، وتكوٌن فكري وتحقق عملً، 

وهو ما تختص به فقرة النتابج، وفً عوء النتابج تؤتً التوصٌات وما تعتقده الباحثة صواباًا، 

سٌتؤلف هذا الفصل من فقرتٌن هما النتابج  ومن اجل االرتقاء لمبتغى هذه المقاصد،

. والتوصٌات

 

  النتائج5-1

علق بطبٌعة التؤثٌر تالدراسة جملة من التساإالت وقدمت أٌعا فرعٌات تبداٌة أثارت 

بٌن متغٌرات الدراسة، وتوصلت إلى عدة نتابج ساهمت فً حل مشكلة الدراسة واإلجابة عن 

: تساإالتها وفرعٌاتها، وتحاول الباحثة هنا اإلشارة إلى أبرز هذه النتابج

 ستخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة لدى شركات صناعة ال  االهمٌةأن مستوى

 ,Poter)، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة الكهربابٌات فً األردن كان مرتفعاًا 

2004) 

 ستخدام إدارة الجودة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً ال  االهمٌةأن مستوى

، واتفقت هذه النتٌجة مع العدٌد من الدراسات منها األردن كان مرتفعاًا 

Amasaka, 2009)) 
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 ستخدام التخطٌط االستراتٌجً لدى شركات صناعة ال  األهمٌةأن مستوى

، اتفقت هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة الكهربابٌات فً األردن كان مرتفعاًا 

Porter, 2002)) 

 لدى شركات صناعة  بقعاٌا الجودة لتزام اإلدارة العلٌاال  االهمٌةأن مستوى

، وكانت هذه النتٌجة متفقة مع دراسة الكهربابٌات فً األردن كان مرتفعاًا 

(Amasaka, 2007) 

 تطوٌر المنتج لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن ل  االهمٌةأن مستوى

 ، وتتفق هذه النتٌجة مع العدٌد من الدراسات منها دراسةكان مرتفعاًا 

(Leonard &McAdam, 2002)  

  أن مستوى التركٌز على الزبابن لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن

 (Antony & Preece, 2002)، وهذه النتٌجة كانت متفقة مع كان مرتفعاًا 

 الستجابة للبٌبة لدى شركات صناعة الكهربابٌات فً األردن ل  االهمٌةأن مستوى

 .Juan Li& Bingxin Li, 2008))، كان مرتفعا

 داللة إحصابٌة الستخدام إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة على إدارة الجودة يوجود اثر ذ 

التخطٌط االستراتٌجً للجودة، )المنفردة اإلستراتٌجٌة مجتمعة وعلى أبعادها 

التزام اإلدارة العلٌا، تطوٌر المنتج، التركٌز على الزبون، االستجابة لمتطلبات 

 ,Huang & Chen)، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة(0.05)عند مستوى(البٌبة

2006)  
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  بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌة عدم وجود فروق ذات داللة

  الجودة تعزى إلى خبرةإدارة الجودة االستراتٌجٌة حول الكهربابٌات فً األردن

 .للمدٌر، والمتعلقة بكافة ابعاد ادارة الجودة االستراتٌجٌة

  بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌة عدم وجود فروق ذات داللة

  التخطٌط تعزى إلى خبرةإدارة الجودة االستراتٌجٌة حول الكهربابٌات فً األردن

وجود للمدٌر، والمتعلقة ببعد تطوٌر المنتج وبعد االستجابة لمتطلبات البٌبة ، و

الكهربابٌات فً  بٌن آراء المدٌرٌن فً شركات صناعة إحصابٌةفروق ذات داللة 

حول بعد التخطٌط االستراتٌجً للجودة وبعد التزام اإلدارة العلٌا وبعد  األردن

 .التركٌز على الزبون

 

  االستنتاجات2-5

 :أما االستنتاجات فهً على النحو اآلتً

  الكهربابٌات فً األردن باالعتماد على عاملً السعر شركات صناعة تتنافس

والجودة مجتمعٌن، وهو ما ٌدعم مشكلة الدراسة بوجود عالقة وأثر واهتمام 

 .مشترك لدى الشركات المبحوثة بالتكلفة والجودة على حٍد سواء

  اهتمام اإلدارات العلٌا بالبحث عن أنظمة تخفٌض تكالٌف انتاج السلع

والخدمات، وأن الشركات المبحوثة تحاول تطبٌق استراتٌجٌة قٌادة التكلفة من 

 .خالل الوصول إلى أقل التكالٌف مقارنة بالمنافسٌن
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  الكهربابٌات فً األردن تسعى لتحقٌق مستوى أعلى من شركات صناعة أن

الجودة، ودون االخالل بنظام التكالٌف، وتسعى ألن تعع ملف تحسٌن 

 .الجودة عمن الملفات االستراتٌجٌة فً الشركة

  ،هناك اتجاه واعح من قبل الشركات المبحوثة، ممثلة باجابات المستجوبٌن

بالتوجه نحو الزبابن، وهو أحد مإشرات تطبٌق إدارة الجودة االستراتٌجٌة، 

وٌإكد هذا التوجه ما أظهرته النتابج من إدراك المستجٌبٌن بعرورة التزام 

وتبنً اإلدارة العلٌا بتطبٌق عملٌات تحسٌن الجودة على المستوى 

 .االستراتٌجً

  أن هناك دوراًا واعحاًا لخبرة المدٌرٌن فً التخطٌط االستراتٌجً ومدى

ممارستهم لرسم السٌاسات واالستراتٌجٌات، ومدى انعكاس تلك الخبرات 

ومن جهة أخرى الٌكفً أن . على تطبٌق مفهوم إدارة الجودة االستراتٌجٌة

ٌوجد فرٌق فً المنظمة ٌمتلك خبرات فً الجودة والتحسٌن المستمر لوحدها 

بدون دعم وجهود اإلدارة العلٌا، من خالل دمج برامج تحسٌن الجودة مع 

 .الخطط االستراتٌجٌة للمنظمة

  التوصٌات5-3

وفقاًا للنتابج التً تم التوصل إلٌها من اإلطار النظري للدراسة وكذلك النتابج التً تم 

:- الحصول علٌها من واقع التحلٌل اإلحصابً للبٌانات، تم الخروج بالتوصٌات اآلتٌة

عرورة تبنى اإلدارة العلٌا لكامل الدعم لقعاٌا الجودة، وتعمٌنها ودمج برامج 

 .تحسٌن الجودة مع استراتٌجٌة المنظمة
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التؤكٌد على عرورة االهتمام  بإدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، والتؤكٌد على دورها فً 

. خدمة المنظمة

 وبناء نظام تكالٌف جنباًا .التؤكٌد على أهمٌة وعرورة تطبٌق إستراتٌجٌة قٌادة التكلفة

 .إلى جنب مع نظام الجودة، وبناء عالقة التوازن بٌنهما

على إدارة الجودة  تؤثٌر إستراتٌجٌة قٌادة التكلفةل عرورة انتباه الشركات

 . بشكلها اٌجابًاإلستراتٌجٌة

وأخٌرا توصً الباحثة بإجراء مزٌد من الدراسات فٌما ٌتعلق باستخدام قٌادة التكلفة، 

ودراسات تتعلق بإدارة الجودة اإلستراتٌجٌة، وكذلك دراسات تجمع بٌن أثر كٍل منهما على 

  .اآلخر
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( 1)ملحق 

  قابمة شركات صناعة الكهربابٌات فً االردن

 

ت 
اسم المؤسسة 

الصناعٌة 

المدٌر 

العام 
هاتف 

تارٌخ 

التاسٌس 
web-page 

1 
مإسسة عابدٌن 

الصناعٌة 

محمد 

سعٌد 
5865536 1974 www.abdin.com.jo 

3 
مإسسة بٌبرس 

الصناعٌة 

احمد 

ٌحٌى 

بٌبرس 

4201915 2003 bibars@hotmail.com 

4 
شركة السالٌمة 

لصناعات البرادات 

هشام 

السالٌمة 
4161989 2001 salaymehauto@yahoo.com 

5 
شركة رم عالء الدٌن 

للصناعات الهندسٌة 

احمد . م

ٌونس 

اسامة 

4022929 1992 www.rum-mettel.com 

6 
مجمع الشرق االوسط 

للصناعات الهندسٌة 

اسامة 

دروٌش 

الخلٌلً 

4020383 1994 www.mecgroup.jo 

7 
شركة الهدف الهندسٌة 

للصناعات الكهربابٌة 

محمود 

الشرمان 
5539283 1975 itec@nets.com.jo 

8 

شركة صناعة االجهزة 

الكهربابٌة المنزلٌة 

 (هامكو)

عمر . د

منكو 
5365022 1978 

www.mango-

grp.com/company_hamco.htm 

9 
شركة دحدل الصناعٌة 

 (رومو)التجارٌة 

مٌشٌل 

دحدل 
4640035 1991 romo@go.com.jo 

10 

المنظمة األردنٌة 

األكرانٌة لصناعة 

الثالجات 

 nord@nets.com.jo 2003 4023958محمد عقل 

mailto:bibars@hotmail.com
mailto:salaymehauto@yahoo.com
mailto:itec@nets.com.jo
mailto:romo@go.com.jo
mailto:nord@nets.com.jo
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ٌونٌفٌرسال  11

زهٌر 

عبدالكرٌم 

ابو 

الفٌالت 

4910807 1973 univ1@index.com.jo 

12 
مجموعة محمد ابو 

حلتم لالستثمارات 

اٌاد ابو . د

حلتم 
4883187 1960 www.generaldeluxe.com 

المنظمة الوطنٌة للتبرٌد  13
هشام 

حافظ 
4200805 1973 

www.alhafezgroup.com 

 

 المجموع 

 

 

  

mailto:univ1@index.com.jo
http://www.alhafezgroup.com/
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( 2)ملحق 

قابمة بؤسماء المحكمٌن 

 

 موقع العمل الدرجة العممية اسم الُمَحّكم ت

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا أستاذ دكتور محمد عبدالعال النعيمي 1

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا أستاذ دكتور عبد الناصر نور 2

 الجامعة الياشمية أستاذ دكتور خضير فريجات 3

 الجامعة الياشمية أستاذ دكتور ناردر ابو شيخة 4

 الجامعة الياشمية استاذ مشارك رضوان الخرابشة 5

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا أستاذ مشارك ليث الربيعي 6

 الجامعة االردنية استاذ مشارك عدنان أورفمي 7

 الجامعة االردنية استاذ مشارك زعبي الزعبي 8

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا استاذ مشارك يونس مقدادي 9

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا أستاذ مساعد انس البكري 10
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(3)الملحق   

 

استبانة الدراسة 

 حضرة المدير األكرم

 :تحية طيبة وبعد

، وىي األردن في الكيربائيات صناعة شركاتتقوم الباحثة بإعداد دراسة تطبيقية عمى 

جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق 

 :االوسط، وىذه الدراسة بعنوان

ة في شركات استخدام استراتيجية قيادة التكلفة وأثرها على إدارة الجودة االستراتيجي" 

 "صناعة الكهربائيات في األردن 

ونظرًا لما نأممو من تعاونكم البنَّاء ودعمكم المتواصل لممسيرة العممية، فإنني أرجو 

منكم التكرم بتعبئة فقرات اإلستبانة بعناية لما لذلك من أثر في تعزيز نتائج الدراسة عممًا بأن 

 .جميع البيانات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط، وسيتم التعامل معيا بسّرية تامة

  وتفضموا بقبول وافر الشكر والتقدير

 الخطيب ة ريماالباحث        

 الزعبي هيثم الدكتور اشراف
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 الجزء االول

 في المكان الذي يمثل إجابتك (  )يرجى وضع إشارة : غرافيةوالخصائص الديم

 الجنس ذكر □ أنثى □  

 العمر 25اقل من  □ 34-25 □ 44-35 □  فؤكثر45 □

  الخبرة  فؤقل3 □ 8-4 □ 13-9 □  فؤكثر14 □

 المسمى الوظيفي مدٌر عام □ نابب، مساعد □ مدٌر دابرة □ ربٌس قسم □

 المؤهل العلمي دبلوم او اقل □ بكالوريوس □ ماجستير □ دكتوراة  □

 الخبرة في التخطيط االستراتيجي  3اقل من □  سنوات5-3 □  سنوات8-6 □ 8اكثر من  □

درجة المشاركة في رسم  لم اشارك □ قلٌلة □ متوسطة □ كثٌرة □

 االستراتيجية

درجة الخبرة والمشاركة في تحسين  لم اشارك □ قلٌلة □ متوسطة □ كثٌرة □

 الجودة

 متغيرات الدراسة: الجزء الثاني
 

 
 

 حول واقع  مع رأيكيتوافقفي المربع الذي تعتقد بأنه  (√ ) إشارة وضع يرجى
رجة منظمتك

ل د
اق

 
   

رجة
ى د

اعل
 

   1 2 3 4 5 
لفة

لتك
دة ا

 قيا
جية

راتي
است

 

  □  □  □  □  □ (تمّيز محدود)تنتج المنظمة سلع بخصائص معيارية ونمطية  1

  □  □  □  □  □ تركز المنظمة على اقتصاديات الحجم واالنتاج بكميات كبيرة 2

  □  □  □  □  □ تنتهج المنظمة نظام فعال للعمليات الداخلية يؤدي الى تخفيض التكاليف 3

  □  □  □  □  □ تقوم المنظمة بتحليل وتخفيض تكاليف االنتاج الى أقل حد ممكن 4

  □  □  □  □  □ تسعى المنظمة للتفوق على المنافسن من خالل ميزة التكلفة االقل 5
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جود
ي لل

تيج
سترا

 اال
يط

خط
الت

 

  □  □  □  □  □ يوجد في المنظمة قسم أو شخص يختص ويمارس ويطبق مفاهيم ومعايير الجودة  6

  □  □  □  □  □ تطلب االدارة العليا من المختصين بالجودة اعداد استراتيجية للجودة 7

  □  □  □  □  □ يتم مناقشة قضايا الجودة خالل مناقشة استراتيجية المنظمة 8

  □  □  □  □  □ تتضمن استراتيجية المنظمة جزء مستقل عن استراتيجية الجودة 9

  □  □  □  □  □ (ISO)تطبق المنظمة معايير دولية لضبط ومتابعة الجودة مثل  10

عليا
ة ال

دار
 اال

زام
الت

 

  □  □  □  □  □ تقدم االدارة العليا دعماً وتعاوناً لتطبيق قضايا الجودة 11

  □  □  □  □  □ يرتبط قسم الجودة مباشرة مع االدارة العليا 12

  □  □  □  □  □ تعتبر االدارة العليا قضايا الجودة ضمن أولوياتها 13

  □  □  □  □  □ تدرج االدارة العليا مخصصات لتطبيق استراتيجية الجودة ضمن موازنة المنظمة 14

  □  □  □  □  □ تلتزم االدارة العليا بصرف مخصصات الجودة المحددة في الموازنة 15

نتج
 الم

وير
تط

 

  □  □  □  □  □ تهتم المنظمة بتطوير خصائص المنتج 16

  □  □  □  □  □ تبحث المنظمة عن احدث التطورات المرتبطة بمنتجاتها 17

  □  □  □  □  □ تقوم المنظمة باجراء تحسينات مستمرة ومتكررة على منتجاتها 18

  □  □  □  □  □ تشجع المنظمة االفكار الجديدة واالبداعات المتعلقة بتطوير متجاتها 19

  □  □  □  □  □ تقدم المنظمة الدعم المادي الالزم لتطوير المنتج 20

بون
 الز

على
يز 

لترك
ا

 

  □  □  □  □  □ تهتم المنظمة بالتعرف على احتياجات ورغبات ومتطلبات الزبائن 21

  □  □  □  □  □ تحسن المنظمة باستمرار لنوعية وحجم الخدمات المقدمة للزبائن 22

23 
تدعم المنظمة عالقات جيدة مع الزبائن وتديم قنوات اتصال مفتوحة باستمرار 

 معهم

□  □  □  □  □  

  □  □  □  □  □ تستجيب المنظمة لمتطلبات الزبائن وتجري تغييرات تتناسب مع رغباتهم 24
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  □  □  □  □  □ تعتبر المنظمة متطلبات الزبائن ضمن اولوياتها االولى 25

بيئة
ة لل

جاب
الست

ا
 

  □  □  □  □  □ تحلل المنظمة الفرص والتهديدات في بيئتها والمرتبطة بقضايا الجودة 26

  □  □  □  □  □ تحلل المنظمة جوانب القوة والضعف عند تبنيها لقضايا الجودة 27

  □  □  □  □  □ ترصد المنظمة وتتابع باستمرار تحركات المنافسين لها 28

  □  □  □  □  □ تجمع وتسجل المنظمة معلومات دقيقة عن كافة االحدث التي تجري في بيئتها 29

  □  □  □  □  □ تعدل المنظمة من طرق واساليب العمل واالنتاج بما يتناسب مع التطورات في البيئة 30
 

 




