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 شكر وتقدير
لزيادة    من ببلئو وسبيبل لجنانو وسببا الحمد هلل الذي جعل الحمد ثمنا لنعمو ومعاذا

مام األئمة وسراج األمة ،إحسانو وعمى أىل بيتو األطيار  ،والصبلة عمى رسولو نبي الرحمة وا 
عمييم أجمعين صبلة تكون إزاء لفضميم  والمصطفين األبرار وأصحابو األصفياء األخيار. صمى اهلل

 وفرعيم. ومكافأة لعمميم وكفاء لطيب أصميم
عمي عبد  الدكتور م بخالص شكري وامتناني وتقديري البلمتناىي إلى األستاذ الفاضلأتقد

غنائيا بالكثير من المبلحظات القيمة   الغني البليذ لتفضمو مشكور باإلشراف عمى ىذه الرسالة وا 
كانت خير عون لي في إكمال  التي أثرت الرسالة بفضل متابعتو العممية وأثني عمى جيوده التي

فجزاه اهلل عني وعن العمم وأىمو خير الجزاء وجعل  ،رسالة بفضل إرشاداتو وتوجيياتو السديدةىذه ال
الطاعات ودفع الببلء وأمده اهلل بالصحة والعافية والعمر المديد خدمة  اهلل ثوابو غفران الذنوب وتقبل

 لمعمم.
قسم  وأساتذة أن أقدم الشكر واألمتنان لرئيسيقتضي ب كما يقتضي واجب العرفان والوفاء

أداميم اهلل نبراسا  المحاسبة جميعا خاصة الذين حظيت بشرف تدريسيم لي في مرحمة الماجستير،
 لمساعدتيم ،كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى العاممين في شركة نبيل لممواد الغذائية ووفقيم جميعا.

 وتقديميم المعمومات البلزمة لدعم ىذا البحث.
نعم  لعزيزة ) سيام سعادة( التي لطالما ساندتني وكانت ليكما أخص بالشكر صديقتي ا

داعي  ،( عمى وقوفيم بجانبي كأخ ليموزىراء الحاتمي الصديقة في كل األوقات، و)فاطمة سعادة
د. وأشكر شيد إبنة أختي العزيزة لما قدمتو لي من مساعدة، يوفقيم ويديم صداقتنا إلى األب اهلل أن

  استيا وتحقيق أىدافيا.داعي اهلل أن يوفقيا في در 
إنجاز ىذه  إن واجب الوفاء والعرفان بالجميل بأن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعانني في

الجزاء وأمدىم اهلل  الرسالة بموقف صادق، ورأي سديد، وكممة طيبة، جزاىم اهلل تعالى عني خير
  الدين والدنيا واآلخرة إنو سميع مجيب. يبالعفو والعافية ف تعالى
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 إلى والدتي الغالية التي لم تأل جيدا في تربيتي وتوجييي والوقوف بجانبي دائما
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 أثر رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليف 

 نية الياشميةالشركات الغذائية في المممكة األرددراسة تطبيقية عمى 

 إعداد

 شاكر محمود أحمد عريقات 

 إشراف الدكتور

 عمي عبد الغني الاليذ 

 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليف وتوضيح         

مكانيتو عمى توفير موقع تناف سي أىمية وقدرة نظام الرقابة عمى الجودة عمى تحسين وضع الشركة وا 

مى الجودة فعال متميز لمشركة بين باقي الشركات وذلك من خبلل إمتبلك الشركة لنظام رقابة ع

تكون مجتمع الدراسة من خمس فئات ذات صمة بموضوع الدراسة وىم ) مدير وواضح لمعاممين، ي

( شركة من 13المبيعات، مدير الجودة، مدير اإلنتاج، المدير المالي، المحاسب اإلداري( في )

( إستبانة عمى عينة البحث بطريقة عشوائية تم 60لشركات الصناعية الغذائية، وقد وزع الباحث )ا

 إختيارىم من مجتمع الدراسة كما لجأ ألسموب المقابمة مع اإلداريين في شركة نبيل لممواد الغذائية.

 المبلءمة لمغرضمجال جميع مجاالت االستبانة )أن أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي 

 تكاليف األداءمجال و  التكاليف الوقائيةمجال و  تكمفة ضبط الجودةمجال و  التأمين أو التوافرمجال و 

وجود أثر وأظيرت  ( حصمت عمى درجة موافقة مرتفعة. تكمفة المعيبمجال و عمى متوسط حسابي 

 الرقابة النوعية عمى تخفيض التكاليف في الشركات الغذائية فيذو داللة احصائية في تطبيق 

 وتحميل المستيدفة التكمفة إستعمالضرورة تحسين ب، أوصت الدراسة المممكة االردنية الياشمية

 لما ليا األثر في تحسين النوعية ومن ثم تخفيض تكمفة المنتج. متكامل القيمة بشكل
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Abstract 

        This study aimed to identify the extent of quality control on costs 

reduction, clarify the importance of quality control system in order to 

improve the company’s performance, furthermore its potential to obtain 

competitive  position for the company among other companies, this could 

happened only through obtaining effective and clear quality control system. 

The population of the study consisted from five related categories which are 

(sales, quality, production, financial managers and administrative 

accountants) in (13) Food Industries companies. The researcher distributed 

(60) questionnaires randomly for study sample. Also, he used the interview 

method to collect information from the administrative in Nabil’s Food 

Industries Company. 

The results of statistical analysis show that all fields of the 

questionnaire ( suitability of product, availability, quality control cost, 

preventive (protective) costs, performance costs on moderate level, and  

deficient costs) all have high degree. Furthermore, the results show there is 

a significant effect for applying Quality control on cost reduction on food 

companies in the Hashemite Kingdom of Jordan. The study recommends to 

improve using the cost target and analyzing the value because of  its effect 

in improving quality and decreasing product cost.  
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 الفصل األول

 طار العام لمدراسةاإل

 

  المقدمة 1-1

التي  من األمور اليامة أو كما تسمى أيضا رقابة الجودة الرقابة النوعية طبيق نظامتن إ         

التركيز عمى الرقابة  وذلك ألناعية أو خدمية عنيا ألي شركة سواء كانت شركة صن ال غنى

تخفيض و  تنافسيةالميزه الو ة جوانب منيا جودة المنتج عد مكن الشركة من التركيز عمىالنوعية ي

 رباح.األزيادة  التكاليف و

مثل  ستخداميا لتخفيض التكاليفالشركات عمى إ تإعتاد ىناك طرق عديدة و مختمفة         

 كيز عمى الرقابة النوعية و معرفةدون التر  ،شراء تكنولوجيا حديثة وتخفيض تكاليف المواد األولية

نتاجيو ىي المنتوج الطبيعي المرافق اليدر وزيادة اإل إذ أن تقميل ،ا في تخفيض التكاليفىميتيأ

و جورج عمى تقمل التكاليف)األ ةنتاجياإلقل و فاليدر األ أو الجودة ية تحسين النوعيةلعمم

نتاجية تساىم في تحسين القدرات اإلو الخدمة أىتمام بجودة المنتج اإل لذلك ،1998)،كيرتشز ومير 

عطاء المنتج أو الخدمةو سواق الوطنية والدولية طوير القدرة عمى المنافسة في األتو   باقي عن ميزة ا 

من الطرق و التقميل ستتمكن الشركة من اإلستغناء أخرى وبالتالي خدمات الشركات األمنتجات و 

 .تكاليفال لى تخفيضع منتجاتيا أو خدماتيا مما يؤدي إخرى التي تستخدميا لبياأل

باستخدام الجودة في كل العمميات من اإلدارة إلى التخطيط إلى  الرقابة النوعيةتيتم          

التأكد من مدى مطابقة السمعة إلى التخزين والتوريد و  ميم إلى التصنيع والتركيب والفحصالتص

 .لممواصفات والمعايير المطموبة والمحددة مسبقاً 
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دياد أعداد مع إز  ومدى أىميتيا في وقتنا الحاضر عيةالنو  موضوع الرقابة ةثار من الميم إ         

وأىميتيا في تحقيق ما تسعى إليو الشركات من  ،(2007 ،عيشوني) بينيم الشركات وقوة المنافسة

بل وأيضا عندما يتم تنفيذ الرقابة  ،افسيةالتن هالحفاظ عمى الميز تخفيض التكاليف وزيادة األرباح و 

 .لمشركة ن ويزيد من القوى التنافسيةك سيحسكما يجب فإن ذل النوعية

 

 وسؤاليا الدراسةمشكمة  1-2

ىميتيا في تخفيض مدى أومعرفة  عمى الرقابة النوعية يزتركتعاني الشركات من قمة ال         

 ما زالت نوعيةن الرقابة الإ .وتكبدىا تكاليف أكثر التنافسية هالميز التكاليف وينجم عن ذلك فقدانيا 

والعممية الرقابية في المشاريع الكبيرة ما زالت عممية  ،لرئيسية لمعديد من الشركاتالمشكمة ا تعد

نما بالخطط  ،القيادية بالييكل التنظيمي واألساليبال ترتبط فقط بالنظام الرقابي و  معقدة فيي وا 

 (.2002عبدالرحمن، ) تي تعتبر القوة المركزية لممؤسسةواألىداف ال

 الرقابة النوعيةخطط لممارسة وتطبيق ي خططيا لتخفيض التكاليف الشركات ف ال تضع         

 وذلك يؤدي إلىالتي تستحقيا  الشركات فإنيا ال تبدي ليا تمك األىميةوفي حال وجودىا في خطط 

فكم سمعنا  ،و خدميةأسواء كانت شركات صناعية  ىدافيا بشكل تام وبفاعميةشركات أعدم تحقيق ال

إمكانية تحقيق األرباح ثر عمى إرتفاع التكاليف لدييا مما أ بسبب و تصفية شركاتعن إغبلق أ

 (. 1999)الدوري،  ستمرارية الشركاتوالقضاء عمى إ

 

 -من خالل إثارة السؤال الرئيسي التالي:توضيح المشكمة ويمكن 

 عمى تخفيض التكاليف ؟ رقابة الجودةىل يوجد أثر ل        

  المستقل بينما التكاليف ىي المتغير التابع. حيث تعتبر رقابة الجودة ىي المتغير
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 :فرضية الدراسة 1-3

 لى الفرضية التالية وىي:إنتوصل  ةلى مشكمة الدراسإإستنادا 

HOعمى تخفيض التكاليف. جودة: ال يوجد أثر لرقابة ال 

 

 :أىداف الدراسة 1-4

 لى ما يمي:تيدف ىذه الدراسة إ

 .يض التكاليفعمى تخف الجودةثير رقابة التعرف عمى تأ -1

 .طرقياووسائميا و  لجودةالتعرف عمى مفيوم رقابة ا -2

 .في خفض التكاليف األدوات المستخدمةالوسائل و  التعرف عمى -3

رقابة ىمية ء نتائج الدراسة تساىم في توضيح أقتراحات في ضو اإلتقديم عدد من التوصيات و  -4

 .عمى تخفيض التكاليف الجودة

 

 :ىمية الدراسةأ 1-5

 :عتبارات التاليةىمية الدراسة في اإلأن تكم

التكاليف ىي ن حيث إ ،الشركات أىداف عمى وتأثيرىا ىمية التكاليفالدراسة من أىمية تنبع أ -1

كبر حد ممكن نظرا لتأثير التكاليف عمى ت تخفيضيا ألتحاول جميع الشركا العامل الرئيسي التي

 .رباح الشركاتزيادة و تخفيض أ

الممارسة في الشركات  التطبيقية في مجال بيئة الرقابةدراسات والبحوث النظرية و إنيا تدعم ال -2

يرىا عمى تخفيض تأثو الخدمة و فاعمية جودة المنتج أو  قيس كفاءة، كما إنيا تالصناعية والخدمية

 .ثير عمى جودة المنتج بطريقة سمبيةالتكاليف دون التأ
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الصناعية و الخدمية و لفت نظر لمشركات  حقيا و توضيح أىميتيا جودةإعطاء رقابة ال -3

 .تخفيض التكاليفودورىا الفعال في  جودةقابة الر ىمية تطبيق أل دراة العميا و الوسطىاإل

لدراسات  موضوع قمت الدراسات فيو وبيذا فيي تشكل مجاال مفتوحا إنيا تأتي مساىمة في-4

  .ةالحق

 

 التعريفات اإلجرائية: 1-6

 

 النوعية )الجودة(:

فر في المنتج حتى يكون المنتج قادر عمى إشباع اوىي خصائص ومعايير يجب أن تتو          

نقص أو إنحراف في تمك  أيو  رغبات وحاجات الزبون والتميز بين منتجات الشركات المنافسة

 ا.باستطاعتيا أن تتفاداىالمعايير سوف يقود الشركة إلى خسائر كان الخصائص و 

 

 الرقابة النوعية:

في  ونتمك الخطوات التي يتبعيا العاممويطمق عمييا أيضا الرقابة عمى الجودة وىي          

الشركة من فحص ومراقبة لمتحقق من مطابقة نوعية )جودة( منتجات الشركة لممعايير التي تم 

كتشاف أي إنحرافات وعد اإلنحرافات بما يتناسب مع  وتصحيح تمك ،م تطابقتحديدىا مسبقا وا 

كتشاف سبب حدوثيا حتى ال تتكررالمعايير ا كما تعمل تمك الخطوات عمى تحسين  ،لمحددة وا 

نوعية )جودة( المنتج بما يتناسب مع متطمبات السوق والعمل عمى تخفيض التكاليف من خبلل 
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عطاء المنتج ميزه تنافسية  التأكد والحذر من عدم تكرار األخطاء التصنيعية وتقميل شكاوي الزبائن وا 

 نوعو أمام الزبائن.المنافسين بما يجعمو فريد من  بين منتجات

 

 التكاليف النوعية )الجودة(:

التي تعمل بدورىا عمى  ىي التكاليف التي تتحمميا الشركة مقابل تحسين خطوات الرقابة النوعية 

لمتكاليف الكمية لمشركة مع الحفاظ عمى  مما يقابل ذلك التحسين تخفيض رفع نوعية )جودة( المنتج

 ز جودة المنتج. تمي

 

 حدود الدراسة: 1-7

 تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:

الشركات  إقتصرت ىذه الدراسة عمى المعمومات والبيانات التي يمكن الحصول عمييا من  -1

 وتكاليفيا وبذلك تتحدد حدود الدراسة المكانية عمى جودةوالمكمفين بمتابعة نظام رقابة ال الغذائية 

 .الغذائية في المممكة األردنية الياشميةالشركات الصناعية 

 .2014أما الحدود الزمانية ليذه الدراسة ىي الفصل األول  -2

 

 محددات الدراسة: 1-8

جعل قمة الدراسات التطبيقية في ىذا المجال وخاصة في المممكة األردنية الياشمية مما  -1 

 .قميل سابقة في مجال الدراسة ضعيف وإمكانية الحصول عمى معمومات 

التي تمارسيا الشركات  جودةرقابة الء تعد ىذه الدراسة من إحدى الدراسات التي تعني بأدا – 2

ومن ثم فإنو ال يوجد ما يحول دون تعميم نتائج ىذه الدراسة  ،الغذائية الصناعية وبالتحديد الشركات
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سواء في  الغذائية ناعيةكالشركات الص أو رقابة الجودة عمى كافة الجيات المعنية بالرقابة النوعية

  ل.األردن أو باقي الدو 

عن تكاليف الرقابة النوعية من الشركات قيد الدراسة صعوبة الحصول عمى معمومات كمية  – 3

 نظرا لسرية تمك المعمومات.

رفض معظم الشركات قيد الدراسة التي تم توزيع اإلستبيان عمييم اإلفصاح عن أسمائيم وذلك  -4

 المعمومات التي تم اإلفصاح عنيا. حرصًا منيم عمى 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 اإلطار النظري 

 تمييد

يقوم ىذا الفصل باستعراض األدب النظري المتعمق بموضوع الدراسة، وينقسم ىذا الفصل   

، وأبعاد الجودة ودة المناسبةمفيوم الج، و إلى قسمين، القسم األول ويمثل مفيوم النوعية )الجودة(

، األىداف النيائية لنظام الرقابة عمى الجودة، و الرقابة النوعية )الرقابة عمى الجودة(يا، و مستوياتو 

تحسين النوعية )الجودة( )تكاليف الجودة(، وطرق تخفيض التكاليف، و  تكاليف الرقابة النوعيةو 

العربية واألجنبية والقسم الثاني الدراسات السابقة  ، والجوده والتكاليف،يخفض التكاليف ويزيد األرباح

 ذات الصمة.

 

 :المقدمة 1 -2

ستغناء عنيا أو التقميل من شأنيا تعتبر الرقابة وظيفة من وظائف اإلدارة وال يمكن اإل         

 ،ة وناجحةبطتنظيم، التوجية( في الشركة مترااإلدارة )التخطيط، ال ألنيا مكمل أساسي لجعل وظائف

لغرض التأكد من أن األىداف والخطط  بقياس وتصحيح أداء المرؤوسين))عني ن الرقابة تحيث أ

 ،عاطفالموضوعية قد تم تحقيقيا فيي وظيفة تمكن القائد من التأكد أن ما تم مطابق لم خطط لو )

 .(( 35ص ،2009

قبل  لمرسومةكما تعمل الرقابة عمى الكشف عن األخطاء أو اإلنحرافات عن الخطة ا         

 (.  2012،عواد) ليا تبلئم مع األىداف المرسومةحاولة تصحيحيا وتصويبيا بما يموقوعيا و 
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خرى بل وتعمل عمى بة ترتبط إرتباط تام بالوظائف اإلدارية األمما سبق نجد أن الرقا         

ع الحاصل في السوق التأكد من أن التنفيذ يتم وفقًا لمتخطيط. كما استمدت الرقابة أىميتيا من التوس

 .(  2008،)عباسفي الشركات المستثمرةالمحمي والعالمي وضخامة رؤوس األموال 

ميمة كما ىي باقي الوظائف اإلدارية وال  داريةإمما ذكرنا سابقًا نستنتج أن الرقابة وظيفة          

        اأو عدم إعطاء ىذه الوظيفة حقي ل عدم وجودىاايمكن إستمرار الشركة بنجاح في ح

(Evans & Lindsay, 2005). 

مع اإلنفتاح والتطور والتقدم أصبحت الشركات تنافس بعضيا ليس فقط محميًا بل عالميًا          

وصعوبات وتحديات جديدة عمى السوق لم تكن موجودة من قبل ونتيجة  ى ظيور مشاكلمما أدى إل

 تمرار والبقاء ومواكبة مستجدات العصرلئلس المنافسةالشركات في وقتنا الحالي  ذلك أصبح عمى

مما  ،(Tapiero, 1996)والتميز بالسمع والخدمات التي تقدميا عن باقي الشركات المنافسة بالسوق

في  كن القول بأن الرقابة النوعية ىيالرقابة النوعية حيث يم جعل إدارة الشركات تركز عمى

وذلك لما فييا من  ،2002) ،والشبمي ادكةالدر وجوىرىا تقوم عمى نظام رقابي متكامل ) امضموني

الصمود  منالشركة  قدرات عمى تحسين مكانة الشركة وتطويرىا واإلرتقاء بأدائيا العام حتى تتمكن

ىو زيادة األرباح لدييا والمحافظة عمى  إن ىدف كل شركة في ظل المنافسة الحادة بين الشركات.

ىناك خطوات يجب أن  ل حدوثو ألنو حتى يتم ذلكمر السية أرباح مرتفعة ولكن ذلك ليس باألنسب

ن ىذه وجود عمميات إدارية :تريد، وأىم تمك الخطوات ىي احتى تصل لم تتبعيا الشركة العمميات  وا 

 (. ، الرقابةالتوجيو، التنظيمتتكون من عناصر وىي )التخطيط، 

ذا ما كانت صناعية أو إ الشركة كما أنيا يجب أن تراعي طبيعة الصناعة التي تمارسيا         

 .وزيادة األرباحفي تخفيض التكاليف  وذلك ألىميتيا  خدمية والتركيز عمى الرقابة النوعية

(Goetsch, & Davis, 2006)  
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تورد المنتجات لمزبائن دون التأكد من  كانت الشركات في الماضي ( أن2010ذكر)خميل،          

بق المنتج لممواصفات كانت الشركة تعمل عمى حل تمك وفي حال عدم تطا ،أنيا مطابقة لممواصفات

لمشركة وخاصة عندما أصبح  ىذه الطريقة مكمفةالمشكمة عندما يعيد الزبون المنتج لمشركة ولكن 

إجراء تغيير في  الشركة تعمل عمى مما جعل  نافسة ومتشابيةمات منافسون يستطيعون توريد منتج

ات في تعمل عمى تحسين جودة منتجاتيا ومراقبة المنتجإدارة  الشركات حت بفأص .إدارة عمميا

مع تقدم ( أن 2013 ،عيشاويبن يشير)قبل شحن المنتج لمزبون، و  األخيرة لئلنتاج أي المرحمة

زدياد رأت الشركات أنو  انتاجيا ورأس المال المستثمر بيوتفرعاتيا وحجم إأحجام الشركات  الوقت وا 

صت الشركات عمى وضع معايير وقد حر  .في الشركة لمجودةيا أن تؤسس قسم من األفضل ل

عممية المدخبلت منذ  المنتج المطموبةالتي تريدىا حتى يصبح العاممين أكثر معرفة بجودة  لمجودة

 المواد األوليةفي تحويل المستخدمة في تصنيع المنتج إلى العمميات التي تستخدم  وليةوالمواد األ

عند إنتاج تمك المنتجات النيائية فإن الموظف )العامل(  وحتى ،)مخرجات( نيائية إلى منتجات

مما سبق  .ذلك المنتج يتضمن معايير الجودة المطموبة من الشركةسيكون حريص عمى أن يكون 

أال  أكثر وعيا بتقدم الوقت مع ثبات اليدف األساسي لجميع الشركات أصبحتنستنتج أن الشركات 

تسعى بكافة الطرق المتاحة لتزيد من  رى الشركاتائمًا ما نلذلك د زيادة األرباح أيالربحية  وىو

 أىمية كبيرة لمجودة حدى تمك الطرق أبدت الشركاتخفيض تكاليفيا ولما كانت الجودة إأرباحيا أو ت

 قسم خاص مسؤول عن الرقابة النوعية أي الرقابة عمى الجودة نشاءإببعض الشركات  مما أدى

 .( 2001،حمود وفاخوري)
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 :(الجودة) النوعية مفيوم 2-2

 ويتمثل  . عندما نتكمم عن الرقابو النوعيو فإننا نتكمم عن ضبط الجودة أو مراقبة الجودة       
 

 المفيوم التقميدي لمجوده عمى أنيا  مجموعة الصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر في 
 

 في معظم األحيان فإن و  .المنتوج وبما يتطابق مع صفات وخصائص وضعت ليذا المنتوج سابقاً 
 

 ىذه الخصائص والصفات تحدد من قبل المنتج وفقًا لظروفو وموارده واعتباراتو الجديدة 
 

 (.201، ص2003)الصيرفي، 
 
 

 أما المفيوم الحديث لمجوده فيو )) مجموعة الصفات والخصائص والمعايير التي يجب          
 

 مصدر  ،رغبة وتفضيبلت المستيمك(( )الصيرفي أن تتوفر في المنتوج وبما يتطابق مع ويمبي
 

 والبعض يعد  .....( مفيوم الجودة، 2003لعويسات  ،2010عمر ) آخرينتناول و  سابق(.
 

 الجودة في المنتج ومنيم من يتناول موضوع الجودة من الناحية الشمولية وبذلك يركز عمى إدارة
  

 النوعية وبشكل خاص نوعية ى الجودة بمعنى ىذه الدراسة سوف تركز عم إال أن ،الجودة الشاممة
 

  أوضحت سب الجية التي تقوم بالتعريف وقدالممموس وعميو فإن مفيوم الجودة يختمف ح جالمنت
 
 واصفات أما المستعمل أن المنتج يعرف الجودة بأنيا مطابقة السمعة لمم( 1988 ،بطشون)
 

 كورتل ) ياكما عرف ،شباع رغباتو وتفضيبلتوى إمكانية السمعة عملمجودة عمى أنيا إ ينظرفلمسمعة 
 

 مجموعة الخصائص والمميزات لمنتج أو خدمة والتي  أنيا)) ( عمى13ص ،2012،وكحيمة
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 ( أن 2007 ،عيشوني) يقول .((تعطيو القدرة عمى تمبية اإلحتياجات المعبر عنيا أو الضمنية

 
  الية منة مثل إنتاج منتج بنسبة عتعاريف الجودة المختمفة قد تقود الشركة  الى نتائج عكسي

 
 لذلك يرى عيشوني أن من بين مختمف التعاريف المطروحة لمفيوم  ،العيوب وارتفاع التكاليف

 
 نظرا لشموليتيم ىذان التعريفان ولقد أتفق الباحث مع .ذات أىمية خاصة انىناك تعريف ،دةالجو 
 

 :وىم وقدرتيم عمى توضيح تعريف الجودة بما يتناسب مع البحث
 

الجودة ىي مجموع الخواص والسمات في المنتج التي تفي بمتطمبات المستيمك وبالتالي إلى  :األول

في ىذا اإلتجاه تكون الجودة موجية نحو العائدات بحيث أن رضى المستيمك والزبون عن  و رضاه

 جودة المنتج تؤدي إلى عائدات ربحية لمشركة.

ن العيوب واألخطاء في المنتج أو الخدمة التي تؤدي إلى الجودة ىي التحرر والتخمص م :الثاني

رتفاع وفي ىذا اإلتجاه  في شكاوي المستيمكين وعدم رضاىم إعادة العمل وأخطاء في العمميات وا 

 تكون الجودة موجية نحو تخفيض التكاليف.

 

           :                                                     مفيوم الجودة المناسبة 2-3

( تمك 1993 ،مخيمرولقد حدد ) مناسبو تكون  أن حتىساسية أبثبلثة عناصر بط الجودة تر ت

 :العناصر باآلتي

قل مستوى يمكن وصف الجودة المناسبة بإنيا أحسن مستوى متاح أو أ ال :غرضمة لمءالمبل-1

متيا لمغرض ئى مبلمدىو  وى الجودةستمفي تحديد  في السوق فالعبرةى المتوسط مستو الو ممكن أ
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مثبل إستخدام الذىب ر فبل يعقل عتبارات التكمفة و التوافإي ضوء لك فوذ الذي خصصت من أجمو

 .حديد يصمح لمغرض نفسوالو نحاس أالن صنع األسبلك الكيربائية طالما أو الفضة في أ

 يفيةطموبة بالكالممكانية الحصول عمى الجودة مين أو التوافر إأيقصد بالت :و التوافرالتأمين أ-2

كثر من مصدر فإذا من أالمحددة و في المواعيد حتياجات و لئل لممواجية المستمرة زمةبلال المطموبة و

 .م تتوافر ىذه الشروط فإن تحديد الجودة ال يعتبر مقبوال من حيث التنفيذل

قد يؤثر نتاج مما ساسيا من عناصر تكمفة اإلثل تكمفة المواد المشتراه عنصرا أحيث تم :التكمفة -2

 الجودة المناسبة ىي التي تأخذ في عمى الموقف التنافسي لممنظمة لذا فإن يجاباً أو إ سمباً 

من حيث الجودة أو كما لم يؤثر ذلك عمى النواحي الفنية قل طالما عتبار عنصر التكمفة األاإل

 يسمى النوعية.

 

  :بعاد الجودةأ 2-4

وحتى تحقق الشركة أو تصل  لكل الشركاترك مشت ىدف ىو الربحية أن كما ىو معموم         

ذا ما أشبع المنتج رغباتيم وحاجاتيم وحدد )  ،سماعيلإليذا اليدف عمييا أن تيتم بآراء عمبلئيا وا 

كبير بالتأثير عمى نظرة العميل لممنتج وما إذا كان ىو المنتج  ( أبعاد الجودة والتي ليا دورٌ 2006

 المناسب لو باآلتي:

الحجم و و  ائف محددة مثل السرعةساس قدرتو عمى أداء وظلعمبلء المنتج عمى أقيم اي :داءاأل -1

  .نحوىا من الوظائف المحددة

لوظائف التي صمم لمقيام بيا لفترة داء اىذا البعد مدى قدرة المنتج عمى أ : يعكسالموثوقية -2

نتين إلى س -يتوقع العميل عند شراء سيارة أن تعمل لفتره طويمة  بلفمث من الزمن. معقولة

 .دون حدوث أعطال كبيرة  -ثبلث سنوات 
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لى جودة المنتج إذ ينظر العميل إ ،ذا البعد العمر الفعمي لممنتجيعكس ى و الدوام:أ اإلستمرارية -3

 ض.مر  بمستوى  اوية أدائو لفترة طويمةمن ز 

فعمى  ،جوكفاءة توفر الخدمات لممنت سرعةي الالبعد ما بعد البيع أ يعكس ىذا :القابمية لمخدمة -4

ما بعد  تي ليا وكيل يوفر قطع غيار وصيانة لفترةال إلى شراء السيارة سبيل المثال يميل العميل

 البيع.

من حيث المون والتغميف ونحوىا من  ييتم ىذا البعد بمظير وشكل السمعة :النواحي الجمالية -5

 خصائص المظير.

لوظائف األساسية لممنتج أو يشير ىذا البعد إلى خصائص إضافيو تدعم ا المزايا االضافية: -6

 .الخدمة

ي تقييمو يعتمد العميل ف كثيرة ي أحياناوف .سمعة الشركة وخدماتيايقصد بيا  الجودة المدركة: -7

نيا اشتيرت أل فمثبل يفضل العمبلء شركة طيران محدده؛ .أو الخدمة عمى سمعة المنتج لمجودة

 .بانضباطيا في المواعيد وجودة خدماتيا

 .ا لممواصفات المحدده ليان المنتج تم تصنيعو طبقأيقصد بيا  يير:المطابقو لممعا -8

 

 :مستويات الجودة 2-5

ن الصفات والخصائص التي تتفق مع جودة منتج ما بمدى توفر مجموعة م عن يعبر         

الصفات والخصائص المغة المشتركة بين المنتج والمستيمك أو بين وتعد ىذه  ،ستعمال ىذا المنتجإ

الرغم من أن مفيوم الجودة يختمف من شخص وعمى  .نفسيمين أنفسيم أو بين المستيمكين أالمنتج

 (2010،)المسعودي تفاق عام عمى المستويات التي تحدد القبول والرفض:إ ن ىناكآلخر إال أ

 ضعيف الجودة. -2      .                                              ردىء الجودة -1
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 جيد في الجودة. -4                  .                                  مقبول الجودة3- 

 ممتاز في الجودة.-6                       جيد جدا في الجودة.                        -5

 تي:تعبير عن مستويات الجودة بطرق عدة منيا اآلويمكن ال

سم بما يضمن تكرار ىذه الماركة أو اإللزبون ىتمام اوتيدف إلى جذب إ :سم التجارياإل -1

ستقرار السعر وتسييل منتج في مواجية المنتجات المنافسة وتحقيق إالتجاري وكذلك حماية ال

 وتبسيط عممية الترويج.

ستعمل ىذه الطريقة في تحديد مستوى الجودة لمادة أو سمعة عن طريق مقارنة وت الرتب: -2

و السمعة المتفق عمييا. أي أنو إذا توافرت في المادة أالمحددة و بالمعايير  المواصفات الفعمية

 .داخل رتبة معينةنيا تصنف موعة معينة من الصفات والخصائص فإمج

إذ يعد مستوى جودة المادة أو السمعة محصمة مواصفات  :الخصائص الكيماوية والطبيعية -3

 .الطبيعية أو الكيماويةمنيا الخصائص  معينة

الذي يتمتع بو الصنف  عية: وىي وصف كامل لمستوى الجودةاوالصن المعايير التجارية -4

جراءات الشراء ومراقبة عايير عمى تبسيط عممية التصميم وا  وتعمل ىذه الم ،المطابق لممعايير

 ستعمال السمع.المخزون وتخفيض التكاليف وسيولة إ

د س التعبير عن مستوى جودة المادة أو السمعة بتحديساخصائص األداء: وتقوم عمى أ -5

نما تري ال يحدد تركيب السمعة أو مكو أن المشذ إ ،السمعةو خصائص األداء لمصنف أ ناتيا وا 

 .كالسعة والحمولة يحدد بدقة خصائص األداء المطموبة التي تقوم بيا السمعة

عمل لمسمع التي تكون لمقاساتيا وأبعادىا درجة عالية من األىمية ويكثر : وتستالرسوم اليندسية -6

 .اإلنشاءات والتشييد واألجزاء الميكانيكيةمشاريع ستعماليا في إ
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بمستوى الجودة الذي  لى المورد والطمب منو التوريدينات: ويكتفي المشتري بتقديم عينة إالع -7

 ة في حالة شراء أصناف خاصة متكررة.ليو. وتستعمل ىذه الطريقإ تمثمو العينة المرسمة

 

 :(عمى الجودةالنوعية )الرقابة الرقابة  2-6

تعددت مفاىيم الرقابة عمى الجودة بأساليب وصيغ متعددة، وقد عرفيا          

(Schroeder,1989بأنيا التحسينات المستمرة لمعمميات القائمة )،  الطائي والعجيمي ) ياعرفو

نتاج في جميع العمميات الخاصة بالتفتيش عمى اإلمجموعة )بأنيا  (103ص ،2009 ،والحكيم

عن المواصفات ختبلفات حميل ىذه البيانات بقصد تحديد اإلعنو ثم تمراحمو وتسجيل بيانات 

      .(سبابيا لوضع برنامج لمعالجتياالوحدات المعيبة والتفكير في أ ستبعادالموضوعة وبالتالي إ

( الرقابة عمى الجودة بأنيا اإلجراءات الخاصة بمنع تحقق 2001العبادي والكيبلني، كما عرف )

 ,Starrأما ) ،النوعي لممنتجات منذ المراحل األولى لئلنتاجفاظ عمى المستوى المنتج المعيب والح

عممية فحص ومطابقة المواد األولية الداخمة في اإلنتاج )يرى أن الرقابة عمى الجودة ىي  ( 1989

، بيدف الحصول األجزاء لممواصفات الموضوعو مسبقاً أو المنتجات النيائية ونصف المصنعة أو 

ورفض تمك المواد والمنتجات غير المطابقو لممواصفات والعمل  ،ذو النوعيو المرغوبو عمى المنتوج

بشأن منع حدوثيا  ابيا واتخاذ اإلجراءات المناسبةعمى تصحيح االنحرافات التي تكتشف ومعرفة أسب

لمرقابة عمى الجودة وذلك ألنو عرف الرقابة عمى  Starr( وقد أتفق الباحث عمى مفيوم ومعالجتيا

ريف أن عمى الشركة أن تتبع خطوات معينو حتى االتع هيتضح من ىذو  لجودة بوضوح وشمولية،ا

 :باآلتي( تمك الخطوات 2001،عمى الجودة متكامل وحدد )الحسين يكون تصميم نظام الرقابة

وغالبا ما تكون  ،تحتاج لممراقبة حل والعمميات التيىم المراتحديد النقاط الحرجة أي تحديد أ-1

 ىم ىي:الرقابة األ نواعأ
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 .لضمان تمتعيا بالمواصفات المحددة وليو والمستمزماتالرقابة عمى المواد األ -أ

 .لخدمة وخاصة أثناء المراحل اليامةو االرقابة عمى عممية إنتاج السمعة أ -ب

 عمى المنتج النيائي وذلك قبل وصولو لممستيمك. الرقابة -ج

ن إما أ وعادة ما يوجد خياران: ،نقاط الرقابة الحرجة سيستخدم في نقطة من  ىر نوع قياستقري -3

 ن يبني القياس عمىأ وأ ،األبعاد وغيرىاو  ،الوزنو  ،المتغيرات مثل الطوليبني القياس عمى 

 وغيرىا. العيوب في الوحدةو عدد لخصائص مثل نسبة العيوب في العينة أا

ا أن تكون شاممة لجميع الوحدات أو تقرير الكمية التي سيتم فحصيا أو مراقبتيا وىذه الكمية إم -4

ميع لج اك بعض الصناعات أو الخدمات التي تستمزم مراقبة شاممةوىن ،من الوحدات عينة

 .بل يستحيل مراقبتيا إال من خبلل العينة ،يمكنخرى ال بينما توجد صناعات أ ،الوحدات

 ية كبل من: ىي مسؤول وغالبا ما تكون المسؤولية ،تحديد مسؤولين عن عممية الرقابة -5

 .العمال أنفسيم ومراقبين داخميين بنسبة كبيرة- أ

 قل.مراقبين خارجيين ولكن بمسؤوليات أ- ب

 ماتويمكن اإلعتماد عمى الزبون نفسو في الرقابة عمى الجودة سواء في السمعة أو الخد         

 .الخاصة
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  نظام الرقابة عمى الجودة: ويوضح ( يمثل1-2والشكل رقم )     

 المخرجات العمميات لمدخالتا

 الكمية الخاضعة لمفحص. -  مواصفات تصميم المنتوج. -

 القبول أو الرفض.  -  أساليب السيطرة النوعية - أىداف الشركة. -

 السماح بالعممية. -  عينات القبول، مراقبة اإلنتاج. مستمزمات اإلنتاج -

 فحص األسباب. -  ،المعدات ،المواد ،) العاممون

 إلخ...( ،ساليب العملأ 

 

 

 (2001 ،)العبادي والكيبلني

 

ولكن نظام الرقابة عمى الجودة ىو كأي نظام تضعو الشركة يحتاج لخطوات يجب أن          

ولقد حدد  ،تتبعيا الشركة حتى يكون النظام فعال ولتصل الشركة ليدفيا من تصميم ىذا النظام

 عمى جودة المنتجات وىي:( أربع خطوات لتحقيق الرقابة 1997 ،يونس)

داء : وىي تحديد الجودة المطموبة من ناحية التكاليف ومن ناحية األوضع أنماط الجودة -1

 .بالنسبة لمسمعة المنتجة

نماط الجودة أب نة المنتجات المصنوعة: ومعنى ذلك مقار نماط الموضوعةتقيم نتائج إتباع األ -2

 .المحددة

حدود  عن إنتاج السمعة ينحرفلتصحيحية حينما : والمقصود بو إتخاذ اإلجراءات االتصرف -3

 .نماط الموضوعةاأل



18 
 

التكمفة  من حيث متحسينلويعني ضرورة بذل الجيود المستمرة  :التخطيط لمقيام بالتحسينات -4

 .واألداء لمسمعة المنتجة

 

 :لنظام الرقابة عمى الجودة داف النيائيةاألى 2-7

دورىا في تحقيق اليدف من وراء وجودىا بالشركة إن كل وظيفة بالشركة ليا أىميتيا و          

وكذلك الشيء بالنسبة لكل نظام تضعو الشركة فبل بد من ىدف وراء ذلك النظام ولقد أوضح 

 :كاآلتيعمى الجودة  ألىداف النيائية من نظام الرقابة( ا2001 ،)الحسين

 .تخفيض عدد شكاوي العمبلء بشأن تدني مستوى الجودة -1

 .يعات بسبب الجودةدودات المبمر  تخفيض نسبة2- 

 .سبة المواد التي يعاد تشغيميا مرة أخرى بسبب عدم تمتعيا بالجودة المطموبةتخفيض ن3- 

 .وحدة الواحدة من المنتجوفحص ال تخفيض تكاليف الرقابة عمى الجودة4- 

و تخفيض ( أن من أىداف نظام الرقابة عمى الجودة ى2009 ،وآخرينكما أشار )الطائي          

 كما سيرد الحقا. ،تكاليف الجودة

من الضروري تحديث  إنوىداف في نياية خطة الجودة كما ويتم التأكد من تحقيق ىذه األ        

 ىداف باستمرار. أو تعديل ىذه األ

 

 :)تكاليف الجودة( تكاليف الرقابة النوعية 2-8

ينبغي عمييا التييؤ لتحمل أرقام عالية من عندما تبدأ الشركات في إقامة األقسام والدوائر          

 (10ص ،2007،لى ىدفيا ولقد عرف )النجارالشركات حتى تصل إالتكاليف التي يجب أن تنفقيا 

في سبيل الحصول عمى سمعة أو خدمة  التضحيات أو المبالغ التي تتكبدىا الشركة))التكاليف بأنيا 
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أو الخدمات  منفقة أو الممتمكات المحولةدية الوتقاس بالنق ،أو منفعة أو تحقيق ىدف معين

ة والدائرة أو القسم الذي لى نوع صناعة الشركاليف مفاىيم وأنواع مختمفة تعود إ. ولكن لمتك((المؤداه

مييا )حمود و عمى نوع محدد من التكاليف أطمق ع الباحث ركزفي ىذه الدراسة سوف ي. و يعرفيا

ة وكما أطمق عمييا آخرون مصطمح تكاليف الرقابة النوعي السيطرةسم تكاليف ( إ2001 ،فاخوري

أن المصطمح األكثر تحديدا  ايرو  (,Omachonu & Ross 2004أما ) ،النوعية و تكاليف الجودة

)بدون جودة( وذلك داللة عمى أن عدم وجود الجودة ىي أي  (non-qualityلتكاليف الجودة ىو )

 ما يؤدي إلى حدوث التكاليف.

مالية تساعد المسؤولين بالشركة عمى  تىامة جدا ألنيا توفر معموما الجودة ليفتعتبر تكا        

 (. 2009 ،لاألىدإتخاذ قرارات مناسبة لحل مشاكل الجودة)

تمك التكاليف التي يتم التضحية بيا مقابل ))بأنيا  تكاليف الجودة (2006 ،)صادق عرف        

ج وبأقل تكاليف ممكنة من مستوى المنتذلك لمرفع ج و و منع العيوب التي تحدث في المنتالتقميل أ

 و (2006،. ويرى )الصيرفي((وتمبية رضاء العمبلء وما يقابميا من منافع

 (1989 )Pyzdek, :أن لتمك التكاليف ثبلث أنواع رئيسية وىي 

ة في إنتاج األجزاء خطاء المتمثمتكاليف التي يتم صرفيا لتبلفي األ: وىي الالتكاليف الوقائية- أ

 :عمى ىذه المجموعةقبل حدوثيا وتشتمل  لمعيبةا

تكاليف تخطيط الجودة: وىي تمك التكاليف التي توجو إلى عمميات تطوير وتنفيذ برنامج إدارة  -1

 .الجودة

التصميم الجيد والخالي من لى تحقيق تج: وىي تمك التكاليف التي تيدف إتكاليف تصميم المن -2

 والسيل اإلستخدام. العيوب
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ات اإلنتاجية مطابقة لى جعل الفعاليات: وىي تمك التكاليف التي تيدف إيتكاليف العمم -3

 المحددة مسبقا. لمواصفات الجودة

نشر وتعميق الوعي في مجال الجودة  وىي تمك التكاليف التي توجو نحو تكاليف التدريب: -4

 لكافة العاممين. وكذلك إعداد البرامج التدريبية

تطوير ى توجو نحو زيادة الفعاليات البلزمة إلف التي كاليف المعمومات: وىي تمك التكاليت -5

 واإلستفادة منيا في التقييم لنظام الرقابة عمى الجودة. تقارير أداء الجودة

ميات فحص وتحميل خواص المواد واألجزاء بعم : وىي تمك التكاليف المتعمقةداءتكاليف األ -ب

ابقة المنتجات لممواصفات تحقق من مدى مطالفعمي وال مستوى الجودةبيدف تقييم  والسمع النيائية

 :وىي تشتمل عمى المطموبة

المواد تحت  موجية نحو فحص المواد الخام وكذلكتكاليف الفحص: وىي تمك النفقات ال -1

 .منتجات النيائيةالتصنيع وال

 ةنحو شراء المعدات واألجيز  ةيف الموجيجيزة الفحص: وىي تمك التكالتكاليف معدات وأ -2

 الفحص. عمميات في المستخدمة

لى القائمين بعمميات الفحص تكمفة المشغمين: وىي عبارة عن قيمة األجور التي تدفع إ -3

 .الجودةختبار لمتحقق من مستوى واإل

 لو مطابقة المنتج لممواصفات المحددة : وىي تمك التكاليف التي تنشأ بسبب عدمتكمفة المعيب -ج

 :التاليةنواع عمى األ تكمفة المعيب وتشتمل

كتشافيا إ نتيجة لظيور وحدات معيبة تمتنشأ تكمفة الفشل الداخمي: وىي تمك التكاليف التي  -1

 :نتاجية وىي تشتمل عمىخبلل العمميو اإل

 صبلحيا.ت الجودة الرديئة والتي ال يمكن إوىي المنتجات ذا :تكمفة الخردة 
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 أدت الى رداءة  ر كنتيجة لتحديد المسببات التيوىي التكاليف التي تظي :صبلحتكمفة اإل

 .الجودة

 وىي التكمفة التي تنشأ كنتيجة لؤلجور المدفوعة في عمميات  :تكمفة توقف العممية االنتاجية

 .نتاجيةتصميح أو ضبط أو تغير المعدات اإل

 وىي الخسارة المترتبة عمى بيع الوحدات رديئة الجودة :كمفة خفض سعر البيعت. 

لتي يتزايد الطمب عمييا مفة في خدمات ما بعد البيع واتكمفة الفشل الخارجي: وتتمثل ىذه التك -2

 :و الجودة المتدنيو وىي تشتمل عمىلوحدات المنتج أستبلم المستيمك كنتيجة إل

  عن ضياع الوقت في دراسة  ن: وىي تتمثل في التكاليف الناجمةعتراضات المستيمكيإتكمفة

 عتراضات المستيمكين.إ

 ومناولة المنتج ذو الجودة بعمميات نقل  اليف الخاصةالمنتج: وىي تمك التك عادةتكمفة إ

 ستبدال.الرديئة والتي تم إعادتو من قبل المستيمك بغرض اإل

 عن عزوف المستيمك عند عممية تكرار  بيعات: وىي تمك التكاليف المترتبةتكمفة فقدان الم

 الشراء لنفس المنتج.

 لدفعيا لممستيمك كنتيجة  طر المنظمةي تمك التكاليف التي تض: وىقانونيةال تكمفة المسائمة

 جودة المنتج. لؤلضرار التي لحقت بو نتيجة رداءة

كمف الجودة بطريقة مختمفة حيث قسماىا  فقد وضحوا (2009،محسن والنجار) أما         

 لقسمين رئيسين: 

 وتصنف الى صنفين:  direct quality costsالكمف المباشرة لمجودة  (1

 وتتضمن: Control Costs(CC)كمف الضبط- أ

 :وتشمل كمف prevention costs (pc أوال: كمف الوقاية )
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 Quality Planning.تخطيط الجودة -1

 New Product Review.مراجعة التصميم الجديد -2

 Training .التدريب -3

  Process Control .ضبط العممية  -4

 Data Analysis .تحميل البيانات -5

  Quality Reports .تقارير الجودة -6

 :وتشمل كمف  Appraisal costs(ACكمف التفتيش والتقييم )ثانيا: 

 Materials Inspection .فحص المواد -1

  Inspection And Test .الفحص واإلختبار -2

 Tools Calibration .المحافظة عمى دقة أدوات القياس ) المعايره ( -3

 Inventory Evaluation.تقويم المخزون -4

 :وتتضمن Failure Costs (FCكمف الفشل )- ب

 وتشمل كمف:  Internal Failure Costs(IFC)أوال: كمف الفشل الداخمي 

 Scrap .التالف -1

 Rework.العمل المعاد -2

 Retest .إعادة الفحص/اإلختبار -3

 Down Time.التوقفات -4

 Loss .الفقدان -5

 Coordination .التنسيق -6

 :وتشمل كمف  External Failure Costs(EFCثانيا: كمف الفشل الخارجي )
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  Repair.لموادتصميح ا -1

 Rejects  المواد المعادة. -2

 Warranty Expensesمصاريف الضمان. -3

  Discountsالحسومات. -4

 تشمل الكمف غير الممموسو مثل: Indirect Quality Costs( الكمف الغير المباشرة لمجودة  2

  Loss Of Reputation .فقدان السمعو -1

  Customer Dissatisfaction عدم رضا الزبون. -2

 Customer complains .ة )تذمر( الزبونمعانا -3

 : بتفصيل أكبر ( مكونات كمف الجودة1-2ويوضح الجدول )

  Appraisal Costs تكاليف التقييم -Prevention Costs 2 تكاليف الوقاية -1
 التسويق، الزبون، المستحدم 1-1
 بحوث السوق 1-1-1
 /المستخدم المسوحات -إدراك الزبون 1-1-2

 الطرائق العممية
 راجعة الوثائقم /العقد 1-1-3

 الخدمة، تطوير التصميم /المنتوج  2-1
 مراجعة تقدم جودة التصميم 1-2-1
 أنشطة دعم التصميم 2-2-1
 إختبار كفاءة تصميم المنتوج 3-2-1
 كفاءة تصميم الخدمة 4-2-1
 التجارب واإلختبارات الحقمية 5-2-1

 المشتريات 3-1
 حصر الموردين 1-3-1
 تقييم الموردين 2-3-1
 مراجعة بيانات أوامر الشراء 3-3-1

 تقييم عمميات الشراء 1-2
 اختبارات اإلستسبلموصات فح 1-1-2
 أجيزة القياس 2-1-2
 كفاءة منتجات المورد 3-1-2
المواد لدي المصدر وبرامج  فحص 4-1-2
 الضبط
 ييم العمميات )تصنيعية أو خدمية(تق 2-2

فحوصات، إختبارات، تدقيقات  1-2-2
 مخططةالعمميات ال

 عمال الفحص   
 تدقيق جودة المنتوج أو الخدمة   
 واإلختبار مواد الفحص   

 وصات واختبارات التييئة واإلعدادفح 2-2-2
 إختبارات خاصة )تصنيع( 3-2-2
 مقاييس ضبط العممية 4-2-2
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 تخطيط الجودة لدي المورد 4-3-1
 العمميات )تصنيعية أو خدمية( 4-1

 المصادقة عمى العمميات 1-4-1
 تخطيط جودة العمميات 2-4-1

 تصميم وتطوير الجودة   
 أجيزة الضبط والقياس   

 عم العممياتتخطيط جودة د 3-4-1
 ثقافة جودة المشغل 4-4-1
 عممية لدي المشغلضبط ال 5-4-1

 إدارة الجودة 5-1
 األجور والرواتب اإلدارية 1-5-1
 النفقات اإلدارية 2-5-1
 تخطيط برامج الجودة 3-5-1
 تقارير أداء الجودة 4-5-1
 جودةثقافة ال 5-5-1
 تحسين الجودة 6-5-1
 تدقيقات الجودة 7-5-1

 أدوات الوقاية األخرى 6-1
 
 

 دعم المختبر 5-2-2
 أجيزة القياس 6-2-2

 سماحات اإلىتبلك   
 نفقات أجيزة القياس   
 عمال الصيانة والمعايير   

 المصادقة والشيادات الخارجية 7-2-2
 خارجيالتقييم ال 3-2

 تقييم أداء الحقل 1-3-2
 تقييمات المنتوج الخاصة 2-3-2
 طيةتقييم الخزين واألدوات اإلحتيا 3-3-2

 مراجعة بيانات الفحص واإلختبار 4-2
 تقييما جودة متنوعة 5-2

 الفشل الخارجي. -4 تكاليف الفشل الداخمي -3
 تصميم الخدمة أو المنتوج )داخمي(فشل  1-3

 منتوجإجراءات تصحيح ال 1-1-3
 مل المعاد نتيجة تغييرات التصميمالع 2-1-3
 خردة الناتجة عن تغييرات التصميمال 3-1-3
 العبلقات وثيقة الصمة باإلنتاج 4-1-3

 فشل عمميات الشراء 2-3
اد المشتراه التخمص من المو  1-2-3
 المرفوضة
 إستبدال المواد المشتراه 2-2-3

 البحث عن أو التحري عن شكاوي 1-4
 الزبائن وخدمات الزبون المستفيد

 البضاعة المرتجعة 2-4
 المرتجعات 3-4

 داإلستردا 1-3-4
 المطالبة بحق الكفالة أو الضمان 4-4
 المعولية 5-4
 الجزاءات 6-4
 المستخدم /رضا الزبون 7-4
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 اإلجراءات التصحيحية لدي المورد 3-2-3
عمى المواد المرفوضة  العمل المعاد 4-2-3

 لدى المودر
 لخسائر غير المسيطر عمييا لمموادا 5-2-3

 شل العمميات )المنتوج أو الخدمة(ف 3-3
فحص المواد واتخاذ اإلجراءات  1-3-3

 تصحيحيةال
 التخمص من المواد   
 تحميل مواطن الخمل أو الفشل   
 تحريإسناد عمميات الفحص وال   
 ت تصحيح العممياتإجراءا   

 العمل المعاد لمعمميات والتصميح 2-3-3
 العمل المعاد   
 التصميح.   

 إعادة اإلختبار / إعادة الفحص 3-3-3
 العمميات اإلضافية 4-3-3
 ردة )العمميات(الخ 5-3-3
لمنتوج أو الخدمة إلى مستوى إنحدار ا 6-3-3

 أدنى
لفشل الداخمي المتعمقة خسائر ا 7-3-3
 بالعاممين
 أية عوامل فشل داخمي أخرى 8-3-3

 فقدان المبيعات 8-4
 غ الفشل الخارجي األخرىصي 9-4

 
 (2009)الحداد، 

 
 طرق تخفيض التكاليف: 2-9

تعد عممية تخفيض التكاليف من أىم العمميات التي تجرييا الشركة وذلك لتأثيرىا عمى           

مكانية ا  خفض  ويجب أن تكون عممية .ستمرار نجاح الشركة أو حتى فشمياعائدات الشركة وا 
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 كاممة من اإلجراءات والسياسات الخاصة بالمؤسسة بحيث ال ينظرضمن منظومة مت التكاليف

 بل يجب النظر إلى خفض التكاليف من منظور ايجابي  ،التكاليف بطريقة منفصمة إلى خفض 

شراك جميع أصحاب العبلقة وجميع من ىم في موقع المسئولية بالمؤسسة ،وحكيم  وا 

Goetsch and davis, 2006).) 

 وذكر .باستخدام طرق ووسائل عديدةات الصناعية عمى تخفيض تكاليفيا تعمل الشرك         

 من أىم االستراتيجيات الناجحة في خفض تكاليف المؤسسة ( أن2011 ،صوان)

 توفير الوقت –النظام الشامل السميم من المنظور القصير واالستراتيجي ) سرعة في االنجاز 

 يذ االعمال بشكل صحيح وبدون اخطاء من اولوتنف ،استقرار في الوظائف ( –والجيد والمال 

 مرة ) كفاءة الموظف وسبلمة التنظيم (، وشراء االجيزة والمعدات ذات التحمل والجودة

 ( مدخمين أساسين لتخفيض2011،كما ذكر )الرحامنة .ميا وصيانتياوالسيولة في استخدا

 التكاليف وىم:

قابة المعيارية عن طريق تحديد اإلنحرافات المدخل التقميدي لتخفيض التكمفة: وىو نظام الر -1

 المعياريو وتحميل أسبابيا.

 مدخل نموذج تكمفة  :ومن أمثمتيا :المداخل الحديثو لطرق تخفيض تكمفة المنتجات-2

وضمن ىذا اإلطار  .المنتج خبلل دورة حياتو اإلجماليو ليكون إطار عمل إلدارة التكاليف والجوده

  :اليويتم التركيز عمى الطرق الت

 طريقة التكمفة المستيدفو لتخفيض التكاليف- أ

 طريقة التحسين المستمر:لتخفيض التكاليف.- ب

أي تخفيض التالف  ،تكاليف الجودة لتخفيض تكمفة عدم تطابق اإلنتاج مع معايير الجودة -ج    

 واإلنتاج المعيب لموصول الى إنتاج خال من العيوب.
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ة يقابميا دورات حياتية جزئية لممنتج ضمن دورة حياتو ويبلحظ أن الطرق الثبلث لتخفيض التكمف

 دورة اإلنتاج ودورة خدمة ما بعد البيع.و  ،اإلنتاجية كدورة األبحاث والتطوير واليندسو

 تركز عمى تخفيض التكاليف في دورة األبحاث والتطوير وىندسة المنتج. التكمفة المستيدفة:-1

 اليف في دورة اإلنتاج.تركز عمى تخفيض التك التحسين المستمر:-2

عادة تصنيع :تكمفة الجودة "عدم التطابق"-3 تحسب تكمفة الجودة الرديئة )التالف والوحدات المعيبة وا 

 الوحدات المعيبة( في مراحل اإلنتاج.

إضافة الي الطرق الثبلث السابقو لتخفيض التكمفة توجد طريقتان تكمبلن تغطية بقية مجاالت 

 طريقة إعادة ىندسة العمميات. –( 5تحميل األنشطو ) طريقة –( 4) - :التخفيض

عمى مدخل تقسيم أنشطة الشركو إلى  ،وتعرف بطريقة تحميل القيمو ،تعتمد طريقة تحميل األنشطو 

أنشطو تضيف قيمو ال يمكن اإلستغناء عنيا في المدى الطويل دون اإلضرار بخدمة المنتج من 

وتمثل بالتالي فرصو لتخفيض التكمفة باستبعادىا  ،ووأنشطو ال تضيف قيم ،وجية نظر المستيمك

فيي " عديمة القيمو " وال تؤثر عمى خدمة المنتج  ،كاممو أو محاولة تخفيضيا إلى ادنى حد ممكن

 .من وجية نظر المستيمك

أما الطريقو الخامسو لتخفيض التكمفو فيي طريقة إعادة ىندسة العمميات وتتم عن طريق إعادة 

لعمميات اإلنتاجيو وخط سيرىا وتوزيعيا بحيث تخفض  تكاليف األنشطو مثل مناولة تصميم تطبيق ا

 .المواد واستغبلل المساحو

 

 :يخفض التكاليف ويزيد األرباح تحسين النوعية )الجودة( 2-10

تضمن مفيوم النظرة التقميدية أن الجودة األعمى تعني تكمفة أكثر وبعد البحث في ي         

التكاليف وتحقيق األرباح  جودة تم التوصل إلى أن الجودة األعمى تؤدي إلى تخفيضموضوع تكمفة ال
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( أىمية وجود برامج الجودة كبرامج 2( في الشكل رقم )waller, 1999ووضح ) (.2010 ،)زيدان

التدريب، وتعديبلت التصميم، ونصب المعدات لكشف العيوب والنواقص وذلك لما ليا من أثر في 

 عمى المدى البعيد. تخفيض التكاليف

( برامج الجودة طويمة األمد تخفض التكاليف 2-2الشكل رقم )

 
 

                                   (waller, 1999) 

فستفرض ( أنو في حال عدم وجود برنامج إدارة الجودة 2-2ويتضح من الشكل رقم )        

دمة وىي تنتج عن األخطاء الداخمية والخارجية ويمثل تكاليف أضافية ذات صمة بالتصنيع أو الخ

ىذا المنحنى العموي المسمى "التكاليف عند عدم وجود برامج لمجودة"، أما عند توافر برنامج لمجودة 

تأخد التكاليف الداخمية والخارجية بالتضاؤل، كما ىو مبين في المنحنى ذو العنوان "التكاليف مع 

العكس من ذلك فإن تكاليف الوقاية والرقابة ستنخفض عندما يكون وجود برنامج لمجودة" وعمى 

األفراد في إدارة أنظمة الوقاية والرقابة "التقييم" وتكون النتيجة النيائية ىي أن التكاليف األضافية 

ستكون منخفضة من حالة عدم وجود برنامج لمجودة كما مبين في اإلختبلف بين العامودين في 

 .المنحنى

التكالٌفمعوجود التكالٌفمععدموجودبرامجالجودة

 برامجالجودة

 التكالٌف التكلفةالخارجٌة

 داخلٌةالتكلفةال

 وقائٌةةالالتكلف
 الوقت
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ية الجودة لمشركة ودورىا األساسي لجعل الشركة رائدة في ممدى أى نرى سابقا هذكرنا مام        

لذلك كان عمى الشركات أن تبحث في تحسين جودة منتجاتيا والتأكد  ،صناعتيا متميزة في سمعيا

( 1998 ،ويمرركيرتشجورج ووضح) .الجودة رتفع كمما تحسنت النوعية أيمن أن األرباح سوف ت

ية المتفوقة )المتخط تي تفي بمتطمبات الزبون( والنوعيةأن النوعية المطابقة )ال (3)في الشكل 

 .لمتطمبات الزبون( تحسن الربحية من خبلل تخفيض التكاليف والحصة الزائدة

 

 .كيف تسيم الجودة في الربحية :(3-2الشكل رقم )

 الجودة                                      

 

        

 األدراك                                                 المطابقة          

                                   قيمة أعظم                                     إنتاجية أعظم      تقمل اليدر 

 حصة زائدة من السوق                                             كمفة أقل         

 نمو العائد                              إحتياطات محسنة     إستخدام محسن

                                                                           لمموجودات

 ربحية محسنة 

 (1998 ،)جورج ويمرركيرتش                        

رى أن إنقاص اليدر وزيادة اإلنتاجية ىي المنتوج الطبيعي المرافق لمعمميات مما سبق ن         

واإلنتاجية األعمى تقمل التكاليف وىو ما يحسن اإلحتياطي  النظامية لتحسين الجودة فاليدر األقل

والموجودات. أما بالنسبة لمنوعية أو الجودة المتفوقة والتي يقصد بيا أن تكون المنتجات والخدمات 
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طى متطمبات الزبون مما يجعل المنتج ذو قيمة أكبر لممستيمكين مقابل بضائع وخدمات تتخ

وينمي  يزيد المبيعاتلمثل تمك النوعية مما المنافسين وذلك يؤدي الى عدد أكبر من المشترين 

( إلى المخاطر العديدة التي 2005 ،كما أشار )مصطفى لى تحسين الربحية.إالعائدات ويقودنا ذلك 

يا الشركة المنتجة )كمورد( والمخاطر التي يتحمميا العمبلء نتيجة إلنخفاض جودة المنتجات تتحمم

مما أصبح من اليام جدا البحث عن الوسائل التي تعمل عمى تحسين  ،سواء كانت سمع أو خدمات

قوي في مجال الصناعة الذي تديره موقع تنافسي  والعمل عمى تطبيقيا وذلك لتمتمك الشركةالجودة 

( الوسائل التي تستخدم 2010 ،رعمولقد عدد ) ،لتحافظ عمى مكانتيا بين الشركات المنافسة لياو 

 :لتحسين النوعية أو الجوده باآلتي

 :التدقيق الداخمي-1

ي لمتأكد من مدى اإللتزام عمال التدقيق الداخمة الجودة ضرورة قيام المؤسسة في أيتطمب نظام ادار 

دارة اميا وعامبل مساعدا لتطوير نظام إئمتو وفاعميتو. ويعتبر التدقيق إلز بلومدى مدارة الجودة بنظام إ

 الجودة.

 أخذ العينات:الفحص ب-2

يعتبر احد األساليب المستخدمة في الضبط اإلحصائي لمجودة وييدف إلى ضبط جودة المنتج عن 

 .الدفعةمن  طريق أخذ عينة

 :حصائي لمعممياتالضبط اإل-3

لى تحسين المنتج عن ئي لمجودة وييدف إحصامستخدمة في الضبط اإليعتبر أحد األساليب ال

 .الحاصمة في العمميات االنتاجيةطريق ضبط التغيرات 

 تحميل تكاليف الجودة:-4

 وىي التكاليف التي يمكن التحكم بيا وىي:
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 قامة نظام ادارة لمجوده.إمثل تكاليف  :التكاليف الوقائية-أ

 عايرة.ختبار والمتكاليف الفحص واإل-ب

الناجمة  تشغيل والفحص والمرفوضاتعادة اللداخمي والخارجي الناجمة عن إتكاليف الفشل ا-ج

 صبلح العيوب لمزبون وغيرىا.عن إ

 التأىيل المستمر: -5

 ستخداميم.تأىيل العاممين لدييا طيمة فترة إلى تدريب و إ ةىو لجوء المؤسس

 ساليب حل المشاكل:أ-6

 دوات السبع.األستخدام لجة العيوب باىو أحد الطرق الناجحة لمعا

 :5s السينات الخمس-7

 set in orderوالترتيب  sorting خمس خطوات لتنظيم حالة العمل وىي التصفيةالىو برنامج 

 standardize والتقييسsystematic cleaning والتنظيف 

ضل كما يتضمن يساعد ىذا البرنامج عمى تكوين بيئة أف .sustain,self-disciplineوالتدريب

 كما يحافظ عمى سبلمة العاممين.إنتاج منتجات ذات جودة 

 قياس المستوى:-8

لمعمميات في المؤسسة مع ما ىو األفضل منيا لدى اآلخرين وذلك المستمرة  قارنةىي طريقو لمم

 ىداف ليا وتحسين العمميات فييا.بيدف وضع األ

 توزيع وظائف الجودة:-9

ت إلى كافة األقسام يصال ىذه المعموماى تحديد حاجات الزبون وا  لمؤسسة عمىي طريقة تساعد ا

 لدييا. المعنية

 لمجودة: االدارة الشاممة-10
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المؤسسة وباستمرار. ومن الضروري أن تخطط الشركات لتحسين قسام أىي ادارة الجودة في كافة 

 تبيان وغيرىا.في االس يناسبيا من وسائل التحسين الواردةنظمة الجودة لدييا باستخدام ما أ

سائل تباع العاممين لدييا لدورات تأىيل في ىذه المواضيع تساعدىم عمى فيم و وىذا يتطمب إ

مما يساعد في  ،يضا حساب تكاليف الجودةتطبيقيا. ومن الضروري أدواتو وكيفية التحسين وأ

 لمنعيا. الطرق المناسبةيجاد نتاج وا  التعرف عمى العيوب التي تظير في اإل

( أثر الجودة في تحسين اإلنتاجية والربحية، حيث أن تحسين 2005 ،العزاويوضح )        

أي زيادة نسبة المخرجات إلى المدخبلت وىذا يعني  ،زيادة مطابقة المخرجات  الجودة يؤدي إلى

وتقميل كمف الفشل الخارجي والداخمي وىذا  ،كما يؤدي إلى ارتفاع كفاءة العمميات ،زيادة اإلنتاجية

ويؤدي  ،تقميل التكاليف وبالتالي تؤدي زيادة اإلنتاجية وتقميل التكاليف إلى زيادة الربحيةيعني 

تحسين الجودة إلى زيادة رضا المستيمك مما يزيد الحصة السوقية والذي بدوره يؤدي إلى زيادة 

كز كما أن تحسين الجودة يعمل عمى تحسين كفاءة استغبلل الموارد وبالتالي تحسين المر  ،العائد

شباع حاجاتو  .التنافسي لمشركة مما سبق تبرز أىمية الجودة من خبلل تأثيرىا وصمتيا بالمستيمك وا 

 وأثرىا عمى اإلنتاجية. ،وصمتيا بالمنتج وقدرتو عمى التميز في السوق

 

 الجوده والتكاليف:2-11

خاصة  ،المنظمة تؤدي الجودة الرديئة الى زيادة أنواع معينة من التكاليف التي تتحمميا         

الطائي وتكاليف إعادة اإلنتاج وتكاليف الفحص وغيرىا) ،تمك التكاليف المتعمقة بالوحدات المعيبة

وكمما ابتعدت الخصائص المتحققة عن قيمة اليدف إزدادت  ،(مصدر سابق،والعجيمي والحكيم

 مستيمكد المنتج عن المتطمبات األساس لمالكمف الغير مرغوب بيا وذلك إلبتعا

(Tapiero,1996.) 
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، أو طريق نوع المواد الخام المستعممو، أو مستوى التكنولوجيايمكن رفع مستوى الجودة عن       

، أو نظام وى ميارة العمال المطموبو، أو الوقت البلزم لئلنتاج، أو نوع اآلالت المستخدمومست

ار تحديد مستوى الجودة لذلك إن قر أيضا أن يرفع من تكمفة اإلنتاج  الفحص ولكن ذلك من شأنو 

يتطمب دراسة كمية لمعبلقو بين التكاليف التي تحمميا المؤسسو ومستوى الجودة المطموبة حتى 

بل  ،تتفادى الشركة ارتفاع الجودة عن المستوى األمثل ليا مما يزيد التكاليف بدال من إنقاصيا

مما يؤدي إلى زيادة  وحتى لتتفادى الشركة انخفاض مستوى الجودة عن المستوى األمثل ليا

 .(2011التكاليف المترتبو عن انخفاض مستوى جودة المنتج )الدرادكة والشبمي، 

العبلقة بين مستوى جودة المنتج وكل من  (4رقم ) ( بالشكل1999،عبد العزيزووضح )       

لتكاليف لجودة وتكاليف الجودة وىي االعبلقة بين او  ،تكمفة اإلنتاج وتكمفة انخفاض مستوى الجودة

في  فتتمثلأما التكاليف الكمية  يف المعيب وقد تم شرحيم فيما سبق.الوقائية وتكاليف األداء وتكال

 :مجموع التكاليف الثبلثة
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 (:العالقة بين مستوى الجودة وتكاليف الجودة4-2الشكل رقم)              

 
 

(1999،)عبدالعزيز  
 

جد أن قيمة التكاليف الكمية تكون عالية جدا عندما يكون مستوى من الشكل السابق ن         
بدأ منحنى التكاليف الكمية في وي .وذلك بالطبع نتيجة لزيادة تكاليف المعيب .الجودة منخفض

نخفاض كمما ارتفع مستوى الجودة )انخفضت نسبة المعيب( حتى تصل قيمة التكاليف الكمية الى اإل
ويكون مستوى الجودة المناظرة ليذه التكاليف ىو المستوى األمثل  .كمية( أدنى قيمة ليا )أقل تكاليف

لمجودة وذلك ألن التكاليف سوف تزداد مرة أخرى اذا ارتفع مستوى الجودة عن ىذا المستوى 
األمثل.مما تقدم يتضح أن الوصول الى الجودة العالية يتسبب في تحمل الشركة تكاليف 

ة تسبب في تكاليف عالية أيضا. ولكن الجودة المثالية   والتي تقع ..وكذلك الجودة المنخفض.عالية
 optimum بين األثنين ىي التي تتحقق بأقل قيمة من التكاليف. لذلك تعتبر الجودة المثالية

quality  اليدف الذي يجب أن يسعى المصنع لموصول اليوىي. 
 
 

 صفر%معٌب
 مستوىالجودةاألمثل

 %معٌب111
 مستوىالجودة
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 الدراسات السابقة 2-12

 الدراسات بالمغة العربية 2-12-2

تجاىات إدارات مصانع األغذية األردنية نحوتبني إتحميل (، بعنوان: 2003راسة )الشامي، د -

 نظم إدارة الجودة ونظرتيا لتكاليف وفوائد ىذه النظم.

نتاج نحو صانع األغذيو األردنيو ودوائر اإلىدفت ىذه الدراسو إلى معرفة اتجاىات إدارة م        

وتكاليف تطبيق  ، ومعرفة االتجاىات نحو منافعان الجودةالدولية إلدارة وضم تبني المواصفات

وجمعت  عمى بيانات أولية وقد استندت ىذه الدراسة.  المواصفات الدولية إلدارة وضمان الجودة

تم ، و  عامبلً  20التي يزيد عدد عماليا عن  مصنعًا من المصانع الغذائية 123عينة الدراسو من 

 % . وتم استخدام65بذلك كانت نسبة االستجابو ، و  مصنعاً  80الحصول عمى بيانات 

في ضوء التوزيع الطبيعي  ساليب اإلحصائية الوصفية واإلختبارات المعممية وغير المعمميةاأل

 لممتغيرات وتجانس التباين لمتوزيعات .

 تميل إلى تطبيق المواصفات الدوليةاالردنيو  تائج الدراسة أن المصانع الغذائيةأظيرت ن        

 لدى المصانع التي لدييا حجم رأس وقد وجد أن اإلتجاىات كانت مرتفعة. لجودةدارة وضمان اإل

 ك التي تستخدم الحاسوب في اإلدارةوالتي لدييا نشاطات تصدير أو بحث وتطوير وتم مال أكبر،

 واإلنتاج.

الرغم من أنيا ب جابيةمن تطبيق شيادة األيزو كانت إي الدراسة أن الفوائد المتحققةبينت         

في  فوائد عمى تطوير اإلدارة الداخميةأقل من توقعات وطموحات إدارة المصانع . وتتركز ىذه ال

لمحصول عمى  ولم يكن لمفوائد الخارجيةمجاالت مثل الضبط اإلداري وتحسين عممية اإلنتاج . 

 . يادة الربحيةوز شيادة األيزو أثر كبير في زيادة المبيعات أو التصدير أو تقميل التكاليف 
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نحو تبني المواصفات الدولية إلدارة وضمان  بالعمل عمى تعزيز التوجو الدراسة أوصت        

وتوسيع الدراسات في ىذا المجال وزيادة الوعي لدى المستيمكين والمنتجين لؤلىداف التي  الجودة

بالعمل عمى  الدراسة صتو أو  يقيا عند تبني المواصفات اإلدارية إلدارة وضمان الجودة،يمكن تحق

يف بشكل يضمن تقميل تكاليف الجودة وزيادة اإلستثمار في الموارد البشرية تركيز عمى إدارة التكالال

والتطوير المستمر كة العاممين في تطبيق نظم الجودة من خبلل زيادة التدريب وتعزيز دور ومشار 

 . رفع كفاءة العاممين ومستوى الجودةلعممية اإلنتاج ل

 

 ،(، بعنوان: دور الموازنة في الرقابة عمى تكاليف الجودة 2007،والنعيمي سة ) حموديدرا -

 بحث تطبيقي في الشركة العامة لمزيوت النباتية.

 لعمميةلى بيان كيفية اعداد موازنة كمف الجودة باإلعتماد عمى المؤشرات اىدفت الدراسة إ        

ض حديد اإلنحرافات بغاية تحديد أسبابيا ومعالجتيا ألغراومن ثم مقارنتيا بتكاليف الجودة الفعمية لت

العامو لمزيوت النباتية  ةوقد اختار الباحث مصنع المأمون التابع لمشرك تنفيذ معايير الجودة العالمية.

وتوصمت الدراسو الى أن ىناك ضعف في دور المعمومات المحاسبيو المستخدمو  ،كعينو لمدراسو

تعد جداول الموازنات التخطيطية بصورة  ةعينة البحث ألن الشرك ةمشركألغراض الجودة الشاممو ل

ة وتبين أيضا أن ىناك ضعف بالخبره من اإلدارة العميا جماليو وال تغطي كل نشاط الشركإ

وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد نظام موازنات  لشركة بمفيوم وأىمية كمف الجودة.والموظفين با

لتحقيق أىداف الشركة في توفير وتنسيق الجيود واالستخدام األمثل تخطيطو أكثر شموليو وكفاءه 

أن تعتمد عمى سياسة وعمى الشركة  ،بين المخطط والفعميلمموارد المتاحو والبحث عن االنحرافات 

المدروسة  مى المؤشرات العمميةفي وضع تقديرات لموازنة كمف الجودة باالعتماد ع واضحو ومبرمجة

في باره أعمى جية مسوؤلو عن النوعية ز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعيو باعتوالدقيقة وعمى الجيا
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التي يصدرىا  ات النوعيةمرافقة المواصف ف الجودة العالميةصدار نشرات خاصة بنسب كمالقطر بإ

ىذا الجياز والصناعات المختمفة وفتح دورات ودراسات في الشركة لتوطير كفاءه كوادرىا بما يحقق 

  لشركة.أىداف ا

 

 تخفيض في القيمة وتحميل المستيدفة التكمفة دور: ، بعنوان(2008 ،عطوي)دراسة  -

 .التكاليف

عطاء المستيدفة لمتكمفة الجوىرية المركبات عن لى البحثإىدفت الدراسة            عامة فكرة وا 

ثبات وكيفية األسموب ىذا عن يمكن  وأنو التكاليف إلدارة فعالة كأداة استعماليا إمكانية تطبيقو، وا 

برازاألسموب،  ليذا تطبيقيا من تنافسية ميزة تكتسب أن لممؤسسة  مدعمة كأداة تحميل القيمة وا 

 .المنتج تكاليف لتخفيض

وتم استخدام االستبانة كأداه لجمع البيانات  ،عمى منيج التحميل الوصفيعتمدت الدراسة إ         

 المطموبة.

 فييا تنشط التي قتصاديةاإل ختبلف البيئةإنتائج كان أىميا:  لىإ الدراسو توصمت          

 بإنتاج مطالبة المؤسسات وأصبحت تنافسية متغيرات فرض وسماتيا خصائصيا في المؤسسات

 بزيادة التكمفة ارتفاع تغطية من نتقالتم اإل منخفضة، وبتكمفة عالية ذات جودة متجددة، منتجات

  .التكمفة ضيفر  الذي ىو السعر ليصبح األسعار

معيا  تتبلءم ال التقميدية التكاليف أنظمة جعمت قتصاديةاإل لمبيئة الجديدة المعطيات ىذه        

 معمومات وتسجيل جمع عمى تشدد حديثة تكاليف أنظمة بتطوير ىتماماإل الحاجة إلى وفرضت

  ة.مالي وغير مالية
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نما التكمفة لحساب تقنية مجرد ليس المستيدفة التكمفة سموبإ          لئلدارة متكامل نظام وا 

التنافسي  السعر دتحدي عتبار ظروف السوق من حيثاإل بعين يأخذ واألرباح ستراتيجية لمتكاليفاإل

 تحقيقيا المراد لؤلرباح بالنسبة المؤسسة ستراتيجيةا  و  المنتج وتحديد خصائص العمبلء ومتطمبات

يتم  التي المستيدفة التكمفة عمى وبناء لمستيدفة.ا التكمفة تحديد الربح المرغوب عند ىامش لتحديد

خيرا أالمستيدفة، و  التكمفة وبين بينيا الموجود الفرق متصاصإل المقدرة التكمفة يتم تخفيض تحديدىا

 المنتج. تكمفة لتخفيض متكامل القيمة بشكل وتحميل المستيدفة التكمفة ستعمالإ يمكن

 

دسة القيمة في تخفيض كمف النوعيو وتحسين دور ىن( بعنوان: 2009 ،دراسة )الشايع -

  .بالتطبيق عمى شركة الفداء العامة / مصنع تموز :نوعية المنتجات

يكمن ىدف ىذه الدراسة في إبراز دور ىندسة القيمة في تخفيض كمف النوعية من خبلل         

ممنتج وبالشكل الذي تحميل األداء الوظيفي واستبعاد الوظائف غير الضرورية والتي ال تضيف قيمة ل

ال ينعكس عمى تحسين نوعية المنتج، وذلك من خبلل التطبيق في شركة الفداء العامة / مصنع 

وأىميا أن القيمة ىي أقل تكمفة ممكنة لمحصول عمى أفضل آداء وظيفي  وتوصمت إلى نتائج ،تموز

، ي والنوعية والكمفةكز القيمة عمى ثبلث عناصر وىي األداء الوظيفترت ،ممكن وأعمى جودة ممكنة

أما ىندسة القيمة فيي تقنية أو اسموب يتم تنفيذىا من خبلل جيد جماعي منظم اليدف منيا ىو 

، من خبلل تحميل الوظائف ثم العمل عمى خمق وابتكار بدائل مى أفضل آداء بأقل كمفةالحصول ع

 وأوصت الدراسة .حسينودة والنوعية والعمل عمى تجو لتؤدي تمك الوظائف مع الحفاظ عمى مستوى ال

بضرورة السعي إلى نشر مفيوم ىندسة القيمة ومنيج القيمة في القطاعين العام والخاص لما ليا من 

وحث اإلداريين وذوي االختصاصات اليندسية والصناعيو واإلدارية عمى  ،فوائد في المجالين
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ة إيجاد نظام كما أوصت عمى ضرور  ،الحصول عمى شيادات معتمده في مجال ىندسة القيمة

 تكاليف قوي لكونو األساس إليجاد نظام الحستاب كمف النوعية.

 

تخفيض كمف الجودة الرديئة باستخدام منيج الحيود  :بعنوان (2009دراسة )اليامور،  -

 .دراسة حالة في معمل األلبسة الوالدية في الموصل :السداسي في مواجية العيوب

لى تحديد مفيوم واضح لمنيج الحيود إمنيج دراسة الحالة  ستخدمتاىدفت الدراسة التي          

ثر أتوضيح السداسي والوفورات المالية المتحققة جراء استخدام ىذا المنيج في مواجية العيوب، 

نحراف المعياري مستوى اإلستخدام منيج الحيود السداسي عمى كمف الجودة الرديئة والعبلقة بين إ

ن الجودة الرديئة تحدث لسببين األول ىو عدم حدوث أج أىميا لى نتائإ، وتوصمت وكمف الجودة

واصفات تطابق بين توقعات المستيمكين ومواصفات التصميم والثاني عدم حدوث تطابق بين م

 .التصميم والنتائج الفعمية

نو تعتبر الشركات التي تركز عمى فحص الجودة أكثر من ألى إ الدراسة كما توصمت         

ة تكاليف أىذا األمر يؤدي إلى تحمل المنشىتماما بالجودة و إلشركات التي ال تولي صميميا من ات

نيا تتحمل بتكاليف ت التي تركز عمى ضمان الجودة وتصميميا فإآأما المنشعالية لمجودة الرديئة، 

عة من ن الحيود السداسي ىو منيجية منتظمة تعتمد عمى مجمو ألى إيضا أ، وتوصمت قلأجودة 

ستمرار ضبط وتعديل إسين العمميات اإلنتاجية من خبلل نحرافات وتحمل عمى تقميل اإلالخطوات تع

لى أن منيج الحيود السداسي إيضا أ، وتوصمت سير العمميات بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة

ن تطبيقو أسفة التحسين المستمر في الجودة و يتفق مع المدخل الحديث في الجودة الذي يقوم عمى فم

ستخدام الوسائل اإلحصائية لمرقابة عمى ا  منع بسبب التصميم الجيد لممنتج و ب زيادة في كمف اليتطم
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فيض كمف الجودة الرديئة العمميات ومنع حدوث أخطاء في العمل لضمان الجودة ولذلك يعتبر تخ

 ىم المنافع المالية المتحققة جراء تطبيق ىذا المنيج.أمن 

يام إدارة المعمل باستخدام بعض األدوات والوسائل اإلحصائية وصت الدراسة بضرورة قأو          

في  ختبلفاتنحرافات واإلكتشاف مواطن اإلإليذه األدوات من دور كبير في  لمرقابة عمى الجودة لما

 تخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجتيا.ا  اإلنتاج والبحث عن أسبابيا و 

 

ة اعتمادًا عمى نظم التكاليف الحديثة ( بعنوان: قياس تكمفة الجود2010دراسة )ياسين،  -

 .وأثره عمى عممية إتخاذ القرار في المنشآت الصناعية

ية لؤلنشطة وتتبع وقياس اآلثار المال ى توضيح المفيوم الواسع لمجودةإل الدراسة ىذهىدفت         

فت كما ىد ىتمام ،التي تشغل اإل ر القضايامن أكث اليادفة لتحقيق الجودة بعد أن أصبحت الجودة

ية لوضع إطار فكري وعممي لممحاسبة عن دار مفيوم محاسبة التكاليف والمحاسبة اإل لىى التوجة إلإ

في الكتابات  ىتماماً وع المحاسبة عن تكاليف الجودة إكسب موضتكاليف الجودة، األمر الذي أ

 .ه الشاممةم إدارة الجودوصًا بعد إنتشار مفيو خص الحديثة

وجود نظام تكاليف خاص بالمحاسبة والتقرير عن تكاليف  بحث مشكمة عدمناقش ىذا ال        

العممية والعممية لقياس وتحميل  ى دراسة األسسالجودة في المنشآت الصناعية السورية ، فيدف إل

لمتعرف عمى  تكاليف الجودة وتوضيح العبلقة بين نظم التكاليف المطبقو وقياس تكاليف الجودة

عمومات مية التقرير عن ممن أجل بيان أى ياس تكاليف الجودةفي عممية قمواطن الضعف والقوة 

 خاذ قرارات التحسين.تكاليف الجوده في عممية إت

عمى شيادات الجوده غير لقد توصل البحث إلى ان حصول المنشآت الصناعية في سوريا         

 . اىري وليس في جوىر وظيفة الجودةداء الظفي شكل األ
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بحث عمى ضرورة تطبيق اإلطار المقترح لمتجميع والتقرير عن تكاليف الجوده في أكد ال       

جراء دراسات الحقو  عمى بيانات معمقو الختبار ىذا اإلطار اعتمادًا المنشآت الصناعية السورية وا 

 بيدف تعميم النتائج . ثر شمولية وتنوعاً أك

 

جودة في تحقيق الميزة التنافسية، ( بعنوان: تأثير محاسبة تكاليف ال2012دراسة )غدير،   -

 اعية العراقية.ندراسة تحميمية لعينة من المنظمات الص

والفشل  ،والتقييم ،ىدف ىذا البحث إلى دراسة التأثير بين محاسبة تكاليف الجودة ) الوقاية        

التنافسية  اسبة تكاليف الجودة في تدعيم الميزةحوتوضيح مدى أىمية م ،والفشل الخارجي ( ،الداخمي

وتم اختبار نموذج وفرضيات البحث في سبع منظمات صناعية ىي: ) معمل  .الصناعيةات ملممنظ

اسمنت الكوفو الجديد / معمل اسمنت النجف األشرف القديم / معمل األلبسة الرجاليو في النجف 

كوفو / األشرف / معمل الصناعات المطاطيو في النجف األشرف / معمل الصناعات الجمدية في ال

لمصناعات المطاطيو في  الشركة العامو لصناعة السيارات في اإلسكندرية / الشركة العامة

مستجيبا ( من مجتمع البحث لتشمل العاممين في مستويات  176(. وشممت عينة البحث ) الديوانيو

 ة والمحاسبيو والسيطرة النوعية.اإلدارة العميا ورؤساء األقسام والشعب اليندسي

ية قيد البحث إلى ار جميع المنظمات الصناعفتقإ ائج أىمياإلى نتالدراسة وتوصمت         

 يف الجودة.لتصنيف معتمد لتكا

ويجيل العديد من المتخصصين من العاممين في أقسام السيطرة النوعية والمحاسبين         

الفشل الداخمي بل إن العديد منيا تيمل تكاليف  ،مضامين التصنيف التقميدي لتكاليف الجودة

 والخارجي.
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ن تركيز المنظمات الصناعيو قيد البحث عمى الجودة          بوصفيا الميزة التنافسية األىم في وا 

 ل تكاليف الجودة اىتماما مماثبل. إن لم تو  أولوياتيا لن يحقق أىدافيا

 قيد البحث في وقد حققت تكاليف الجودة مجتمعو تفسيرا معنويا لقدرة المنظمات الصناعيو        

 .توطير الميزة التنافسيو وبنائيا

وأوصت الدراسة عمى حث الباحثين والممارسين عمى إعادة اختبار دور متغيرات محاسبة          

الذي يواجو انتقادات عده   (PAF)تكاليف الجودة في نجاح وتحقيق الميزة التنافسيو خارج تصنيف 

أن تتبنى الجيات الرقابية العميا سواء عمى المستوى المحمي ة، و لعدم قدرتو عمى تعقب تكاليف الجود

والدولي تشريعا يمزم المنظمات القطاع العام كافو والخاصو بتطوير نظام معمومات محاسبيو خاص 

ن تطمب ذلك ادراجيا في النظام المحاسبي الموحد ،بالجودة وأن تسعى المنظمات الصناعيو  ،وا 

دة عند المصدر وعمل ماىو صحيح منذ البداية والتركيز عمى المبحوثو إلى ترسيخ ثقافة الجو 

 .تكاليف الوقاية والمنع لتجنب حصول المعيب

 

( بعنوان: تأثير التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في 2013،الوىابعبد دراسة )كاظم و   -

 تحقيق بعض أبعاد الميزة التنافسية.

ن التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في الوحدة ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان العبلقة بي       

اإلقتصادية وأثرىما في تكوين الميزة التنافسيو وزيادة الحصة السوقية ومن ثم زيادة أرباح تمك 

وبيان أثر تكاليف  ،كما ىدفت إلى التعريف بعناصر تكاليف الجودة المنظورة وغير المنظورة ،الوحدة

 . دة في تحقيق الميزة التنافسيةالجو 
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عتمدت الشركة الدراسة النظريو والتحميمة عمى عينة البحث وىي الشركة العامة لمصناعات إ        

و الشركة العامة لمصناعات القطني ،الشركة العامة لمصناعات الصوفية / الكاظمية ،النسيجيو / حمة

 / الكاظمية. 

استراتيجية عمى صعيد الشركة وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان أىميا أن لمجودة أىمية          

وتعزز سمعة  ،والزبون ألنيا تمثل أحد أىم العوامل األساسيو التي تحدد حجم الطمب عمى المنتج

الشركة ألنيا خير سبلح في التنافس مع الشركات األخرى وليا الدور الفاعل في بناء القدرة 

ه لممنتج وزيادة والء ونسوقية فضآل عن دورىا في جذب الزبوالحصول عمى حصو  ،التنافسية

. وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى نشر الوعي بين اإلدارة والعاممين عن الجودة عن والشركة

وضرورة العمل عمى تحديد وقياس تكاليف الجودة بصورة دقيقو ألنيا  ،طريق الدورات والمنشورات

وذلك من خبلل تصنيفيا إلى كمف منع وتقييم وفشل داخمي وفشل التكاليف  يتعتبر جزءا من  إجمال

والتركيز عمى العوامل األساسية لمنجاح وىي التكمفة والجودة والوقت والمرونو واإلبداع  ،خارجي

والتي ينعكس تأثيرىا في تحقيق رضا الزبون وىذا يتحقق من خبلل استعمال أساليب إداريو جديده 

 .بيئة وعمميات الشركات الثبلثو إضافو إلى تطبيق برامج إدارة الجودةتتمثل بالتحسين المستمر ل
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 الدراسات بالمغة اإلنجميزية 2-12-2

 

 بعنوان: (Rapley, 1999) دراسة -

 Quality costing: A study of Manufacturing Organization.  

 

لى تقديم رؤية إية، كما ىدفت تكاليف الجودة في الشركات الصناع تناولت ىذه الدراسة         

وكيف يتأثر ىذا بحجم  ،متراجليف الجودة"في منطقة شمال شرق انفي صعوبات تطبيق مدخل "تكا

الصناعة وبالنوع واألسموب الذي استخدمت فيو تكاليف الجودة، حيث سمطت الضوء عمى كيفية 

صعوبة نظام إدارة الجودة استخدام مدخل "تكاليف الجودة" وعبلقتو بحجم الشركة ونوع الصناعة و 

تكاليف  ستخدامإة القصوى من فعة الحصول عمى المنالموجودة في الشركات الصناعية، وكيفي

 .الجودة

لى نتائج كان أىميا تسميط الضوء عمى عدد من النقاط الميمة المتعمقة إوتوصمت الدراسة         

نموذجي لئلدارة من الطرق التقميدية إلى بتكاليف الجودة في الصناعة اإلنتاجية في عممية التحول ال

 .بنية عمى رضا الزبونالطرق الم

لى وجود توجيًا واضحًا لئلستخدام المتزايد لتكاليف الجودة حيث إ الدراسة كما توصمت         

أصبحت مرحمة إدارة الجودة أكثر تطورًا، وىناك تزايدًا أوليًا في أخذ تكاليف الفشل الخارجي 

ن االعتبار، ثم ىناك اىتمامًا متزايد بتكاليف الوقاية وتخفيض درجة التفتيش في والمعاينة بعي

، أوصت الدراسة بضرورة اإلطبلع عمى التجارب الناجحة نيائية من إدارة الجودة الشاممةالمرحمة ال

 في التعامل مع صعوبات تطبيق تكاليف الجودة لتعزيز تطبيقيا.
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 Quality Costing :بعنوان (Williams, 2000)دراسة  -

تناولت ىذه الدراسة مفيوم تكاليف الجودة وتعقب التطور التاريخي ليذا المدخل،حيث          

شارت ىذه الدراسة إلى أن تكاليف الجودة ألتكاليف الجودة، و  اعتمدت عمى المؤلفات المنشورة

توقف ىذه التكاليف % من إجمالي حركة المبيعات السنوية لمشركة، وت25إلى  5لمشركة تتراوح من 

عمى نوع الصناعة وموقع العمل أو الخدمة وعمى النظرة التي تأخذىا المنظمة فيما يتعمق بتكاليف 

 الجودة والمدخل إلى إدارة الجودة الشاممة ومقدار ممارسة التحسين المستمر في المنطقة.

 ت ىذه الدراسة إلى أمور جوىرية أىميا:مصتو وقد 

 ر عمى األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع تكاليف الجودة ىي ميزة الممفتة لمنظإن ال

ىتماميا بشكل أقل فيما يتعمق ا  الجودة إلى وقاية وتقييم وفشل و  انشغاليا في تصنيف تكاليف

 بالموردين أو التكاليف المتعمقة بإرضاء المستيمكين.

  جودة الكثير منيا وىمي. ىناك الكثير من المؤلفات والدراسات مميئة باألرقام حول تكاليف ال

أن  سماء شركات وىمية. ويجب مبلحظةأربما تستخدم رموزًا حقيقية تحت  فبعض المؤلفات

ن ىذه البيانات الكيفية  الكثير مما كتب عن تكاليف الجودة ىو ذو طبيعة نوعية )كيفية(. وا 

 مؤىمة مع بعض االستثناءات. تبقى غير

  أنظمة محاسبية تشتمل عمى تطبيقات أوسع لتكاليف إن اإلدارة اعتمدت خبلل العقد األخير

 الجودة.

 ة في األيام القادمة.تإن مدخل" تكاليف الجودة" مدخل فعال سوف يثبت أىمي 

 

 

  :بعنوان (Suhansa, 2006)ة س درا -



46 
 

Factors , Measures, and problems of Quality Costs Program 

Implementation in the Manufacturing Environment  

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

  تحديد العوامل األساسية والمقاييس التي تساعد في نجاح تطبيق مدخل "تكاليف الجودة" في

 البيئة التصنيعية.

 .تحديد صعوبات التنفيذ في المنشآت الصناعية 

  تحديد أي صنف من األصناف األربعة لتكاليف الجودة )وقاية، تقييم، فشل داخمي، فشل

 لو األولوية من أجل تخفيض تكاليف الجودة. خارجي(

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن العوامل األساسية التي تساعد عمى إنجاح برامج تكاليف         

ضافة إلى التعاون بين اإلدارة والتطبيق الفعال لمدخل " تكاليف الجودة" باإلالجودة كانت دعم 

 .ستيعاب مفاىيم تكاليف الجودةا  األقسام و 

 

 بعنوان: (Murugan, & Kanagi, 2011 )دراسة  -

 The Implementation of Cost of Quality (COQ) Reporting System in 

Malaysian Manufacturing Companies: Difficulties Encountered and 

Benefits Acquired. 

كاليف الجودة" في الشركات تناولت ىذه الدراسة الصعوبات التي واجيت تطبيق مداخل " ت         

 باإلضافة إلى المنافع المكتسبة من ىذا التطبيق. الصناعية الماليزية،

 

 

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى ما يمي:
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  كما أن عدم وضوح  ،إن نقص البيانات أو صعوبة جمع البيانات ونقص التعاون بين األقسام

الكبيرة التي حددت أثناء إعداد تقرير وفيم مبادىء " تكاليف الجودة " تعتبر من الصعوبات 

 تكاليف الجودة.

  .عجز النظام المحاسبي الموجود عمى تصنيف البيانات بما يتبلئم وقياس تكاليف الجودة 

   ىناك منافع من تطبيق ىذا المدخل في ىذه المنشآت كالتحسينات في جودة المنتج وتخفيض

ماليزية وخاصة ال الشركاتلحال سيساعد في التكمفة وفي معدل فشل الشركة، وىذا بطبيعة ا

الصناعية إلى تحقيق مستويات عالية لرضى الزبائن باإلضافة لبقاءىا ضمن المنافسة رغم 

  .صعوبة ىذه المنافسة من الدول المجاورة في آسيا

 

 بعنوان: (Arvind, & Dixit, 2011)دراسة  -

Behavior Patterns of Quality Cost categories.  

وتوضيح  ،صناف تكاليف الجودةألىذه الدراسة إلى إكتشاف سموك مختمف ىدفت           

وذلك في إحدى المنشآت الصناعية اليندية صغيرة  ،العبلقة التبادلية والمشتركة بين ىذه األصناف

الحجم، وذلك من أجل التوزيع األمثل لممصادر بشكل يؤدي إلى تخفيض تكاليف الجودة وتحسين 

ودة نوعا ما، صة أنو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تكون المصادر محدخا ،الربحية

ستجابة إيساعد في تخفيضيا وذلك من خبلل  صناف تكاليف الجودة سوفأوبالتالي فإن سموك 

 عنصر تكمفة جودة بمجرد زيادة أو تخفيض عنصر تكمفة جودة آخر.

قة قوية بين تكاليف الوقاية وتكاليف الفشل وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أنو يوجد عبل         

الداخمي، وىذا يوحي بأنو يجب أن يتم توجيو مزيدًا من الجيود نحو نشاطات الوقاية لتخفيض 

تكاليف الفشل الداخمي، كما يوجد عبلقة مشتركة بين تكاليف التقييم وتكاليف الفشل الداخمي 
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وبالتالي توصمت الدراسة إلى أنو  ،مي والخارجيباإلضافة إلى وجود عبلقة بين تكاليف الفشل الداخ

إذا تم زيادة تكاليف المطابقة فإن تكاليف عدم المطابقة سوف تنخفض وىذا يعني أنو لتخفيض 

 .و نشاطات الوقاية والتقييمي يجب توجيو مزيدًا من الجيود نحتكاليف الفشل الداخمي والخارج

 

 :نبعنوا (Judi, Jenal & Genasan, 2011دراسة ) -

 Quality Control Implementation in Manufacturing Companies 

Motivating Factors and Challenges .  

استكشاف كيفية تنفيذ مراقبة الجودة في المنظمات. أجريت الدراسة الى  ىذه الدراسة  ىدفت

ركات. وقد في ماليزيا، وقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، حيث تكونت العينة من أربع ش

أظيرت نتائج الدراسة أن أثر تنفيذ مراقبة الجودة الشاممة كان ايجابيا عمى المنظمات والشركات، 

حيث أن التقنيات التي تستخدميا مراقبة الجودة تحد من المشكبلت التي من الممكن أن تواجو سير 

أوصت ظمات األخرى. عمل الشركات، الذي بالتالي يزيد من قدراتيا التنافسية مع الشركات والمن

 لضماناقبال العمبلء والزبائن، رفع معدالت االنتاج و لزيادة االىتمام بمراقبة الجودة الدراسة بضرورة 

 استمرارية عمل الشركات بتحسين جودة المنتجات والخدمات.  
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 2-13

لية عن الدراسات السابقة من حيث أنيا بحثت في جانب ميم ولو أثر إختمفت الدراسة الحا         

عية عمى تخفيض التكاليف كبير عمى الشركة في المدى القصير والطويل وىو أثر الرقابة النو 

 بالتحديد.

وذلك  في المممكة األردنية الياشمية الغذائي كما أختصت ىذه الدراسة بالقطاع الصناعي        

بينما ركزت معظم الدراسات السابقة عمى أثر الرقابة النوعية  ،اليف في ىذا القطاعنظرا لحجم التك

 .وعمى قطاعات أخرى كمكاتب التدقيق عمى إتجاىات أخرى

لذلك تعتبر ىذه الدراسة  ،لالحظ الباحث قمة الدراسات السابقة في ىذا المجا لذا فقد         

 وح لدراسات الحقة.مكممة لمنقص في الدراسات السابقة ومجال مفت

 

 ( مقارنة الدراسات العربية2-2الجدول )

 

 أىم توصيات الدرسة أىم ننائج الدراسة متغيرات الدراسة ىدف الدراسة الدراسة

دراسةالشامً

(2113)

معرفةاتجاهاتإدارةمصانع
األغذٌهاألردنٌهودوائراالنتاج
نحوتبنًالمواصفاتالدولٌه

.إلدارةوضمانالجوده

نظمإدارةالجودة،
تكالٌفنظمإدارة

الجودة.

انالمصانعالغذائٌه
االردنٌهتمٌلإلى
تطبٌقالمواصفات

الدولٌهإلدارة
وضمانالجوده.

لعملعلىتعزٌزا
التوجهنحوتبنً

المواصفاتالدولٌه
إلدارةوضمانالجوده
وتوسٌعالدراساتفً
هذاالمجال.والعمل
علىالتركٌزعلى

التكالٌفبشكلإدارة
ٌضمنتقلٌلتكالٌف

الجودهوزٌادة
االستثمارفًالموارد

.البشرٌه

دراسةحمودي
والنعٌمً

(2117)

بٌانكٌفٌةإعدادكلفالجودة
علىالمإشراتالعلمٌةباإلعتماد

ومنثممقارنتهابالتكالٌفالفعلٌة
لتحدٌداإلنحرافاتومعالجتها.

الموازنة،تكالٌف
الجودة.

دضعففًدوروجو
المعلوماتالمحاسبٌة
المستخدمةألغراض

الجودةالشاملة
للشركةالعامة

ضرورةإعتمادنظام
موازناتتخطٌطٌه
أكثرشمولٌهوكفاءه

لتحقٌقأههدافالشركه
المثلفًاالستخداما
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للموادالمتاحهومعالجةللزٌوتالنباتٌة.
حرافاتبٌنالإلن

المخططوالفعلً.

ويدراسةعط

(2118)

البحثعنالمركباتالجوهرٌه
تكلفهالمستهدفهواثباتامكانٌةلل

استعمالهكآداةفعالهإلدارة
التكالٌفوقدرتهعلىإعطاء
المإسسهالمٌزهالتنافسٌه.

التكلفهالمستهدفه،
تحلٌلالقٌمه.

اختالفالبٌئة
االقتصادٌهالتًتنشط
فٌهاالمإسساتفً
خصائصهاوسماتها

ضمتغٌراتفر
تنافسٌهوأصبحت
المإسساتمطالبه

بإنتاجمنتجات
متجددهذاتجوده

عالٌهوبتكلفه
منخفضه.

ضرورةاالهتمام
بتطوٌرأنظمةتكالٌف
حدٌثهتشددعلىجمع

وتسجٌلمعلومات
مالٌهوغٌرمالٌه.

دراسةالشاٌع

(2119)

إبرازدورهندسةالقٌمهفً
تخفٌضكلفالنوعٌهمنخالل

حلٌلاآلداءالوظٌفًواستبعادت
الوظائفغٌرالضرورٌةوالتًال

تضٌفقٌمهللمنتج.

كلفالنوعٌه،
تحسٌننوعٌة

المنتجات.

القٌمههًأقلتكلفه
ممكنهللحصولعلى
افضلآداءوظٌفً
ممكنوأعلىجوده
ممكنه،وهندسة

القٌمههًتقنٌهٌتم
تنفٌذهامنخاللجهد

جماعًمنظم.

رةالسعًإلًضرو
نشرهندسةالقٌمه
ومنهجالقٌمهفً

القطاعالخاصلمالها
منفوائدفًالمجالٌن.

دراسةالٌامور

(2119)

تحدٌدمفهومواضحلمنهجالحٌود
السداسًوالوفوراتالمالٌه

المتحققهجراءاستخدامهذاالمنهج
فًمواجهةالعٌوبوتوضٌحأثر
ٌئهاستخدامهعلىكلفالجودهالرد

.

كلفالجودهالردٌئه
،منهجالحٌود

السداسً.

إنالجودهالردٌئه
تحدثلسببٌناألول

هوعدمحدوث
تطابقبٌنتوقعات

المستهلكٌن
ومواصفاتالتصمٌم
والثانًعدمحدوث

تطابقبٌنمواصفات
التصمٌموالنتائج

الفعلٌه.

ضرورةقٌامإدارة
المعملباستخدامبعض

لاألدواتوالوسائ
االحصائٌهللرقابهعلى

الجوده.

دراسةٌاسٌن

(2111)

توضٌحالمفهومالواسعللجوده
وتتبعوقٌاساآلثارالمالٌهلألنشطه

أنالهادفهلتحقٌقالجودهبعد
أصبحتالجودهمنأكثرالقضاٌا

التًتشغلاالهتمام،والتوجهالى
مفهوممحاسبةالتكالٌفوالمحاسبه

رفكريوعملًاالدارٌةلوضعإطا
للمحاسبهعنتكالٌفالجوده.

تكلفةالجودة،نظم
التكالٌفالحدٌثة،
عملٌةإتخاذالقرار.

حصولالمنشآت
الصناعٌةفًسورٌا
علىشهاداتالجوده
غٌرفًشكلاآلداء
الظاهريولٌشفً
جوهروظٌفةالجوده.

ضرورةتطبٌقاإلطار
المقترحللتجمٌع

والتقرٌرعنتكالٌف
دهفًالمنشآتالجو

الصناعٌةالسورٌة
وإجراءدراساتالحقه

معمقهالختبارهذا
اإلطاراعتمادآعلى
بٌاناتأكثرشمولٌه
وتنوعآبهدفتعمٌم

النتائج

دراسةغدٌر

(2112)

دراسةالتؤثٌربٌنمحاسبةتكالٌف
الوقاٌة،التقٌٌم،الفشلالجودة)
،الفشلالخارجً(،الداخلً

مٌةمحاسبةوتوضٌحمدىأه
تكالٌفالجودهفًتدعٌمالمٌزه
التنافسٌهللمنظماتالصناعٌه.

تكالٌفالجوده،
المٌزهالتنافسٌه.

افتقارجمٌع
اتالصناعٌهمالمنظ

قٌدالبحثإلى
تصنٌفمعتمد

لتكالٌفالجوده،
وجهلالعدٌدمن
العاملٌنفًاقسام

حثالباحثٌن
والممارسٌنعلىإعادة
اختباردورمتغٌرات

محاسبةتكالٌفالجوده
فًنجاحوتحقٌق
المٌزهالتنافسٌه

نًالجهاتووجوبتب
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السٌطرهالنوعٌه
والمحاسبٌنمضامٌن

تقلٌديالتصنٌفال
لتكالٌفالجوده.

الرقابٌهالعلٌاتشرٌعا 
ٌلزمالمنظماتالقطاع
العاموالخاصبتطوٌر
نظاممعلوماتخاصه

بالجوده.

دراسةكاظم
هابوالو

(2113)

بٌانالعالقهبٌنالتكالٌفالبٌئٌه
وتكالٌفالجودهفًالوحده

االقتصادٌهوأثرهمافًتكوٌن
المٌزهالتنافسٌهلزٌادةالحصه
السوقٌهومنثمزٌادهاألرباح.

البٌئٌه،التكالٌف
تكالٌفالجوده،
.المٌزهالتنافسٌه

إنللجودهأهمٌة
استراتٌجٌهعلى
صعٌدالشركه

بون.والز

ضرورةالعملعلى
نشرالوعًبٌناإلداره
والعاملٌنعنالجوده

ٌقالدوراتعنطر
والنشوراتوضرورة

تكالٌفالجودهقٌاس
.ةدقٌقهبصور

 

 

 ( مقارنة الدراسات اإلنجميزية3-2جدول )

 

أهمتوصٌاتأهمنتائجالدراسةمتغٌراتالدراسةهدفالدراسةالدراسة
الدراسة

 Rapleyدراسة

(1999)

تقدٌمرإٌهفً
صعوباتتطبٌق
مدخلتكالٌف

الجودهفًمنطقة
شمالشرق

انكلترا.

Quality costs , Total 
qualitymanagement. 

.

وجودتوجه
واضحلالستخدام
الواضحلتكالٌف

الجودهحٌث
أصبحتمرحلة

إدارةالجودهأكثر
تطورا.

ضرورةاالطالع
علىالتجارب
الناجحهفً

املمعالتع
صعوباتتطبٌق
تكالٌفالجوده
لتعزٌزتطبٌقً.

 Williamsدراسة
(2111)

توضٌحمفهوم
تكالٌفالجوده
وتعقبالتطور
التارٌخًلهذا

المدخل.

Quality costs .إناإلدارهاعتمدت
خاللالعقداألخٌر

أنظمةمحاسبٌه
تشتملعلى

تطبٌقاتأوسع
لتكالٌفالجوده
كماأنمدخل

ٌفالجودههوتكال
مدخلفعال

وسٌثبتأهمٌتهفً
االٌامالقادمه.

التركٌزبشكل
األكبرعلى

التكالٌفالمتعلقه
بارضاء

المستهلكٌن.

 suhansaدراسة
(2116)

تحدٌدالعوامل
االساسٌه

والمقاٌٌسالتً
تساعدفًنجاح
تطبٌقمدخل

تكالٌفالجودهفً
البٌئهالتصنٌعٌه.

Quality costs 
program, 

Manufacturing

environment.

إنالعوامل
األساسٌهالتً

تساعدعلىإنجاح
برامجتكالٌف

الجودههًدعم
اإلدارةوالتطبٌق

الفعاللمدخل
.ٌفالجودهتكال

أهمٌةالتعاملبٌن
قسامومعرفة األأ

واستٌعابالعاملٌن
لمفاهٌمتكالٌف

الجوده.
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دراسة
Murugan and 

Kanagi (2011)  

ٌحوتحدٌدتوض
الصعوباتالتً
واجهتتطبٌق
مداخلتكالٌف

الجودهفً
الشركات

الصناعٌهالمالٌزٌه
باالضافهإلى
تحدٌدالمنافع

المكتسبهمنهذا
التطبٌق.

Cost of quality, 
Reporting system. 

عجزالنظام
المحاسبًالموجود

علىتصنٌف
البٌاناتبماٌتالئم

وقٌاستكالٌف
الجوده.

االهتمامورةضر
تطبٌقمدخلب

ألنهتكالٌفالجوده
ٌإديإلىتحسٌن

جودةالمنتج
وتخفٌضالتكلفه.

 Arvindدراسة
and Dixit 

(2011) 

اكتشافسلوك
مختلفألصناف
تكالٌفالجوده

وتوضٌحالعالقه
التبادلٌه

والمشتركهبٌن
هذهاألصناف.

Quality cost 
categories , 

Behavior patterns.

جودعالقهقوٌةو
بٌنتكالٌفالوقاٌه

وتكالٌفالفشل
الداخلًكماٌوجد
عالقهمشتركهبٌن

تكالٌفالتقٌٌم
وتكالٌفالفشل

الداخلًباالضافه
الىوجودعالقه
بٌنتكالٌفالفشل

الداخلً
والخارجً.

وجوبتوجٌه
مزٌدآمنالجهود

نحونشاطات
الوقاٌةلتخفٌض
تكالٌفالفشل
ٌهالداخلًوتوج

مزٌدمنالجهود
ونشاطاتنح

التقٌٌملتخفٌض
الفشلالخارجً.

 ,Judiدراسة
Jenal & 

Genasan, 
2011))

استكشافكٌفٌة
تنفٌذمراقبة
الجودةفً
.المنظمات

Quality Control 
Implementation

انأثرتنفٌذمراقبة
الجودةالشاملة

كاناٌجابٌاعلى
المنظمات
والشركات.

امضرورةاالهتم
بمراقبةالجودة
لزٌادةاالنتاج
ورفعمعدالت
اقبالالعمالء

لضمانوالزبائن
استمرارٌةعمل

الشركاتبتحسٌن
جودةالمنتجات

والخدمات.
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 ( مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة4-2جدول )
أهمنتائجمتغٌراتالدراسةأهدافالدراسةالدراسة

الدراسة
أهمتوصٌات

الدراسة
ماٌمٌزالدراسة

الحالٌةعنالدراسات
السابقة

معرفةمدىتؤثٌرالدراسةالحالٌة
رقابةالجودة
علىتخفٌض

التكالٌف
وتوضٌحأهمٌة

وقدرةنظام
الرقابةعلى
الجودةعلى

تحسٌنوضع
الشركةوإمكانٌته
علىتوفٌرموقع

تنافسًمتمٌز
للشركةبٌنباقً

الشركات.

ة،رقابةالجود
التكالٌف.

هناكحرصمن
إدارةالشركات

علىالغذائٌة
تحقٌقالجودة
المناسبةآخذة
بعٌناالعتبار
عنصرالتكلفة

األقللتؤثٌرهعلى
النواحًالفنٌة
.المتعلقةبالجودة

إٌجادضرورة
نظامتكالٌف
قويلكونه

األساسإلٌجاد
حستابنظامإل

كلفالنوعٌة
ومنثممراقبتها

لىبماٌعودع
تحسٌنها.

إختلفتالدراسة
الحالٌةعنالدراسات
السابقةمنحٌثأنها
بحثتوركزتعلى
أثرالرقابةالنوعٌة

علىتخفٌضالتكالٌف
بالتحدٌد.

كماأختصتهذه
الدراسةبالقطاع

الصناعًالغذائًفً
المملكةاألردنٌة

الهاشمٌةوذلكنظرا
لحجمالتكالٌففًهذا
القطاع،بٌنماركزت

معظمالدراسات
السابقةعلىأثر

الرقابةالنوعٌةعلى
إتجاهاتأخرىوعلى

قطاعاتأخرى
كمكاتبالتدقٌق
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 

 المقدمة 3-1

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنيجية الدراسة ومجتمعيا، وعينتيا، وكيفية اختيارىا  والمصادر 

جراءات التأكد من صدق األداة  ،مات وكيفية إعدادىا وتطويرىاالمعمو البيانات و المستخدمة لجمع  وا 

 وثباتيا، وتوضيحًا إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

 

 منيجية الدراسة  3-2

ر تقوم ىذه الدراسة عمى إستخدام المنيج التطبيقي التجريبي لما يمتاز بو من قدرة عمى توفي      

فإستخدام المنيج التطبيقي  ،البيانات والحقائق عن المشكمة قيد الدراسة وتفسيرىا والوقوف عمى دالالتيا

 .( شركة صناعية غذائية13يمكن الباحث من جمع أدلة من مفردات مجتمع الدراسة والذي يتكون من )

لمبلءمتو لطبيعة وأىداف كما تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التطبيقي التجريبي الميداني نظرا     

باإلضافة إلى إستعراض األدب النظري المتعمق بالرقابة النوعية. كما تم تحميميا باستخدام  ،الدراسة

طريق نماذج وجداول، كما تم االطبلع عمى األدب  ( وعرضيا عنSPSSاألحصائي ) البرنامج

واألجنبية التي تناولت أثر رقابة النظري واألبحاث العممية والمراجع والمؤلفات والدراسات العربية 

 .الجودة عمى تخفيض التكاليف
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 مجتمع الدراسة والعينة  3-3

( من الشركات الصناعية 13في ) الموظفين العاممين في االداراتتكون مجتمع الدراسة من       

 يموظف اداري ف( 60الغذائية. تم اختيار عينة بسيطة عشوائية من مجتمع الدراسة تتكون من )

 .غذائية( شركة صناعية 13)

 

 مصادر جمع البيانات  3-4
 لتحقيق الغرض من الدراسة الحالية واليادفة إلى قياس أثر رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليف

 عتمد الباحث عمى مصدرين لجمع البيانات لتحقيق أىداف الدراسة، وىي:إ 

يا من المصادر المكتبية والمراجعة : وىي البيانات التي تم الحصول عميالمصادر الثانوية -1

 األدبية لمدراسات ذات الصمة، وذلك لوضع األسس العممية واإلطار النظري مثل:

 رقابة الجودة و تخفيض التكاليف. المراجع والمصادر المتعمقة بموضوع -

 الوثائق المتعمقة بالبيانات والمعمومات عن رقابة الجودة و تخفيض التكاليف-

 مؤلفات العربية واألجنبية المحكمة لتغطية الجانب النظري.المجبلت وال -

 المعمومات المتوافرة عمى الشبكة العنكبوتية )االنترنت(. -

 : وىي البيانات التي تم الحصول عمييا من خبلل:المصادر األولية  -2

إلستبيان والكوادر اإلدارية والفنية، عند إعداد ا ،الزيارات الميدانية االستطبلعية، ومقابمة -

 وتوزيعو.

 االستبيان كأداة قياس. -
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 أداة الدراسة 3-5

وتكونت االستبانة  رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليف،تم بناء استبانو لمكشف عن أثر  .1

من جزأين: الجزء األول يتعمق بالمتغيرات الديمغرافية لمعينة، ممثمة في )المينة، الخبرة، 

 ي من اإلستبانة فيتكون من محورين رئيسيين، ىم:المؤىل العممي(، أما الجزء الثان

 المحور األول: رقابة الجودة ويتكون من ثبلثة مجاالت ىي:

 ( فقرات.8ويشمل عمى ) ،المجال األول وىو المبلءمة لمغرض

 ( فقرات.4ويشمل عمى ) ،المجال الثاني وىو التأمين أو التوافر

 ( فقرات.7ى )ويشمل عم ،المجال الثالث وىو تكمفة ضبط الجودة

 المحور الثاني وىو تكاليف ضبط الجودة ويتكون من ثبلثة مجاالت ىي:

 ( فقرات.6المجال األول وىو التكاليف الوقائية، ويشمل عمى )

 ( فقرات.5المجال الثاني وىو تكاليف األداء، ويشمل عمى )

 ( فقرات.6المجال الثالث وىو تكمفة المعيب، ويشمل عمى )

عطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من فقرات و  قياس ليكرتإستخدام م وقد تم ا 

( 5الجزء الثاني من االستبانة درجات لتتم معالجتيا إحصائيًا عمى النحو اآلتي: موافق بشدة )

( 1غير موافق بشدة ) ،( درجتان2( درجات، غير موافق )3( درجات، محايد )4درجات، موافق )

 درجة واحدة.

 المقياس اآلتي في تحميل البيانات:وقد استخدم 

 الحد األدنى لممقياس/عدد الفئات= –الحد األعمى لممقياس 

 طول الفئة وبيذا تصبح الفئات عمى النحو اآلتي: 1.33=4/3=5-1/3

 ( منخفض.2.33 -1من )
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 ( متوسط.3.67-2.34من )

 ( مرتفع.5-3.68من )

 آلتي:وتم تقسيم الدرجات إلى ثبلثة مستويات وعمى النحو ا

 (.2.33-1مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

 (.,673-2.34مستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

 (.5-3.68مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

ودة رقابة الجأثر مقابمة، لمحصول عمى إجابات مفصمة عن  بإجراءكما قام الباحث  -2

 عمى تخفيض التكاليف تدعم من إجابات االستبانة.

 

 صدق وثبات أداة الدراسة 3-6
تم التحقق من الصدق األولي ألداة الدراسة وىي االستبانة، وذلك من خبلل عرضيا عمى 

 مجموعة من المحكمين والمتخصصين في ىذا المجال.

يا، والتثبت من صدقيا، قام الباحث ومن أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياس 

بإجراء اختبار مدى االتساق الداخمي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل 

(، وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد عمى اتساق أداء الفرد Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 تماسك بين فقرات المقياس، إضافة لمثبات. من فقرة إلى أخرى، وىو يشير إلى قوة االرتباط وال
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 (1-3الجدول)

 (معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا

 ( ألفاαقيمة ) البعد الرقم

 0.850 المبلءمة لمغرض 1

 0.743 التأمين أو التوافر 2

 0.910 تكمفة ضبط الجودة 3

 0.847 التكاليف الوقائية 4

 0.831 األداءتكاليف  5

 0.710 تكمفة المعيب 6

 0.957 الكمي 

 

( بامتياز األداة بمعامل ثبات 1-3وتدل معامبلت الثبات كما ىي مبينة في الجدول رقم )

مرتفع وقدرة األداة بصورة عامة عمى تحقيق أغراض الدراسة. إذ يتضح من الجدول أن أعمى معامل 

(. وىو ما 0.710يبلحظ أن أدني قيمة لمثبات كانت ) ( فيما0.910ثبات ألبعاد االستبانة بمغ )

يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنيا االستبانة نتيجة تطبيقيا، ومن الناحية 

 .( Uma Sekaran, 2003) ( مقبولةAlpha ≥ 0.60التطبيقية تعد )

 

 المعالجة اإلحصائية 3-7

ومات البلزمة حول متغيرات الدراسة، تم ترميزىا بعد أن تمت عممية جمع البيانات والمعم

دخاليا إلى الحاسب اآللي إلستخراج النتائج اإلحصائية، حيث تم اإلستعانة باألساليب اإلحصائية  وا 
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 Statistical Package For Socialضمن برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Science (SPSS)   لحصول عمييا، من خبلل الدراسة الميدانية لمعينة لمعالجة البيانات التي تم ا

 المبحوثة، وبالتحديد فإن الباحث استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية:

: الوسط الحسابي، والتكرارات، والنسب المئوية، وذلك لوصف أراء عينة الدراسة اإلحصاء الوصفي 

 ستبانو.حول متغيرات الدراسة، ولتحديد أىمية العبارات الواردة في اإل

وذلك إلختبار مدى االعتمادية عمى أداة جمع  (:Cronbach Alphaاختبار كرونباخ ألفا)

 البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي إشتممت عمييا الدراسة.

 إلختبار تأثير كل متغير مستقل في المتغير التابع. (:Regression)تحميل اإلنحدار
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 الفصل الرابع

 ج الدراسةنتائ

 

يتناول ىذا الفصل عرضًا لخصائص عينة الدراسة، وتحميل النتائج، واإلجابة عن أسئمة 

 (SPSSالدراسة باستخدام الطرق اإلحصائية والمحددة في منيجية البحث، كما تم استخدام برنامج )

توزيعيا عمى  إلجراء التحميل اإلحصائي عمى البيانات التي تم تجميعيا من خبلل االستبانات التي تم

 أفراد عينة الدراسة.

 

 نتائج االستبانة-

 عرض وتحميل خصائص عينة الدراسة 4-1

لقد تم استخدام االحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة المئوية لوصف عينة 

 الدراسة، حيث تم تمخيص النتائج في الجداول التالية:
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 عينة الدراسة 4-1-1

 (1-4) جدول

 رات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةوصف المتغي

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المينة

 %20.0 12 مدير انتاج

 %21.7 13 مدير مالي

 %21.7 13 مدير جودة

 %21.7 13 مدير تسويق ومبيعات

 %14.9 9 محاسب اداري

 %100 60 الكمي

 الخبرة

 %3.3 2 سنوات 3اقل من  -1من 

 %31.7 19 سنوات 5-3من 

 %38.3 23 سنوات 10-5من 

 %26.7 16 سنوات فما فوق 10

 %100 60 الكمي

 المؤىل العممي

 %0.0 0 دبموم 

 %76.7 46 بكالوريوس

 %16.7 10 ماجستير

 %6.6 4 دكتوراه

 %0.0 0 غيرىا

 %100 60 الكمي
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ي حين بمغت نسبة من %(، ف 20.0ويتضح أن نسبة من مينتيم )مدير انتاج( بمغت )

%(، كما بمغت 21.7%(، وبمغت نسبة من مينتيم )مدير جودة( )21.7مينتيم )مدير مالي( )

%(، وبمغت نسبة من مينتيم 21.7نسبة من مينتيم )مدير تسويق ومبيعات( من عينة الدراسة )

 %(14.9)محاسب اداري(  من عينة الدراسة )

%(، في حين بمغت  3.3سنوات( بمغت ) 3ن اقل م -1ويتضح أن نسبة ذوي الخبرة )من 

سنوات(  10-5%(، وبمغت نسبة من خبرتيم )من 31.7سنوات( ) 5-3نسبة من خبرتيم )من 

 %(.26.7سنة فما فوق( من عينة الدراسة ) 10%(، كما بمغت نسبة من خبرتيم )38.3)

بمغت %(، في حين 76.7ويتضح أن نسبة الموظفين الذين يحممون شيادة بكالوريوس )

%(، وبمغت نسبة الموظفين الذين يحممون 16.7نسبة الموظفين الذين يحممون شيادة ماجستير )

 %(.6.6شيادة دكتوراه )

( بخصوص الخصائص الديمغرافية 1-4ولدى تفحص النتائج المشار إلييا في الجدول ) 

االعتماد عميو بشأن  لعينة الدراسة، يمكن االستنتاج بأن تمك النتائج في مجمميا توفر مؤشرًا يمكن

أىمية أفراد العينة لئلجابة عمى األسئمة المطروحة في االستبانة، ومن ثم االعتماد عمى إجاباتيم 

 أساسًا الستخبلص النتائج المستيدفة من الدراسة.

 

 

 

 

 

 



63 
 

 عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة 4-2

 لتكاليفأثر رقابة الجودة عمى تخفيض ا -

(، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4يظير الجدول رقم )

مقسمة إلى ، أثر رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليفإلجابات أفراد العينة عمى 

 مجاالتيا، والتي من خبلليا يمكن أن نستدل عمى ما يمي:

 (2-4الجدول رقم )

 ت أثر رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليفالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع مجاال

رقم 

 المجال
 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 0.45 4.13 المبلءمة لمغرض 1

 مرتفعة 0.49 4.13 التأمين أو التوافر 2

 مرتفعة 0.68 4.04 تكمفة ضبط الجودة 3

 مرتفعة 0.60 3.98 التكاليف الوقائية 4

 مرتفعة 0.59 4.07 تكاليف األداء 5

 مرتفعة 0.40 4.20 تكمفة المعيب 6

 مرتفعة 0.45 4.09 الدرجة الكمية 

 

(، وانحراف 4.13حصل عمى متوسط حسابي بمغ ) المبلءمة لمغرضأظيرت النتائج أن مجال 

(، 4.13عمى متوسط حسابي بمغ ) التأمين أو التوافر(، كما حصل مجال 0.45معياري بمغ )

(، 4.04عمى متوسط حسابي بمغ ) تكمفة ضبط الجودة(، وحصل مجال 0.49انحراف معياري بمغ )و 
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عمى متوسط حسابي بمغ  التكاليف الوقائية(، كما حصل مجال 0.68وانحراف معياري بمغ )

عمى متوسط حسابي بمغ  تكاليف األداء(،  كما حصل مجال 0.60(، وانحراف معياري بمغ )3.98)

عمى متوسط حسابي بمغ  تكمفة المعيب(، كما حصل مجال 0.40معياري بمغ ) ( وانحراف4.07)

  .(0.73( وانحراف معياري بمغ )4.20)

يتبين من الجدول السابق أن جميع المجاالت ضرورية لزيادة الربحية وتخفيض التكاليف في 

لمغرض  فالمبلئمةفجميع المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض، ، الشركات الصناعية الغذائية

ضبط الجودة والتكاليف الوقائية والفحص في حين يرتبط مع بعضيا، طرديًا والتأمين والتوافر مرتبطة 

عكسيًا مع تكاليف الفشل الداخمي والخارجي، ففي حال زيادة االنفاق عمى الوقاية والتقييم تخفض 

 تكاليف الفشل الداخمي والخارجي بشكل كبير.

 ات رقابة الجودة عمى تخفيض التكاليف.( اثر متوسط1-4ويبين الشكل )

 
 

 (1-4الشكل رقم )

 المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة
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 مجال المالءمة لمغرض  4-2-1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال المبلءمة 

 (:3-4لمغرض كما ىو مبين في الجدول رقم )

 (3-4جدول رقم )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال المالءمة لمغرض

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

2 
تحرص الشركة عمى التأكد أن التنفيذ فيما يخص الجودة 

 يتم وفقًا لما خطط ليا.
 مرتفعة 1 0.55 4.37

1 
الشركة عمى الكشف عن اإلنحرافات عن  تحرص

 المواصفات المحددة.
4.35 0.63 2 

 مرتفعة

8 
تحرص الشركة عمى ضبط جودة المواد األوليو 

 والمستمزمات لضمان تمتعيا بالمواصفات المحددة.
4.23 0.83 3 

 مرتفعة

4 
تحرص الشركة عمى أن يكون لممنتج القدرة عمى أداء 

 ا.الوظائف التي صمم لمقيام بي
4.17 0.64 4 

 مرتفعة

5 
تحرص الشركة عمى  تخفيض عدد شكاوي العمبلء بشأن 

 تدني مستوى الجودة.
4.13 0.65 5 

 مرتفعة

6 
تحرص الشركة عمى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية حينما 

 تظير حاالت عدم مطابقة )انحرافات أو أخطاء(.
4.08 0.56 6 

 مرتفعة

 مرتفعة 7 0.46 3.92بلئمة الغرض من تحرص الشركة عمى التأكد من مدى م 3
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 شراء المواد األولية الخاصة باإلنتاج.

7 
تحرص الشركة عمى مقارنة المنتجات المصنوعة 

 بمواصفات الجودة المحددة.
3.78 0.72 8 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.45 4.13 الكمي 

وسطات ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المت3-4يظير الجدول رقم )

(. وجاءت 4.13( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.78- 4.37الحسابية ليا بين )

تحرص الشركة عمى التأكد أن التنفيذ فيما يخص الجودة يتم وفقًا ( التي تنص عمى أنو: " 2الفقرة )

(، وجاءت 0.55(، وانحراف معياري بمغ )4.37" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي) لما خطط ليا

تحرص الشركة عمى مقارنة المنتجات المصنوعة بمواصفات  ( والتي تنص عمى أنو: "7الفقرة )

 (.0.72(، وانحراف معياري بمغ )3.78" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) الجودة المحددة

بمستوى ومن اعبله يتبين لنا ان التخطيط لمجودة ومتابعتيا من البداية الى النياية كانت 

جيد كما ىو معمول بو في الشركات من خبلل اطبلعيا عمى مجريات العمل كما ان فقرة " تحرص 

الشركة عمى مقارنة المنتجات المصنوعة بمواصفات الجودة المحددة " جاءت بالمرتبة االخيرة اال 

 انيا كانت مرتفعة مما يعزز النتائج.
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 التأمين أو التوافرمجال   4-2-2

ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال التأمين أو تم حسا

 (:3-4التوافر كما ىو مبين في الجدول رقم )

 (4-4جدول رقم )

 التأمين أو التوافرالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

9 
جودة جميع المنتجات تحرص الشركة عمى التأكد من 

 التي تقوم بإنتاجيا.
4.22 0.58 1 

 مرتفعة

10 
تحرص الشركة عمى اإليفاء بمواعيد التسميم لممنتج في 

 األسواق.
4.17 0.53 2 

 مرتفعة

11 
تحرص الشركة عمى مواكبة مستجدات العصر والتميز 

 بالسمع والخدمات.
4.07 0.67 3 

 مرتفعة

12 
تحرص الشركة عمى توفير المنتجات بالكميات المطموبة 

 في األسواق.
4.06 0.86 4 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.49 4.13 الكمي 

 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات 4-4يظير الجدول رقم )

(. وجاءت 4.13لمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )( با4.06- 4.22الحسابية ليا بين )

جودة جميع المنتجات التي تقوم تحرص الشركة عمى التأكد من ( التي تنص عمى أنو: " 9الفقرة )

(، وجاءت 0.58(، وانحراف معياري بمغ )4.22" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي) بإنتاجيا
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حرص الشركة عمى توفير المنتجات بالكميات المطموبة في ت ( والتي تنص عمى أنو: "12الفقرة )

 (.0.86(، وانحراف معياري بمغ )4.06" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) األسواق

ومن اعبله يتبين لنا ان جميع المنتجات عمى اختبلف كمياتيا يتم ضمان جودتيا قبل 

المنتجات بالكميات المطموبة في  طرحيا باالسواق كما ان فقرة " تحرص الشركة عمى توفير

 األسواق " جاءت بالمرتبة االخيرة اال انيا كانت مرتفعة مما يعزز النتائج.

 

 تكمفة ضبط الجودةمجال   4-2-3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة تكمفة ضبط الجودة 

 (:5-4كما ىو مبين في الجدول رقم )

 (5-4ول رقم )جد

 تكمفة ضبط الجودةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

17 
تحرص الشركة عمى بذل الجيود المستمرة لتحسين أنماط 

 التكمفة
4.42 0.77 1 

 مرتفعة

18 
لشركة عمى التأكد من سبلمة جميع المواد تحرص ا

 المطموبة خبلل عممية إنتاج السمعة.
4.13 0.75 2 

 مرتفعة

19 
تستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية المناسبة في الرقابة 

 عمى الجودة.
3.98 0.87 4 

 مرتفعة

 مرتفعة 5 0.76 3.97 تمتمك الشركة فريق عمل يتمتع بخبرة بالتكمفة المستيدفة. 14
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15 
تأخذ الشركة في اإلعتبار عنصر التكمفة مع المحافظة 

 عمى مستويات الجودة العالية.
3.95 0.87 6 

 مرتفعة

16 
تحرص الشركة عمى تخفيض تكاليف الرقابة من خبلل 

 .الرقابة عمى الجودة
3.92 0.89 7 

 مرتفعة

13 
تحرص الشركة عمى تخفيض التكاليف مع المحافظة عمى 

 جودة السمعة.
3.92 0.99 3 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.68 4.04 الكمي 

 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 5-4يظير الجدول رقم )

( 17(. وجاءت الفقرة )4.04( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.92- 4.42ليا بين )

ل الجيود المستمرة لتحسين أنماط التكمفة " في التي تنص عمى أنو: " تحرص الشركة عمى بذ

( والتي 16(، وجاءت الفقرة )0.77(، وانحراف معياري بمغ )4.42المرتبة األولى بمتوسط حسابي)

تنص عمى أنو: " تحرص الشركة عمى تخفيض تكاليف الرقابة من خبلل الرقابة عمى الجودة " 

عمى تخفيض التكاليف مع المحافظة عمى تحرص الشركة  ( والتي تنص عمى أنو "13والفقرة )

(، وانحراف معياري 3.92)نفسو  حسابيالمتوسط لحصوليما عمى ال بالمرتبة األخيرة"  جودة السمعة

 ( عمى التوالي.0.99، )(0.89بمغ )

ومن اعبله يتبين لنا ان الشركة تيتم ببذل الجيود المستمرة التي تحرص عمى ايجاد انواع وانماط 

ان فقرة " تحرص الشركة عمى تخفيض تكاليف الرقابة من خبلل الرقابة عمى الجودة " التكمفة كما 

 جاءت بالمرتبة االخيرة اال انيا كانت مرتفعة مما يعزز النتائج.
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 التكاليف الوقائيةمجال   4-2-4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال التكاليف 

 (:6-4لوقائية  كما ىو مبين في الجدول رقم )ا

 (6-4جدول رقم )

 التكاليف الوقائيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

25 
تنفيذ تحرص الشركة عمى التوجو إلى عمميات تطوير و 

 برنامج إدارة الجودة.
 مرتفعة 1 0.88 4.28

20 
تحرص الشركة عمى اكتشاف أي انحرافات وعدم تطابق 

 بين المخطط والفعمي.
4.01 0.76 2 

 مرتفعة

22 
تعمل الشركة عمى معالجة اإلنحرافات لتحول دون 

 تكرارىا.
4.00 0.64 3 

 مرتفعة

21 
حو زيادة تحرص الشركة عمى توفير الموارد التي توجو ن

 الفعاليات البلزمة إلى تطوير تقارير أداء الجودة.
3.95 0.67 4 

 مرتفعة

23 
تعمل الشركة عمى زيادة التكاليف التي تقابل تحسين 

 خطوات الرقابة النوعية.
3.85 0.84 5 

 مرتفعة

24 
تحرص الشركة عمى الحصول عمى التصميم الجيد 

 والخالي من العيوب بغض النظر عن التكاليف.
3.78 0.98 6 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.60 3.98 الكمي 

 



71 
 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات 6-4يظير الجدول رقم )

(. وجاءت 3.98( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.78- 4.28الحسابية ليا بين )

التوجو إلى عمميات تطوير وتنفيذ برنامج  تحرص الشركة عمى( التي تنص عمى أنو: " 25الفقرة )

(، وجاءت 0.88(، وانحراف معياري بمغ )4.28" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي) إدارة الجودة

تحرص الشركة عمى الحصول عمى التصميم الجيد والخالي من  ( والتي تنص عمى أنو: "24الفقرة )

(، وانحراف 3.78ة بمتوسط حسابي بمغ )" بالمرتبة األخير  العيوب بغض النظر عن التكاليف

 (.0.98معياري بمغ )

ومن اعبله يتبين لنا توجو الشركة نحو تنفيذ البرامج التي تعنى بادارة الجودة وتعمل جاىدة عمى 

تطويرىا من خبلل استحداث تصميمات جديدة كما ان فقرة " تحرص الشركة عمى الحصول عمى 

غض النظر عن التكاليف." جاءت بالمرتبة االخيرة اال انيا التصميم الجيد والخالي من العيوب ب

 كانت مرتفعة مما يعزز النتائج.
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 تكاليف األداءمجال   4-2-5

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال تكاليف األداء 

 (:7-4كما ىو مبين في الجدول رقم )

 (7-4جدول رقم )

 تكاليف األداءالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

30 
تحرص الشركة عمى تكوين عبلقات متينة ترفع من 

 ادائيا.
 مرتفعة 1 0.61 4.15

26 
ية )جودة( المنتج بما تحرص الشركة عمى تحسين نوع

 يتناسب مع متطمبات السوق.
4.1 0.84 2 

 مرتفعة

28 
تحرص الشركة عمى االستثمار في شراء المعدات 

 واألجيزة المستخدمة في عمميات الفحص والرقابة.
4.03 0.74 3 

 مرتفعة

27 
تحرص الشركة عمى تحمل النفقات الموجية نحو فحص 

 المواد الخام. 
4.02 0.93 4 

 مرتفعة

29 
تحرص الشركة عمى توفير المعمومات البلزمة لقياس 

 ادائيا في استثماراتيا
4.01 0.69 5 

 مرتفعة

 

          الكمي

 4.07  

          

0.59  
 

 مرتفعة
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات 7-4يظير الجدول رقم )

(. وجاءت 4.07ة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )( بالمقارن4.01- 4.15الحسابية ليا بين )

تكوين عبلقات متينة ترفع من ادائيا " في تحرص الشركة عمى ( التي تنص عمى أنو: " 30الفقرة )

( والتي 29(، وجاءت الفقرة )0.61(، وانحراف معياري بمغ )4.15المرتبة األولى بمتوسط حسابي)

ر المعمومات البلزمة لقياس ادائيا في استثماراتيا " تنص عمى أنو: " تحرص الشركة عمى توفي

 (.0.69(، وانحراف معياري بمغ )4.01بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )

ومن اعبله يتبين لنا حرص الشركة عمى تكوين عبلقات جيدة مبنية عمى اسس واضحة من اجل 

الشركة عمى توفير المعمومات  تطوير ادائيا والحفاظ عمى سمعتيا الجيدة كما ان فقرة " تحرص

البلزمة لقياس ادائيا في استثماراتيا." جاءت بالمرتبة االخيرة اال انيا كانت مرتفعة مما يعزز 

 ..النتائج
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 تكمفة المعيبمجال   4-2-6

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال تكمفة المعيب 

 (:8-4ا ىو مبين في الجدول رقم )كم

 (8-4جدول رقم )

 تكمفة المعيبالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعمقة بمجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 الموافقة

33 
تحرص الشركة عمى مراقبة المنتج النيائي وذلك قبل 

 تيمك.وصولو لممس
 مرتفعة 1 0.6 4.48

34 
تحرص الشركة عمى التقميل من ضياع الوقت في دراسة 

 اعتراضات المستيمكين.
4.27 0.63 2 

 مرتفعة

36 
تحرص الشركة عمى تخفيض نسبة مردودات المبيعات 

 بسبب الجودة )الردئية(.
4.22 0.72 3 

 مرتفعة

31 
ن تحرص الشركة عمى المحافظة عمى الجودة التي تقمل م

 التكاليف التي تدفعيا.
4.13 0.62 4 

 مرتفعة

35 
تحرص الشركة عمى التقميل من عزوف المستيمك عند 

 عممية تكرار الشراء لنفس المنتج.
4.1 0.63 5 

 مرتفعة

32 
تحرص الشركة عمى التحرر والتخمص من العيوب 

 واألخطاء في المنتج أو الخدمة.
4.02 0.54 6 

 مرتفعة

 رتفعةم  0.40 4.20 الكمي 
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات 8-4يظير الجدول رقم )

(. وجاءت 4.20( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )4.02- 4.48الحسابية ليا بين )

تحرص الشركة عمى مراقبة المنتج النيائي وذلك قبل وصولو ( التي تنص عمى أنو: " 33الفقرة )

(، وجاءت 0.60(، وانحراف معياري بمغ )4.48" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي) مستيمكلم

تحرص الشركة عمى التحرر والتخمص من العيوب واألخطاء ( والتي تنص عمى أنو: " 32الفقرة )

(، وانحراف معياري بمغ 4.02" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) في المنتج أو الخدمة

(0.54.) 

ن اعبله يتبين لنا ان الشركة تقوم بوضع نظام رقابة عمى المنتجات التي تقوم بتصنيعيا وم

قبل طرحو الى االسواق واالنتفاع بو من قبل المستيمك وذلك لضمان خموه من العيوب وىذا ما 

اكدتو فقرة " تحرص الشركة عمى التحرر والتخمص من العيوب واألخطاء في المنتج أو الخدمة " 

 اءت بالمرتبة االخيرة اال انيا كانت مرتفعة.التي ج

 

 عرض وتحميل نتائج اختبارات فرضية الدراسة 4-3

( لمرقابة α ≤ 0.05ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )" والتي تنص عمى  

 .النوعية عمى تخفيض التكاليف "

لمتحقق من تأثير ( Regression) رالنحداعن ىذه الفرضية تم استخدام تحميبللئلجابة 

حيث تم  الرقابة النوعية عمى تخفيض التكاليف في الشركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية،

 لمدرجة الكمية لمتغير الرقابة النوعية )المتغير المستقل( عمى المتغيرات التابعةاجراء اختبار االثر 

 .(9-4كما ىو مبين في الجدول ) ل عمى حدهالمعيب( ك تكاليف االداء، تكاليف الوقاية،تكاليف )
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( لقياس تأثير الرقابة النوعية عمى تخفيض Regression(: اختبار االنحدار )9-4الجدول)

 التكاليف في الشركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية

(  تاثير الرقابة النوعية عمى تخفيض التكاليف في الشركات الغذائية في 9-4يوضح الجدول)

حيث أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية  ،المممكة االردنية الياشمية

ركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية، إذ بمغ لمرقابة النوعية عمى التكاليف الوقائية في الش

( فقد بمغ معامل 0.05( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.00مستوى الداللة )

 ..(596( فقد بمغ )R2(، أما معامل التحديد )(α ≤ 0.05 .( عند مستوى الداللةR)( )772االرتباط 

ي وجود أثر ذي داللة إحصائية لمرقابة النوعية عمى تكاليف وأظيرت نتائج التحميل اإلحصائكما   

( وىي ذات 0.00االداء في الشركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية، إذ بمغ مستوى الداللة )

  .( عند مستوى الداللةR)( )790( فقد بمغ معامل االرتباط 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ..(624( فقد بمغ )R2ل التحديد )(، أما معام(0.05

 

 

 معامالت االنحدار
درجات 
 الحرية

 Sig (F) F 
R2 

معامل 
 التحديد

R 
 االرتباط

 لتابعالمتغير ا
Sig T B 

المتغير 
 المستقل

0.00 9.252 1.020 

الرقابة  
 النوعية

59 0.00 85.594 0.596 0.772 
التكاليف 
 الوقائية

 تكاليف االداء 0.790 0.624 96.170 0.00 59 1.024 9.807 0.00
 تكاليف المعيب 0.742 0.551 71.084 0.00 59 0.647 8.431 0.00
 الدرجة الكمية 0.863 0.745 169.024 0.00 59 0.897 13.001 0.00
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 ائية لمرقابة النوعية عمى تكاليفوأظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحص 

( وىي ذات 0.00في الشركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية إذ بمغ مستوى الداللة )  المعيب

.( عند مستوى الداللة R)( )742معامل االرتباط  ( فقد بمغ0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ..(551( فقد بمغ )R2(، أما معامل التحديد )(0.05

( تمثل ما يمكن تفسيره عمى المتغير Rبين من الجدول أعبله أن قيمة معامل االرتباط )توكما ي   

  Tع )( مقارنة م13.001المحسوبة( )  Tالتابع والباقي يعزى إلى ظروف أخرى. كما كانت )

 ،الجدولية(  T) اكبر من المحسوبة(  T)حيث كانت  مية( في الدرجة الك3.460الجدولية( التي بمغت )

  B( وىذا يؤكد معنوية االختبار، وتبين 0.00( بمستوى داللة )169.024المحسوبة( )  Fوبمغت )كما 

 (،Fئج تنسجم مع اختبار )مستقل عمى التغير في المتغير التابع وىذه النتاالمتغير ال التغير في أثر

  :وعميو فاننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى

( لمرقابة النوعية عمى تخفيض α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

 التكاليف.

 

 نتائج المقابمة 4-4

 من خبلل المقابمو تبين ما يمي:

رق لتخفيض التكاليف، منيا البحث عن مواد أولية ذات كمفة أقل، تستخدم شركة نبيل عدة ط -

والتحكم بخطة االنتاج بحيث ال يكون ىناك الحاجة الى الوقت اإلضافي، وتحديث االجيزة، 

ستغبلل موارد األنتاج بصورة أكبر مثل العمالة والوقت والطاقة.  والتحكم بخطة االنتاج، وا 

لم  اال انو في الدول الناميةعمى تخفيض التكاليف بشكل عام  تؤثر كفاءة جودة المنتج أو الخدمة -

 يتم التوصل الى المبدأ الصحيح لمجودة لذلك فيي ال تؤثر بشكل فعال في تمك الدول.
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تعمل شركة نبيل عمى تصنيع نوعيات مختمفة من المنتجات لتخاطب شرائح المجتمع المختمفة،  -

خر، وتعتمد درجة الجودة المتوفرة في المنتج عمى نوع لذلك فإن درجة الجودة تختمف من منتج إلى ا

فعمى سبيل المثال  العمبلء الذين ستورد ليم المنتجات ما إن كانوا مطاعم أو موالت أو غير ذلك

كما تعتمد  ،تطمب بعض المطاعم  منتجات بجودة معينة تختمف عن تمك التي تورد إلى الموالت 

الموجودة بالمنتج ذات تكمفة منخفضة اذا ارادت تخفيض  شركة نبيل عمى طبيعة المواد األولية

 التكاليف.

دارية تحتوي إذ تمتمك أنظمة إلمنع حدوث أخطاء عمى المنتجات،  تتخذ شركة نبيل اجراءات عديدة -

ات والجودة يالمشتر  طنتاج وتخطيط اإلجراءات عمل لكل دائرة عمى حدة منيا صيانة وتخطيإعمى 

ل حاصمة عمى شيادة األيزو، وىي تضمن توريد منتجات ذات جودة كما أن شركة نبي ،والنقل

عالية، وتقوم الشركة بتحديد األخطار التي من الممكن أن تصيب المادة األولية خبلل مرورىا بخط 

أو الخطر  ،اإلنتاج مثل الخطر الكيميائي في حال تموث المادة األولية أو تأثرىا بأي مادة كيماوية

رتفاع درجة حرارة المادة األولية والخطأ الثالث ىو الخطر الفيزيائي وىو دخول البيولوجي في حال إ

جزيئات صمبة عمى المنتج أثناء عممية التصنيع من خبلل قياسات وأجيزة تتحكم بالمادة األولية 

 أثناء مرورىا بمراحل اإلنتاج حتى تمنع تعرضيا ليذه األخطار.

حص تحميل خواص المواد و األجزاء والسمع النيائية تخصص شركة نبيل تكاليف تتعمق بعمميات ف -

مواصفات المطموبة، وذلك بيدف تقييم مستوى الجودة الفعمي والتحقق من مدى مطابقة المنتجات لم

لزام تقديم ميزانية كل الدوائر في الشركة لمدائرة المالية فعمى سبيل المثال تقدم دائرة إمن خبلل 

تتوقع فيو المصاريف )ثمن الفحوصات، وشيادات المنشأ، وشيادات الجودة تقرير لمدائرة المالية 

الحبلل في حال التصدير( التي ممكن أن تتحمميا الشركة بيدف السيطرة عمى جودة المنتج 

 ومطابقتو لممواصفات المطموبة. 
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يفحص قسم مراقبة الجودة في شركة نبيل المنتج من لحظة دخولو لمستودعات المواد األولية حيث  -

يا تفحص كمادة أولية ويتم مقارنة المعايير الرئيسية مع المتطمبات الداخمية لممصنع والمتطمبات أن

الخارجية لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وفي ضوء النتائج يتم إعطاء القرار بخصوص قبول 

حص المادة األولية او رفضيا، وبالنسبة لممرحمة النيائية وقبل إصدار البضاعة لمسوق يتم عمل ف

 بصري من ناحية التغميف والتواريخ قبل تصديرىا لؤلسواق.

تتعامل شركة نبيل مع الشكاوي المقدمة من الزبائن من خبلل تواصل الزبون مع وحدة المبيعات  -

والتي بدورىا تنقل مشكمة الزبون إلى قسم اإلنتاج والجودة ويقوم العاممين في القسم باتخاذ اإلجراءات 

يندسين لمزبون لحل تمك المشكمة ويتم أخذ العينات البلزمة في حال ثبات وجود البلزمة  كتحريك الم

 المشكمة.

نسبة لشكاوي الزبائن يتم النظر بيا ل%( كنسبة تالف يسمح بيا أما با2-1تحدد شركة نبيل ) -

ودراستيا إلكتشاف ما إن كانت تمك الشكاوي مبرره أو غير مبررة، حيث يتم األخذ بعين اإلعتبار 

تكرارات نفس الشكوى من الزبائن واتخاذ اإلجراءات البلزمة فيما يخصيا، وفي حال عدم تكرار عدد 

 الشكوى ال يتم إعطائيا تمك األىمية، إال إذا كان ليا تأثير سمبي كبير فيتم التعامل معيا فورا.

احل تحدد شركة نبيل اسباب ظيور التالف بعدة اسباب منيا زيادة تدخل االيدي البشرية في مر  -

بط بعض المعايير خبلل العممية ضالمواد األولية عمى الخط أو عدم اإلنتاج أو فشل في إستخدام 

اإلنتاجية أو سوء تخزين المنتجات، وتتعامل الشركة مع ىذه المشكبلت من خبلل توثيقيا في دائرة 

إلى أن تصبح الجودة، حيث تقوم دائرة الجودة بتتبع تمك المشكمة من لحظة دخول المواد األولية 

منتجات نيائية، وفي حال فشل أي من مراحل اإلنتاج يتم إيقاف البضاعة ويتم تحويل عينات منيا 

 إلى المختبر الداخمي حيث يتم عمل فحصين رئيسيين. 
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وزيادة عدد المختبرات لتحسين  ،تعمل شركة نبيل عمى تحديث اآلالت وشراء أجيزة لممختبرات -

 جودة.وتوسيع نطاق الرقابة عمى ال

تحسن شركة نبيل نظام الرقابة بشكل مستمرر حيث أن شيادة اآليزو التي تمتمكيا الشركة تفرض  -

حيث تقوم كل دائرة عمى حدة بوضع أىداف مستقبمية تصب  ،وجود نظام تطوير مستمر لكل دائرة

 في منفعة الشركة وتعمل عمى التطوير التحسين المستمر لمجودة.

 
جابات اسئمة المقاببلت التي اجريت عمى اربع اداريين في شركة وبناًء عمى ما جاء ضمن ا

نبيل لممواد الغذائية تبين لنا ان ىذه االجابات اكدت عمى النتائج التي أظيرىا التحميل االحصائي 

 عند فقرات االستبانة.
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات

 
 :الستنتاجاتا 5-1

عمى تحسين جودة منتجاتيا ومراقبة المنتجات في المرحمة األخيرة لئلنتاج  رة الشركاتإدا تعمل 1-

وىذا يدل عمى حرص إدارة الشركات الغذائية عمى تحسين جودة  أي قبل شحن المنتج لمزبون،

 منتجاتيا ومراقبة المنتجات وذلك من خبلل وضع معايير متعمقة بالجودة التي تريد تحقيقيا.

إدارة الشركات الغذائية عمى مبلئمة منتجاتيا لميدف الذي  من حرص اسة أن ىناكبينت الدر  -2

 صممت من أجمة تبعا لعدة معايير تتمثل في التكمفة والتوافر.

 ذات جودة مناسبة  منتجات عمى تأمين وتوفير حرصت أظيرت النتائج أن الشركات الغذائية -3

زيادة إنتاجيا لممنتجات في فترات زيادة كما تعمل عمى المواعيد المحددة  بالكمية من حيث 

الطمب حتى تمبي حاجات الزبائن بأكبر قدر ممكن وىذا ما الحظناه من خبلل المقابمة التي 

 .تمت مع إحدى الشركات

عمى تحقيق الجودة المناسبة آخذة بعين  لوحظ أن ىناك حرص من إدارة الشركات الغذائية -4

 ره عمى النواحي الفنية المتعمقة بالجودة. االعتبار عنصر التكمفة األقل لتأثي

وضع التكاليف المتعمقة بتصميم المنتج وتكاليف  تحرص عمى إدارة الشركات الغذائية تبين أن -5

لنظام إدارة بإنتاج األجزاء المعيبة وتحقيقا العمميات وتكاليف التدريب لتبلفي األخطاء المتعمقة 

 الجودة.
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ية عمى تحميل التكاليف المتعمقة بعمميات فحص المواد واألجزاء حرص إدارة الشركات الغذائ -6

 والسمع بيدف تقييم مستوى الجودة الفعمي ومدى مطابقة المنتجات لممواصفات المطموبة.

وذلك  ممواصفات المحددةلعمى مطابقة المنتجات  تحرص الشركات الغذائية أظيرت النتائج أن  -7

خطاء كما أنيا تجعل العاممين أكثر حرصا عمى إنتاج منتجات لما ليا أىمية في الحد من حدوث األ

  .نيائية مطابقة لممواصفات

الرقابة النوعية عمى تخفيض التكاليف نتائج وجود أثر ذو داللة احصائية في تطبيق الأظيرت  -8

 .في الشركات الغذائية في المممكة االردنية الياشمية

 

 التوصيات: 5-2

 -توصمت إلييا الدراسة فإن الباحث يوصي بما يمي:بناء عمى النتائج التي 

لما ليا األثر في  متكامل القيمة بشكل وتحميل المستيدفة التكمفة إستعمالضرورة تحسين  -1

 .تحسين النوعية ومن ثم تخفيض تكمفة المنتج

ومن ثم  حستاب كمف النوعيةقوي لكونو األساس إليجاد نظام إل إيجاد نظام تكاليف ضرورة -2

 .اقبتيا بما يعود عمى تحسينيامر 

باستخدام بعض األدوات والوسائل اإلحصائية لمرقابة عمى  غذائيةقيام إدارة الشركات ال ضرورة -3

تخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجتيا. كتشاف مواطن اإلنحرافات في اإلنتاج وا   الجودة وا 

عند المصدر وعمل ماىو صحيح أن تسعى الشركات الغذائية إلى ترسيخ ثقافة الجودة  ضرورة -4

 منذ البداية والتركيز عمى تكاليف الوقاية والمنع لتجنب حصول المعيب.

ضرورة تعزيز االنفتاح عمى التجارب العالمية في مجال تكمفة ضبط الجودة في الـدول المتقدمة   -5

 عموما و العربية خصوصا لبلستفادة من تطبيقيا.
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في مجال الجودة والنوعية وكمفيا وذلك لقمة الدراسات في ضرورة التوجو إلى زيادة الدراسات   -6

ىذا المجال في المممكة األردنية الياشمية ولما ليا من أثر بالغ في تحسين النوعية وتقميل 

 الكمف.
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 قائمة المراجع

 المراجع بالمغة العربية

 ،ي البحثمجمة كراس"إستراتيجية خفض التكاليف"، (.2011أبو صوان، عصام) -

 الرياض: معيد  .الرقابة اإلحصائية عمى العمميات(. 2006محمد عبد الرحمن ) ،إسماعيل  -

 اإلدارة العامة لمنشر.

نموذج محاسبي مقترح إلستخدام تكاليف الجودة (. 2009يحيى عمر إبراىيم ) ،لىداأل  -

 ،جامعة النيمين ،()رسالة ماجستير غير منشورة .الشاممة في تقويم أداء المنشآت الصناعية

 السودان. ،الخرطوم

في الشركات الصناعية  واقع الرقابة عمى جودة اإلنتاج(. 1988تريز أنضوني ) ،بطشون  -

 ،عمان ،الجامعة األردنية ،)رسالة ماجستير غير منشورة( .دراسة تطبيقية وتحميمية :األردنية

 األردن.

النظرية والتطبيقية والتنظيمية  ة: األسسإدارة الجودة الشامم (.2013أحمد ) ،بن عيشاوي  -

 عمان: دار حامد لمنشر والتوزيع. ،1. طفي الؤسسات السمعية والخدمية

. القدس: دار البشير إدارة الجودة الشاممة(.1998رنولد )آو ويمرزكيرتش  ستيفن ،جورج  -

 لمنشر.

 المناىج لمنشر. . عمان: دارتخطيط اإلنتاج ومراقبتو (.2001محمد أبديوي ) ،الحسين  -

عمان: دار  .. إدارة النتاج والعمميات(2001خضير كاظم و فاخوري ىايل يعقوب ) ،حمود  -

 صفاء لمنشر.
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(."دور الموازنة في الرقابة عمى تكاليف 2007حذام فالح ) ،جنان عمي والنعيمي ،حمودي -

 (.2) 20المجمد ،مجمة التقني ،الجودة: بحث تطبيقي في الشركة العامة لمزيوت النباتية"

 . عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع.إدارة الجودة الشاممة(. 2009عواطف إبراىيم ) ،الحداد -

 . عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع.إدارة العمميات واإلنتاج(. 2010سمير) ،خميل -

فاء . عمان: دار صالجودة في المنظمات الحديثة(.2002مأمون والشبمي طارق ) ،الدرادكو  -

 لمنشر.

أثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني عمى  (.2011نايف محمد عبد النبي ) ،الرحامنة -

األنشطة في خفض التكاليف وتقييم األسعار في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية: 

 األردن. ،عمان ،ة العموم التطبيقية الخاصةجامع ،)رسالة ماجستير غير منشورة( .دراسة ميدانية

أساليب تخطيط الجودة والرقابة عمييا في  (.1999الدوري، اسماء قحطان عبدالرحمن) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، األردن. الصناعات الغذائية: دراسة تطبيقية.

اىج . عمان: دار المنإدارة الجودة الشاممة: الفمسفة ومداخل العمل (.2010سميمان ) ،زيدان  -

 لمنشر والتوزيع.

تحميل إدارات مصانع األغذية األردنية نحو تبني (. 2003الشامي، عمار محمد فؤاد نظمي) -

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة نظم إدارة الجودة ونظرتيا لتكاليف وفوائد ىذه النظم

 األردنية، األردن.

في تخفيض كمف النوعية وتحسين دور ىندسة القيمة (. 2009نور صباح حسين ) ،الشايع -

.)رسالة ماجستير غير مصنع تموز /نوعية المنتجات: بالتطبيق عمى شركة الفداء العامة 

 العراق. ،بغداد ،جامعة بغداد،منشورة(

 . عمان: دار صفاء لمنشر.اإلدارة الرائدة(. 2003محمد عبد الفتاح ) ،الصيرفي  -
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 . اإلسكندرية: مؤسسة حورية الدولية لمنشر.الشاممةإدارة الجودة (. 2006محمد ) ،الصيرفي  -

 .الرقابة عمى تكاليف الجودة ودورىا في إدارة الجودة الشاممة(. 2006ميسرة سعد ) ،صادق  -

 السودان. ،أم درمان ،جامعة أم درمان اإلسبلمية ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

نظم إدارة الجودة (.2009يث عمي )يوسف حجيم والعجيمي محمد عاصي و الحكيم ل ،الطائي  -

 . عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.في المنظمات اإلنتاجية والخدمية

 9000جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاممة واآليزو (. 1999العزيز، سمير محمد ) عبد -

 . اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.10011و

، تخطيط ومراقبة العمميات اإلنتاجية(. 2001ز والكيبلني، عثمان زيد)، سمير عزيالعبادي -

 .القدس: جامعة القدس المفتوحة.1ط

. عمان: دار اليازوري العممية لمنشر إدارة الجودة الشاممة(. 2005محمد عبد الوىاب) ،العزاوي -

 والتوزيع.

. عمان: دار الراية لمنشر األعمال اإلدارية الرقابة عمى (.2009زاىر عبد الرحيم ) ،عاطف  -

 والتوزيع.

 .اإلسكندرية: منشأة المعارف.مقدمة في مداخل وتطبيقات الجودة(. 2010أيمن عمي ) ،عمر  -

ضبط الجودة: التطبيقات األساسية وتطبيقاتيا في المجاالت (. 2007محمد أحمد ) ،عيشوني  -

 زيع.الرياض: دار األصحاب لمنشر والتو  ،1. طاإلنتاجية والخدمية

عمان: . إدارة األعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة (.2012فتحي أحمد ) ،عواد  -

 دار صفاء لمطباعة والنشر.

 . عمان: إثراء لمنشر والتوزيع.الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال(. 2008عمي ) ،عباس  -
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رسالة ). في تخفيض التكاليفدور التكمفة المستيدفة وتحميل القيمة  .(2008عطوي، راضية ) -

 ،  جامعة الحاج الخضر، الجزائر.(ماجستير غير منشورة

دراسة تحميمية لواقع الرقابة عمى جودة اإلنتاج في  (.2002عبد الرحمن، زياد محمد أحمد ) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، األردن. .الصناعات الغذائية الفمسطينية

ة تكاليف الجودة في تحقيق الميزة التنافسية: تأثير محاسب(. 2012ام محسن )غدير، إنع -

 . جامعة الكوفة، العراق.دراسة تحميمية لعينة من المنظمات الصناعية العراقية

. عمان: دار كنوز المعرفة الجودة وأنظمة األيزو(. 2012فريد بمخير وكحيمة آمال ) ،لكورت  -

 لمنشر والتوزيع.

(."تأثير التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في 2013صباح ) ،جبار وعبد الوىاب ىدى ،كاظم -

 .(4) 26المجمد ،مجمة التقني ،تحقيق بعض أبعاد الميزة التنافسية"

 . الجزائر: دار ىومة لمنشر.إدارة الجودة الشاممة(. 2003لعويسات، جمال الدين ) -

ة ب. بغداد: مكت3ط ،إدارة العمميات واإلنتاج (.2009صباح مجيد ) ،محسن، عبدالكريم والنجار -

 .الذاكرة

. عمان: دار اليازوري إدارة تكاليف الجودة إستراتيجياً (. 2010حيدر عمي ) ،المسعودي  -

 العممية لمنشر.

 . الرياض: مكتبة الجامعة.إدارة المشتريات والمخزون(. 1993عبد العزيز ) ،مخيمر  -

: دليل عصري لمجودة 9000واأليزو  ة الجودة الشاممةإدار (.2005أحمد سيد) ،مصطفى  -

رشادات منظمة األيزو  .2005. القاىرة: الشاممة مع ترجمو لنصوص ومفاىيم وا 
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الحديث لمنشر.

تخفيض كمف الجودة الرديئة باستخدام منيج الحيود " .(2009اليامور، عمي حازم يونس) -
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، تحت عنوان إدارة منظمات األعمال، التحديات العالمية الثالث لكمية االقتصاد والعموم االدارية
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)رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة تشرين،  .عمى عممية إتخاذ القرار في المنشآت الصناعية

 البلذقية، سوريا.
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 المالحق
 (1) الممحق

 اإلستبانة 
 

قوم الباحث بإجراء دراسة لنيل يإنطبلقًا من تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وعممية التنمية، 

دراسة تطبيقية عمى : عمى تخفيض التكاليف لجودةأثر رقابة ا " درجة الماجستير تحت عنوان: 

أرجو التفضل بتعبئة االستبيان المرفق، بما  " في المممكة األردنية الياشمية الغذائية اتشركال

 ترونو مناسبًا، مع العمم بأن جميع إجاباتكم ستعالج بسرية تامة، ولخدمة أغراض البحث العممي.
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 القسم األول: معمومات عامة
 -يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة في المكان المناسب:

 البيانات األساسية
 المينة: 

 

 برةالخ: 

  سنوات  5أقل من  -3من . 2  سنوات 3أقل من  – 1من . 1

    سنوات فما فوق 11. 4  سنوات 11أقل من  -5من . 3

 :المؤىل العممي 

 .بكالوريس2 . دبموم1

 .دكتوراه4 .ماجستير3

 . غيرىا5
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 لجودةرقابة ا األول:حور الم
 مة لمغرضءالمالالمجال األول: 

عمى الكشف عن تحرص الشركة  1
 المواصفات المحددة.اإلنحرافات عن 

التأكد أن التنفيذ  تحرص الشركة عمى 2
لما خطط يتم وفقًا  فيما يخص الجودة

 ليا.
مدى  ص الشركة عمى التأكد منتحر  3

المواد األولية  لغرض من شراءا ةمئمبل
 الخاصة باإلنتاج.

منتج لم أن يكون تحرص الشركة عمى 4
عمى أداء الوظائف التي صمم القدرة 
 بيا. لمقيام

تخفيض عدد  تحرص الشركة عمى  5
شكاوي العمبلء بشأن تدني مستوى 

 .الجودة
اإلجراءات  ى اتخاذتحرص الشركة عم 6

تظير حاالت عدم التصحيحية حينما 
 مطابقة )انحرافات أو أخطاء(.

مقارنة المنتجات تحرص الشركة عمى  7
 .الجودة المحددةبمواصفات المصنوعة 

 
 

المواد ضبط جودة  تحرص الشركة عمى 8
األوليو والمستمزمات لضمان تمتعيا 

 .بالمواصفات المحددة
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 التأمين أو التوافر: الثاني مجالال
 ويقصد بيا قدرة الشركة عمى تأمين المنتجات المطموبة لمزبون وتوافرىا لدى الشركة. 

جودة تحرص الشركة عمى التأكد من  9
 جميع المنتجات التي تقوم بإنتاجيا.

 

تحرص الشركة عمى اإليفاء بمواعيد  11
 التسميم لممنتج في األسواق.

 

مواكبة مستجدات كة عمى تحرص الشر  11
 .والتميز بالسمع والخدمات العصر

 

تحرص الشركة عمى توفير المنتجات  12
 بالكميات المطموبة في األسواق.

 

 ضبط الجودة تكمفة  المجال الثالث:
تحرص الشركة عمى تخفيض التكاليف مع  13

 .المحافظة عمى جودة السمعة
 

بخبرة  تمتمك الشركة فريق عمل يتمتع 14
 بالتكمفة المستيدفة.

 

عتبار عنصر التكمفة في اإلالشركة  تأخذ 15
مع المحافظة عمى مستويات الجودة 

 العالية.
 

تخفيض تكاليف تحرص الشركة عمى  16
 .عمى الجودةالرقابة  من خبلل الرقابة

 

بذل الجيود تحرص الشركة عمى  17
 المستمرة لتحسين أنماط التكمفة

     

التأكد من سبلمة  رص الشركة عمىتح 18
إنتاج  جميع المواد المطموبة خبلل عممية

 .السمعة
 

    

تستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية  19
 المناسبة في الرقابة عمى الجودة.
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 الجودة ضبطتكاليف   المحور الثاني:
 التكاليف الوقائية  المجال األول:

كتشاف أي تحرص الشركة عمى ا 21
بين المخطط  تطابقعدم و  فاتانحرا

 والفعمي.
التي  تحرص الشركة عمى توفير الموارد 21

توجو نحو زيادة الفعاليات البلزمة إلى 
 تطوير تقارير أداء الجودة.

تعمل الشركة عمى معالجة اإلنحرافات  22
 لتحول دون تكرارىا.

التكاليف التي تعمل الشركة عمى زيادة  23
 .طوات الرقابة النوعيةتحسين خ تقابل

تحرص الشركة عمى الحصول عمى  24
التصميم الجيد والخالي من العيوب 

 بغض النظر عن التكاليف.
 

توجو إلى عمميات تحرص الشركة عمى ال 25
 تطوير وتنفيذ برنامج إدارة الجودة.

 تكاليف األداءالمجال الثاني: 
عمى تحسين نوعية الشركة  حرصت 26

ة( المنتج بما يتناسب مع متطمبات )جود
 .السوق

النفقات  تحرص الشركة عمى تحمل 27
 . الموجية نحو فحص المواد الخام

شراء  تحرص الشركة عمى االستثمار في 28
المستخدمة في  ةالمعدات واألجيز 

 والرقابة. الفحص عمميات
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تحرص الشركة عمى توفير المعمومات  29
 ئيا في استثماراتياالبلزمة لقياس ادا

تحرص الشركة عمى تكوين عبلقات  31
 متينة ترفع من ادائيا.

 تكمفة المعيب المجال الثالث: 
تحرص الشركة عمى المحافظة عمى  31

الجودة التي تقمل من التكاليف التي 
 تدفعيا.

التحرر والتخمص تحرص الشركة عمى  32
من العيوب واألخطاء في المنتج أو 

 .لخدمةا
المنتج  تحرص الشركة عمى مراقبة 33

 .النيائي وذلك قبل وصولو لممستيمك
ضياع  تحرص الشركة عمى التقميل من 34

 .المستيمكين اعتراضاتالوقت في دراسة 
عزوف  تحرص الشركة عمى التقميل من 35

المستيمك عند عممية تكرار الشراء لنفس 
 المنتج.

تخفيض نسبة مى تحرص الشركة ع 36
 المبيعات بسبب الجودة مردودات
 )الردئية(.
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 (2)ممحق ال

 

 سئمة المقابمة أ

 

 ؟ ما ىي؟عمى إستخداميا لتخفيض التكاليف ةالشرك تىناك طرق إعتادىل  .1

 ؟خطط لممارسة وتطبيق الرقابة النوعيةوتضع لتخفيض التكاليف  ةالشرك تخطط ىل .2

 ؟ ؟وكيف ذلكمى تخفيض التكاليف عفاءة جودة المنتج أو الخدمة ىل توثر ك .3

لتكاليف اتخفيض ممحوظ في  ت الرقابة النوعية تحسنتحسين خطواتكاليف  يقابلىل  .4

  ؟الكمية لمشركة مع الحفاظ عمى تميز جودة المنتج

 جودتيا؟ تحديد أىم المراحل والعمميات التي تحتاج لمراقبةىل تقوم الشركة ب .5

مبني عمى قواعد وأسس ليا عبلقة تامة بجودة نظام الرقابة عمى الجودة ىل تتبع الشركة  .6

 المنتوج؟

 يتم تحسين وتطوير نظام الرقابة بشكل مسمتبل ؟وكم الفترة؟كيف؟ ىل .7

التكاليف التي تتحمميا الشركة مقابل تحسين خطوات الرقابة النوعية التي تعمل بدورىا ما  .8

 ؟عمى رفع نوعية )جودة( المنتج

التكاليف التي يتم صرفيا لتبلفي األخطاء المتمثمة في إنتاج األجزاء ىل تخصص الشركة  .9

 ؟يبة قبل حدوثياالمع

التكاليف المتعمقة بعمميات فحص وتحميل خواص المواد واألجزاء ىل تخصص الشركة  .10

والسمع النيائية بيدف تقييم مستوى الجودة الفعمي والتحقق من مدى مطابقة المنتجات 

 ؟لممواصفات المطموبة
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لخدمة كم تبمغ التكاليف التي تخصصيا الشركة لمنع حدوث أي أخطاء في المنتج أو ا .11

 سنويا؟

 ما ىي اإلجراءات المتخذة من قبل الشركة لمنع حدوث األخطاء؟ .12

كما تبمغ تكاليف االسترداد التي تتكمفيا الشركة عند حدوث معيب في جودة المنتج أو  .13

 الخدمة؟

ما ىي اإلجراءات المتخذة التي تتكمفيا الشركة عند حدوث معيب في جودة المنتج أو  .14

 الخدمة؟

 ج أو الخدمة قبل عرضو في األسواق؟ىل يتم فحص المنت .15

عندما تخصص الشركة مبمغًا معين لتحسين الجودة ىل تقل تكاليف الجودة عمى المدى  .16

 البعيد؟

ىل يمكن تحديد تكاليف الرقابة النوعية بشقييا الداخمي والخرجي وتكاليف المنع وبشكل  .17

 تقديري؟

ستخدام اإلجراءات المشار إلييا ما تكاليف الفشل الخارجي والداخمي وتكاليف المنع قبل ا .18

 في أعبله؟ وبعدىا؟ ولوبشكل تقديري؟

 خر اإلجراءات المتخذة في الرقابة عمى النوعية ومتى يتم اتخاذىا؟أما  .19
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 (3) الممحق
 

 أسماء محكمي أداوت الدراسة )االستبانة والمقابمة(
 

 جية العمل الرتبة اإلسم الرقم
 لجامعة األردنيةا أستاذ د.محمد أبونصار 1
 جامعة البترا أستاذ مشارك د.مجد حسن ريان 2
 الجامعة األردنية مشارك أستاذ د.سامي سعود 3
 جامعة البترا أستاذ مشارك د.خميل ابو حشيش 4
 الجامعة األردنية مشارك أستاذ عبدالجميل ند.توفيق حس 5
 سطجامعة الشرق األو  أستاذ مشارك خير سميم أبوزيد د. محمد 6
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك د. عبدالرحيم القدومي 7
 جامعة البترا مساعد أستاذ د.ببلل عمر 8
 جامعة البترا استاذ مساعد د.عواطف حداد 9
 جامعة البترا أستاذ مساعد د. محمد عمقم 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


