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  نصري مثله يف يوم قادم بعون اهللاأن ومن صربه روحًا تعمر صدورنا باجلد والتمين 

  ..والدي الغالي

  

  ...أعواين على احللم اجلميل... أشقائيوإىل 
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  أثر قیاس تكالیف الجودة واالفصاح عنها

  القوائم المالیة على

  )میدانیةدراسة (
  

  أنس محمد موسى الرواد: إعداد الطالــــب

  علي عـبــد الغني الالیــــذ: إشراف الدكتور

  

  الـمــلـــخـــص

هــــــــدفت الدراســــــــة إلــــــــى التعــــــــرف علــــــــى أثــــــــر قیــــــــاس تكــــــــالیف الجــــــــودة واالفصــــــــاح عنهــــــــا              

ـــــة فـــــــــــي الشـــــــــــركات األردنیـــــــــــة للصـــــــــــناعات الكهربائیـــــــــــة  ــــــ ذات المســـــــــــؤولیة (علـــــــــــى القـــــــــــوائم المالی

، ولتحقیــــق هــــذا الهــــدف تــــم بنــــاء وتطــــویر اســــتبانة وزعــــت علــــى األفــــراد عینــــة الدراســــة )المحــــدودة

ـــــــــــیس قســـــــــــم المحاســـــــــــبةالجـــــــــــودة،  مـــــــــــدیر، مـــــــــــاليالمـــــــــــدیر ال(المكونـــــــــــة مـــــــــــن                ). المحاســـــــــــب، رئ

اســــــــتبانة صــــــــالحة للتحلیــــــــل اإلحصــــــــائي ) 51(اســــــــتبانة، والمســــــــترد منهـــــــا ) 60(وقـــــــد تــــــــم توزیــــــــع 

  .من عینة الدراسة%) 85(تمثل ما نسبته 

ولتحلیـــــــــل البیانـــــــــات قـــــــــام الباحـــــــــث باســـــــــتخدام األســـــــــالیب اإلحصـــــــــائیة الموجـــــــــودة علـــــــــى          

ــــــــــامج اإلحصــــــــــائي ال ــــــــــا والمتوســــــــــطات  (SPSS)برن ــــــــــار كروبنــــــــــاخ الف ــــــــــت فــــــــــي اختب والتــــــــــي تمثل

  .الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحلیل االنحدار المتعدد والبسیط

قیـــــــاس تكـــــــالیف الجـــــــودة واالفصـــــــاح عنهـــــــا فـــــــي القـــــــوائم  وقـــــــد توصـــــــلت الدراســـــــة إلـــــــى أن        

ناصـــــر تكـــــالیف الجـــــودة، یـــــوفر األســـــاس المالیــــة وكـــــذلك تقـــــدیم ایضـــــاحات إضـــــافیة حـــــول بنـــــود وع
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الســـــــلیم فـــــــي اتخـــــــاذ قـــــــرارات توزیـــــــع المـــــــوارد االقتصـــــــادیة وتحســـــــین مســـــــتوى الجـــــــودة للمنتجــــــــات 

ــــــة ، كمــــــا وأظهــــــرت الدراســــــة المصــــــنعة والخــــــدمات المقدمــــــة ــــــدى الشــــــركات األردنی وجــــــود اهتمــــــام ل

ــــــــة الجــــــــودة، ــــــــاهیم تكلف ــــــــق مف ــــــــة بتطبی ــــــــة وقائ للصــــــــناعات الكهربائی ــــــــدى وكــــــــذلك وجــــــــود ثقاف ــــــــة ل ی

الحدیثـــــة  الشـــــركات مـــــن خـــــالل االهتمـــــام بتـــــدریب وتأهیـــــل أداء المـــــوارد البشـــــریة واســـــتخدام الـــــنظم

  .في مراقبة الجودة والعمل على تطویرها وكذلك االستجابة لتحدیات المنافسة العالمیة

  

ــــــائج قــــــدمت الدراســــــة عــــــددًا مــــــن التوصــــــیات أهمهــــــا         ضــــــرورة اســــــتمرار : وعلــــــى ضــــــوء النت

ــــــــاریر منتظمــــــــة الشــــــــركات ب ــالیف الجــــــــودة، واالســــــــتمرار بإعــــــــداد نشــــــــرات وتق ــــــــق مفــــــــاهیم تكــــــ تطبی

  .ودوریة لتكالیف الجودة

ــــــة األوراق كمــــــا           یجــــــب أن تقــــــوم وزارة الصــــــناعة والتجــــــارة ومراقــــــب الشــــــركات وكــــــذلك هیئ

المالیـــــة بإصـــــدار قـــــوانین وتشـــــریعات تفـــــرض قیـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة واالفصـــــاح عنهـــــا فـــــي القـــــوائم 

  .لیة لدى الشركات الصناعیة األردنیةالما

  

  

  

  

  

  

  

 



 ~ ل ~ 
 

The Impact of Measuring and Disclosure of cost Quality 

 on Financial Statements  
(An Empirical Study) 

 

Prepared By:  Anas AL-Rwad 

Supervised By: Dr. Ali Al-laith  

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of measuring the cost of quality and 

disclosed on the financial statements in the Jordanian companies for the electrical 

industry (LLC), and to achieve this goal has been build and develop questionnaire 

distributed to the individuals of the study sample composed of (financial manager, 

quality manager, head of the accounting department, accountant). Have been 

distributed (60) questionnaire, and retriever of them (51) questionnaire are valid for 

statistical analysis which represent 85% of the study sample. 

And to analyze the data, the researcher using the statistical methods on 

statistical program (SPSS), which were represented in Krobnach alpha test and 

averages and standard deviations and analysis of multiple simple regression. 

The study concluded that the cost of quality measurement and disclosure in the 

financial statements as well as provide additional clarification about the terms and the 

elements of quality costs, provides a sound basis to take the distribution of economic 

resources and improve the quality of the products manufactured and services 
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provided level decisions, as the study showed the existence of the Jordanian 

companies for the electrical industry interest the application of the concepts of the 

cost of quality, as well as having a culture of prevention among companies through 

attention to the training and qualification of the performance of human resources and 

the use of modern systems of quality control and developing them as well as response 

to the challenges of global competition. 

Through the study results provided a number of recommendations, including: 

the need for continuation of companies applying the concepts of quality costs, and 

continue to prepare bulletins and regular and periodic reports to the cost of quality.
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة عامة للدراسة) 1 – 1(

ــــــي تحــــــرص الشــــــركات فــــــي    ــــــواعي ف ــــــى انتهــــــاج األســــــلوب العلمــــــي ال الوقــــــت الحاضــــــر عل

عولمــــــــــة االقتصــــــــــاد، انتشــــــــــار التقنیــــــــــة (مواجهــــــــــة جملــــــــــة مــــــــــن التحــــــــــدیات العالمیــــــــــة المعاصــــــــــرة 

ــــــــة ومعــــــــاییر الموصــــــــفات والمقــــــــاییس  ــــــــة التجــــــــارة العالمی ــــــــا المعلومــــــــات، ضــــــــوابط اتفاقی وتكنولوجی

ابیة الســـــلعة وتوزیعهـــــا وایجـــــاد مـــــوطئ والتـــــي تفـــــرض تحـــــدیًا جدیـــــدًا أمـــــام انســـــی) وغیرهـــــا... الدولیـــــة

  .قدم لها في األسواق العالمیة

ولقـــــــد كانـــــــت التغیـــــــرات والتحــــــــوالت السیاســـــــیة واالقتصـــــــادیة المتالحقــــــــة أثـــــــر كبیـــــــر فــــــــي   

ـــــــى حصـــــــة مـــــــن الســـــــوق، وبعـــــــد أن كانـــــــت  ـــــــین الشـــــــركات للحصـــــــول عل ـــــــادة حـــــــدة المنافســـــــة ب زی

منتجـــــات وتقـــــدیم خـــــدمات بشـــــكل اإلدارات فـــــي الســـــابق تعتمـــــد بـــــأن نجـــــاح الشـــــركة یعنـــــي تصـــــنیع 

أســــرع وأرخــــص، ثــــم الســــعي لتصــــریفها فــــي األســــواق وتقــــدیم خــــدمات لتلــــك المنتجــــات بعــــد بیعهــــا 

مــــــن أجــــــل إصـــــــالح العیــــــوب الظـــــــاهرة أو المســــــتترة فیهـــــــا، وأن الحصــــــول علـــــــى منــــــتج أو خدمـــــــة 

بمحــــــض ذلــــــك  اهتمــــــتبجــــــودة عالیــــــة ســــــوف یزیــــــد مــــــن التكــــــالیف، فــــــإن مفــــــاهیم اإلدارة الحدیثــــــة 

ــــــتج اال ــــــدعو إلــــــى تصــــــنیع المن ، واســــــتبدلته بمفهــــــوم آخــــــر ی ــــــه لــــــم یعــــــد ســــــلیمًا ومقبــــــوًال عتقــــــاد لكون

وتقــــــدیم الخدمــــــة بشــــــكل افضــــــل، بحــــــث یكــــــون هــــــو الطریــــــق األمثــــــل الــــــذي یــــــؤدي إلــــــى ترویجهــــــا 

لى زیادة األرباح بنسب معقولة   .بشكل أسرع وإ
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لتكیــف معهــا بمرونــة وتبعــًا لــذلك، فقــد اســتجابت الشــركات لتحــدیات المنافســة وعملــت علــى ا  

وكفــاءة وأكثــر فاعلیــة، وأصــبحت المنافســة علــى أســاس الجــودة هــي المعیــار للمحافظــة علــى حصــتها 

  .السوقیة، وأن االولویة هي تقدیم منتجات ذات جودة عالیة لتحقیق میزة تنافسیة

تبـــــــاع أعلـــــــى    ــى االهتمـــــــام بتطبیـــــــق نظـــــــم الجـــــــودة الشـــــــاملة وإ ولـــــــذلك ســـــــعت الشـــــــركات إلـــــ

ـــة فــــــي مجـــــال إدارة وتوكیــــــد الجـــــودة، علــــــى أن ال یكـــــون ذلــــــك علــــــى المعـــــاییر  والمواصــــــفات الدولیــ

حســــــاب الكلفــــــة، وهــــــو مــــــا صــــــنع تحــــــدیًا جدیــــــدًا یتمثــــــل فــــــي االســــــتخدام األمثــــــل للمــــــوارد المتاحــــــة 

وتقلیـــــل نســـــب الهـــــدر والضـــــیاع فیهـــــا، وتقلیـــــل نســـــب الفشـــــل فـــــي اإلنتـــــاج أو الخـــــدمات وبمـــــا یـــــوفر 

  .صاریف التي هي عناصر التكالیف األساسیةتكالیف المواد والعمل والم

وبالتـــــــالي فــــــــإن االهتمــــــــام بـــــــإدارة الجــــــــودة یجــــــــب أن یرافقــــــــه اهتمـــــــام مماثــــــــل فــــــــي قیــــــــاس   

تكالیفهــــــا، لــــــذا أصــــــبح قیــــــاس التكــــــالیف المرتبطــــــة بــــــالجودة واالفصــــــاح عنهــــــا فــــــي القــــــوائم المالیــــــة 

ــــــــإلدارةأمــــــــرًا هامــــــــًا  ــــــــة وللمســــــــتهلكین ل دارات االقســــــــام المعنی والمســــــــتثمرین والمخططــــــــین  العلیــــــــا وإ

ـــــــي اتخـــــــاذ  ـــــــوفر األســـــــاس الســـــــلیم ف ـــــــیم األداء وبمـــــــا ی ـــــة وتقی ــ ـــــــي التخطـــــــیط والرقاب لإلفـــــــادة منهـــــــا ف

  .القرارات المالئمة والخاصة بتحسین جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلكین

وال شـــــــك ایضـــــــًا فـــــــي أن دراســـــــة تكـــــــالیف الجـــــــودة هـــــــو مؤشـــــــر قـــــــوي فـــــــي تحفیـــــــز اإلدارة   

ــــــ ــــــا عل ــــــم بــــــأن مــــــن منفعتهــــــا تخفــــــیض العلی ــــــدما تعل ــــوم تكــــــالیف الجــــــودة عن ــــــق وتنفیــــــذ مفهــ ى تطبی

ــــــاح الشــــــركة،  ــــــادة أرب ــــــالي زی ــــــة وبالت ــتحكم والســــــیطرة علیهــــــا بفعالی ــــ ــــــتج وال ــــــة للمن التكــــــالیف اإلجمالی

إضــــافة إلـــــى مـــــا تحدثـــــه مــــن دقـــــة أكبـــــر فـــــي تقیـــــیم وتقــــدیر التكـــــالیف ووضـــــع المیزانیـــــات بواقعیـــــه، 

ــــــى أرقــــــا ــــــل الجــــــودة إل م بســــــیطة ومرئیــــــة مــــــن خــــــالل نســــــب خســــــارة مباشــــــرة تســــــاعد اإلدارة وتحوی

  .والموظفین لفهم أهمیة عمل الشيء صحیحًا من المرة األولى
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  مشكلة الدراسة) 2 – 1(

تمثـــــل تكـــــالیف الجـــــودة جـــــزء مهمـــــًا وال یســـــتهان بـــــه مـــــن إجمـــــالي التكـــــالیف فـــــي الشـــــركات   

الصـناعیة، وعلــى الــرغم مــن االهتمــام بتكــالیف الجـودة فــي الدراســات اإلداریــة والمحاســبیة الســابقة إال 

أن هـــذا النـــوع مـــن التكـــالیف لـــم یحـــظ باالهتمـــام مقارنـــة بالتكـــالیف المتعلقـــة بالوظـــائف األخـــرى مثـــل 

حیث تركزت الجهـود البحثیـة فـي البدایـة حـول إیجـاد تعریـف محـدد للجـودة . نتاج والتسویق واإلدارةاإل

ــــة لتصــــنیفها  ــــادئ العلمی ــــد األســــس الخاصــــة بمقــــاییس تكــــالیف الجــــودة ووضــــع المب وتكالیفهــــا وتحدی

كلـــف الجـــودة بأنهـــا تمثـــل  (ASQC)وتبویبهـــا، فقـــد عرفـــت الجمعیـــة األمریكیـــة للســـیطرة علـــى الجـــودة 

والفشـل ) الرقابـة(والتقیـیم ) المنع(جموعة من كلف نظام السیطرة على الجودة المتمثلة بكلف الوقایة م

   .الداخلي والفشل الخارجي

  

وبالتــالي فــإن قیــاس تكــالیف الجــودة یمثــل جانبــًا مهمــًا ورئیســًا فــي القیــاس المحاســبي، وهــي 

المحاســبي، وأن یــتم تــوخي الدقــة عملیــة محاســبیة أساســیة، ینبغــي أن تســتوعب أســس عملیــة القیــاس 

فــي اختیــار أي أســاس بســبب االختالفــات بــین الشــركات، فاألســس المختــارة إلحــداها قــد تختلــف عــن 

أســاس العمــل، : تلــك التــي یــتم اختیارهــا ألخــرى، وأكثــر االســس شــیوعًا فــي االســتخدام المحاســبي هــي

  )65ص 2009حسن، (. أساس التكالیف الصناعیة، أساس المبیعات، أساس الوحدة

  

تكـالیف الوقایـة، تكـالیف (من خالل ما تقدم تتمثـل مشـكلة الدراسـة بعـدم أخـذ تكـالیف الجـودة   

بعــین االعتبــار عنــد إعــداد القــوائم المالیــة ) التقیــیم، تكــالیف الفشــل الــداخلي، تكــالیف الفشــل الخــارجي

ن التعبیـــر عـــن مشـــكلة وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم فإنــه یمكـــ. فــي الشـــركات األردنیـــة للصـــناعات الكهربائیــة

  :الدراسة من خالل طرح السؤال الرئیسي التالي
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وتتفـرغ مــن هــذه " مــا أثــر قیــاس تكــالیف الجــودة واالفصــاح عنهــا، علــى القــوائم المالیــة؟"          

  :المشكلة العناصر المتمثلة في األسئلة التالیة
  

  الیة؟ما أثر قیاس تكالیف الوقایة واالفصاح عنها على القوائم الم: 1س

  ما أثر قیاس تكالیف التقییم واالفصاح عنها على القوائم المالیة؟: 2س

  ما أثر قیاس تكالیف الفشل الداخلي واالفصاح عنها على القوائم المالیة؟: 3س

  ما أثر قیاس تكالیف الفشل الخارجي واالفصاح عنها على القوائم المالیة؟: 4س

  

  

  أهداف الدراسة) 3 – 1(

 :خالل هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیةیسعى الباحث من   

 .التعرف على أهمیة قیاس تكالیف الجودة وأسالیب االفصاح عنها .1

 .لقیاس تكالیف الجودة للصناعات الكهربائیة بیان مدى إدراك الشركات االردنیة .2

 .بیان مدى كفایة المعلومات لعناصر تكالیف الجودة المفصح عنها في القوائم المالیة .3

 .قیاس تكالیف الجودة ومستوى االفصاح عنها، على القوائم المالیةأثر معرفة  .4

 .تحلیل اسباب الفشل الداخلي والخارجي والعمل على إزالته .5
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  أهمیة الدراسة) 4 – 1(

تعــــــد تكــــــالیف الجــــــودة مــــــن المفــــــاهیم المحاســــــبیة الحدیثــــــة التــــــي ینصــــــب علیهــــــا االهتمــــــام   

جــــودة إلـــــى جانــــب التكلفــــة مــــن أهـــــم عوامــــل النمــــو والنجـــــاح فــــي الوقــــت الحاضــــر، كمـــــا وتعتبــــر ال

للشــــركات، وبالتــــالي فــــان قیــــاس تكــــالیف الجــــودة واالفصــــاح عنهــــا فــــي القــــوائم المالیــــة، لــــه أهمیــــة 

ـــــــدة فـــــــي مقـــــــدمتها إدارة الشـــــــركات والمخططـــــــین والمســـــــتهلكین والمســـــــتثمرین،  كبیـــــــرة ألطـــــــراف عدی

ــــــــرارات ــــــــي اتخــــــــاذ الق ــــــــك یــــــــوفر األســــــــاس الســــــــلیم ف المالئمــــــــة بتحســــــــین مســــــــتوى الجــــــــودة  الن ذل

  )2005الخناق، الربیعي (. للمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة

  

ومـــــــع تزایـــــــد حـــــــدة المنافســـــــة والتقـــــــدم التقنـــــــي وارتفـــــــاع مســـــــتوى متطلبـــــــات العمـــــــالء، فـــــــإن 

ــــــه أصــــــبح مــــــن  ـــن تكــــــالیف الجــــــودة أصــــــبحت بالغــــــة االهمیــــــة، وعلی الحاجــــــة إلــــــى المعلومــــــات عـــ

ـــــى الفائـــــــدة المتوخــــــاه مـــــــن قیـــــــاس تكــــــالیف الجـــــــودة واالفصـــــــاح األهمیــــــة توجیـــــــه إدارة  الشــــــركات إلــ

  .عنها في القوائم المالیة

  

ومـــــن هنـــــا تبـــــرز أهمیـــــة هـــــذه الدراســـــة فـــــي تســـــلیط الضـــــوء علـــــى أهمیـــــة قیـــــاس تكـــــالیف 

ـــــر ذلـــــك علـــــى  ـــــة وبیـــــان أث الجـــــودة واالفصـــــاح عنهـــــا فـــــي الشـــــركات األردنیـــــة للصـــــناعات الكهربائی

ـــــو  ـــــة، ممـــــا ی ـــــوائم المالی ـــــد التحســـــینات الق ـــــك التكـــــالیف ویســـــاعد فـــــي تحدی ـــــة واضـــــحة عـــــن تل فر رؤی

ــــــــي المســــــــتویات اإلداریــــــــة المختلفــــــــة باســــــــتغالل  الواجــــــــب إدخالهــــــــا بهــــــــدف تحفیــــــــز المســــــــؤولین ف

  .الموارد المتاحة وتحسین وتطویر جودة المنتجات بأقل كلفة ممكنة
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  فرضیات الدراسة) 5 – 1( 

اســــــــتنادًا إلــــــــى مشــــــــكلة الدراســـــــــة تمــــــــت صــــــــیاغة الفرضـــــــــیات التالیــــــــة، التــــــــي ســـــــــیجري           

  .اختبارها، واستخالص النتائج والتوصیات

  

  الفرضیة الرئیسیة

تكــــــالیف الوقایــــــة، تكــــــالیف (قیــــــاس تكــــــالیف الجــــــودة لال یوجــــــد أثــــــر ذو داللــــــة احصــــــائیة "         

ــــــوائم ) شــــــل الخــــــارجيالفشــــــل الــــــداخلي، تكــــــالیف الف التقیــــــیم، تكــــــالیف واالفصــــــاح عنهــــــا،  علــــــى الق

ویشـــــتق  (0.05 ≥)فـــــي الشـــــركات األردنیـــــة للصـــــناعات الكهربائیــــة، عنـــــد مســـــتوى داللـــــة " المالیــــة

  :منها الفرضیات الفرعیة التالیة

1. 1H0  : ـــــــر ذو داللـــــــة احصـــــــائیة قیـــــــاس تكـــــــالیف الوقایـــــــة واالفصـــــــاح عنهـــــــا، لال یوجـــــــد أث

ـــــــوائم المالیـــــــة ـــــــى الق ـــــــي الشـــــــركات ا" عل ـــــــد مســـــــتوى ف ـــــــة للصـــــــناعات الكهربائیـــــــة، عن ألردنی

 .(0.05 ≥)داللة 

2. H02  : واالفصــــــــاح عنهــــــــا،  التقیـــــــیمقیــــــــاس تكــــــــالیف لال یوجـــــــد أثــــــــر ذو داللــــــــة احصـــــــائیة

ـــــــوائم المالیـــــــة ـــــــى الق ـــــــد مســـــــتوى " عل ـــــــة للصـــــــناعات الكهربائیـــــــة، عن ـــــــي الشـــــــركات األردنی ف

 .(0.05 ≥)داللة 

3. H03  : قیـــــــاس تكـــــــالیف الفشـــــــل الـــــــداخلي واالفصـــــــاح لال یوجـــــــد أثـــــــر ذو داللـــــــة احصـــــــائیة

فــــــــي الشــــــــركات األردنیــــــــة للصــــــــناعات الكهربائیــــــــة، عنــــــــد " عنهــــــــا، علــــــــى القــــــــوائم المالیــــــــة

 .(0.05 ≥)مستوى داللة 
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4. H04  : ــــــة احصــــــائیة ــــــر ذو دالل قیــــــاس تكــــــالیف الفشــــــل الخــــــارجي واالفصــــــاح لال یوجــــــد أث

الكهربائیــــــــة، عنــــــــد فــــــــي الشــــــــركات األردنیــــــــة للصــــــــناعات " عنهــــــــا، علــــــــى القــــــــوائم المالیــــــــة

  .(0.05 ≥)مستوى داللة 

  

  حدود الدراسة) 6 – 1(

تقتصر هذه الدراسة على الشركات األردنیـة للصـناعات الكهربائیـة  :الحدود المكانیة للدراسة .1

 .شركة) 15(ذات المسؤولیة المحدودة وعددها 

تـــــــــم تطبیــــــــق الدراســـــــــة خـــــــــالل الفصـــــــــل الدراســـــــــي األول  :الحـــــــــدود الزمانیـــــــــة للدراســـــــــة .2

  .م2015 - 2014من العام الجامعي 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 

 مفهوم الجودة 

 ابعاد الجودة 

 تكالیف الجودة 

 تكالیف الجودة عناصر 

 القیاس 

 تعریف القیاس 

 أركان القیاس 

 قیاس تكالیف الجودة 

  تكالیف الجودةاسس قیاس 

 االفصاح 

 تعریف االفصاح 

 أنواع االفصاح 

 المقومات األساسیة لإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 

 قیاس تكالیف الجودة واالفصاح عنها أهمیة  

  سات السابقة باللغة العربیة واالنجلیزیةاالدر 

 ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 

  

  المقدمة) 1 – 2(

تعــــــد الجــــــودة مــــــن المتطلبــــــات األساســــــیة التــــــي یجــــــب توافرهــــــا فــــــي المنتجــــــات والخــــــدمات   

ن أهمیـــــة القیـــــاس واالفصـــــاح عـــــن مفـــــاهیم تكلفـــــة  ـا، األمـــــر الـــــذي بــــیّ التــــي تقـــــدمها الشـــــركة لعمالئهــــ

ـــــوائم المالیــــــة وبشــــــكل خــــــاص بعــــــد أن توجهــــــت أغلــــــب الشــــــركات للتر  كیــــــز علــــــى الجــــــودة فــــــي القـ

ــــــق مســــــتوى  ــــــزة تنافســــــیة وتحقی ــــــیض التكــــــالیف كأســــــاس لكســــــب می ــــــة تحســــــین الجــــــودة وتخف إمكانی

  .مرتفع من األرباح

وبنــــاّء علــــى مــــا ســــبق فــــإن التــــزام الشــــركات بقیــــاس تكــــالیف الجــــودة االفصــــاح عنهــــا فـــــي   
 إدارة، االمــــر الــــذي یمكـــــن وترجمتهــــا فـــــي صــــورة مالیــــة تفهمهــــا األطـــــراف المختلفــــة القــــوائم المالیــــة

ن تلـــــك المعلومـــــات التخـــــاذ قـــــرارات توزیـــــع المـــــوارد االقتصـــــادیة بشـــــكل الشـــــركات مـــــن االســـــتفادة مـــــ
  .أمثل

ــــــق أهــــــداف    ــــــة وتحقی ــــــوائم المالی ــــــي الق ــــــاس تكــــــالیف الجــــــودة واالفصــــــاح عنهــــــا ف وألجــــــل قی

  :الدراسة، ال بد من عرض المفاهیم االساسیة التالیة

  

  مفهوم الجودة) 2 – 2(

ــــــة  (Quality)یرجــــــع مفهــــــوم الجــــــودة          ــــــى الكلمــــــة الالتینی ــــــي طبیعــــــة  (Qualitas)إل ــــــي تعن الت

ـــــان مـــــن خـــــالل  ـــــي الدقـــــة واإلتق ـــــت تعن الشـــــخص أو طبیعـــــة الشـــــيء ودرجـــــة الصـــــالبة، وقـــــدیمًا كان
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ـــامهم بتصـــــنیع اآلثـــــار التاریخیـــــة والدینیـــــة مـــــن تماثیـــــل وقـــــالع وقصـــــور  التفـــــاخر بهـــــا  لألغـــــراضقیــ

الحمایــــــــة، وحــــــــدیثًا تغیــــــــر مفهــــــــوم الجــــــــودة بعــــــــد تطــــــــور علــــــــم اإلدارة  لألغــــــــراض أو الســــــــتخدامها

ـــــــرى وازدیـــــــاد المنافســـــــة، إذ  ــــورة الصـــــــناعیة وظهـــــــور الشـــــــركات الكب ـــــــر والثـــ وظهـــــــور اإلنتـــــــاج الكبی

  )15ص  2002الدراركة، الشبلي (. أصبح لمفهوم الجودة أبعاد جدیدة ومتشعبة

ظمــــــة لســــــلعة أو تقــــــدیم خدمــــــة بمســــــتوى عــــــالي مــــــن والجــــــودة بمعناهــــــا العــــــام، إنتــــــاج المن         

بالشــــــكل الــــــذي وفــــــاء باحتیاجــــــات ورغبــــــات عمالئهــــــا، ، تكــــــون قــــــادرة مــــــن خاللهــــــا علــــــى الالتمیــــــز

ویــــتم ذلــــك مــــن خــــالل مقــــاییس موضــــوعة . یتفــــق مــــع توقعــــاتهم، وتحقیــــق الرضــــا والســــعادة لــــدیهم

یجاد صفة التمیز فیهماسلفًا إلنتاج السلعة أو تقدیم ا   )17ص  2001عقیلي، عمر (  .لخدمة، وإ

مـــــــــــــدى مطابقــــــــــــــة المنـــــــــــــتج أو الخدمـــــــــــــة لتوقعــــــــــــــات "كمـــــــــــــا وعرفـــــــــــــت الجــــــــــــــودة بأنهـــــــــــــا   

العمـــــــــــــــالء مــــــــــــــــن حیــــــــــــــــث الخصــــــــــــــــائص والموصــــــــــــــــفات واألداء واالســــــــــــــــتخدام بمــــــــــــــــا یضــــــــــــــــمن 

ــــــــــــق جــــــــــــودة التصــــــــــــمیم  ــــــــــــتج لتحقی ــــــــــــین العمیــــــــــــل والمصــــــــــــمم والمن حــــــــــــدوث تفاعــــــــــــل مســــــــــــتمر ب

ــــفات أو لتصــــــــــــمیم المنــــــــــــتج بهــــــــــــدف إنتــــــــــــاج منــــــــــــتج  وجــــــــــــودة األداء وجــــــــــــودة المطابقــــــــــــة لمواصــــــــ

 (omachonu, et,at 2004 p 282). حوز على رضا ووالء العمالءی

وقــــد عرفـــــت الجــــودة أیضـــــًا بأنهــــا النفقـــــات الالزمــــة لتثبیـــــت مســــتوى معـــــین لجــــودة المنتـــــوج   

  )2009النجار ومحسن (. في المنظمة

ویمكـــــن تعریـــــف الجـــــودة بأنهـــــا مجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص أو الســـــمات التـــــي تعبـــــر بدقـــــة   

ــــك ابعادهــــا مــــن مــــدخالت وعملیــــات  وشــــمولیة عــــن جــــوهر الخدمــــة ــــتج وحالتهــــا بمــــا فــــي ذل أو المن

ـــــة عكســـــــیة وكـــــــذلك التفـــــــاعالت المتواصـــــــلة التـــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى  ومخرجـــــــات قریبـــــــة وبعیـــــــدة وتغذیــ

اســـــــبة لمجتمـــــــع معـــــــین، وعلـــــــى قـــــــدر ســـــــالمة الجـــــــوهر تتفـــــــاوت نتحقیـــــــق األهـــــــداف المنشـــــــودة والم
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والمعــــاییر لرفــــع مســــتوى وجــــودة مســــتویات الخدمــــة، كمــــا تعــــرف بأنهــــا مجموعــــة مــــن المواصــــفات 

  )17ص  2011سرحان، فتحي (. المنتج وأداء العمل بشكل صحیح منذ بدایته وحتى النهایة

  

ــــة            ــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الطــــرق واألســــالیب الحدیث ویــــرى الباحــــث أن الجــــودة عب

المســــــتخدمة فــــــي العملیــــــة اإلنتاجیــــــة لتحســــــین األداء وتحقیــــــق اإلنتــــــاج االفضــــــل المطــــــابق 

  .العمالء وكسب میزة تنافسیة رغبةة یللموصفات، بهدف إشباع وتلب

  

  ابعاد الجودة) 3 – 2(

ــــــد    ــــــالجودة، یمكــــــن مــــــن خاللهــــــا تحدی تمتلــــــك الســــــلعة أو الخدمــــــة أبعــــــادًا متعــــــددة تــــــرتبط ب

  (Farnum, 1994 p 3-4) :ویمكن إیجاز أبعاد الجودة فیما یلي. قدرة إشباعها للحاجات

ــــــــــوان بالنســــــــــبة للصــــــــــورة، أو : األداء .1 ــــــــــل وضــــــــــوح األل ــــــــــتج األساســــــــــیة مث خصــــــــــائص المن

 .لآللةالسرعة بالنسبة 

ــــــتج كجهــــــاز : المظهــــــر .2 ــــــة وتمثــــــل الصــــــفات المضــــــافة إلــــــى المن ــــــتج الثانوی خصــــــائص المن

 .التحكم عن بعد، أو االمان في االستعمال

 .اإلنتاج حسب المواصفات المطلوبة أو معاییر الصناعة: المطابقة .3

مــــــدى ثبــــــات األداء بمــــــرور الوقــــــت أو بمعنــــــى آخــــــر متوســــــط الوقــــــت الــــــذي : االعتمادیــــــة .4

 .ل فیه المنتج عن العملطیتع

ـــــتج عمـــــر تشـــــغیلي محـــــدد : الصـــــالحیة .5 ـــــة أو من ـــــث لكـــــل آل العمـــــر التشـــــغیلي المتوقـــــع، حی

 .بشكل مسبق
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حـــــل المشـــــكالت واالهتمـــــام بالشـــــكاوي باإلضـــــافة إلـــــى مـــــدى ســـــهولة : المقدمـــــة الخـــــدمات .6

 .، ویمكن قیاس كفاءة هذه الخدمات على أساس سرعة وكفاءة التصحیحالتصحیح

ـــــل مثـــــل لطـــــف وكیاســـــة البـــــائع فـــــي التعامـــــل : االســـــتجابة .7 ــاوب البـــــائع مـــــع العمی مـــــدى تجـــ

 .مع العمیل

ـــــــــة .8 احســـــــــاس اإلنســـــــــان بالخصـــــــــائص المفضـــــــــلة لدیـــــــــه كالتشـــــــــطیبات النهائیـــــــــة : الجمالی

 .الخارجیة في مبنى أو شقة

ــــتج، كــــأن یحمــــل العمیــــل فكــــرة أن المنــــتج الخبــــرة والمعلو : الســــمعة .9 مــــات الســــابقة عــــن المن

 .الذي یشتریه من أفضل المنتجات بالسوق

   

  تكالیف الجودة) 4 – 2(

ــــــة المــــــــوارد التــــــــي یــــــــتم التضــــــــحیة بهــــــــا فــــــــي ســــــــبیل           تُشــــــــیر كلمــــــــة التكــــــــالیف إلــــــــى قیمــ

  )31ص  2006الرجبي، ( .الحصول على سلعة أو خدمة معینة

ــــــة و           ــــــة بشــــــكل عــــــام علــــــى أنهــــــا القیمــــــة االقتصــــــادیة ألیــــــة تضــــــحیة اختیاری تُعــــــرف التكلف

ـــي یمكــــــــن قیاســـــــها بالعملــــــــة النقدیــــــــة، وتبـــــــذل مــــــــن أجــــــــل  ســـــــواء اكانــــــــت مادیــــــــة أو معنویـــــــة، والتـــــ

  )16ص  2014فخر، قطیش (  .الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلیة

وتعــــــد التكلفــــــة أحــــــد عوامــــــل النجــــــاح الرئیســــــیة للمنظمــــــة، إضــــــافة إلــــــى الجــــــودة، والوقــــــت،   

ــــات األعمـــــال إلــــــى الســـــیطرة علـــــى تكــــــالیف إنتـــــاج الســـــلع والخــــــدمات . واإلبـــــداع لـــــذا تســــــعى منظمـ

باســــتخدام أســــالیب وطـــــرق مختلفــــة تمكنهـــــا مــــن الوصـــــول إلــــى أهـــــدافها فــــي تحقیـــــق رضــــا العمیـــــل 

 (Horngren, et, al, 2011 p659). لدیه مقارنه بالمنتجات المنافسة الناتج عن زیادة قیمة المنتج
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ــــــة حیــــــث          أمــــــا التكــــــالیف المرتبطــــــة فــــــي الجــــــودة فاســــــتخدمت بشــــــأنها مصــــــطلحات مختلف

ـــــــدة تتضـــــــمن كافـــــــة  ـــــــز المنتجـــــــات والخـــــــدمات بنوعیـــــــة جی ـــــــرتبط بتـــــــوفیر وتجهی ـــــــة التـــــــي ت أن الكلف

لمنتجـــــــات الردیئـــــــة وكافـــــــة التكـــــــالیف التـــــــي تقتـــــــرن التكـــــــالیف المتعلقـــــــة بالنوعیـــــــة الجیـــــــدة، وكلفـــــــة ا

بأنهـــــا كافـــــة التكـــــالیف التـــــي تتحملهـــــا المنظمـــــة مـــــن أجـــــل "بـــــالجودة ویمكـــــن تحدیـــــد مفهـــــوم التكلفـــــة 

  (Dona summers, U.S.A 2000)" إنتاج سلعة جیدة أو تقدیم خدمة مالئمة

ــــــــة لتحقیــــــــق القیمــــــــة الم"كمــــــــا وعرفــــــــت تكــــــــالیف الجــــــــودة بأنهــــــــا    ســــــــتهدفة التكــــــــالیف المنفق

للجــــودة ومنـــــع حـــــدوث العیـــــوب واألخطـــــاء فـــــي جمیــــع مراحـــــل اإلنتـــــاج، والتكـــــالیف المترتبـــــة نتیجـــــة 

وجـــــود عیـــــوب وأخطـــــاء المنـــــتج أو الزیـــــادة عــــــن التكلفـــــة المســـــتهدفة للجـــــودة، باإلضـــــافة للخســــــائر 

  )2010یاسین (. المترتبة نتیجة فشل الجودة وعدم رضا العمیل والمجتمع

نهــــــا التكــــــالیف التــــــي تحصــــــل نتیجــــــة لنشــــــاطات المنشــــــأة علــــــى وعرفـــــت تكــــــالیف الجــــــودة أ  

طـــــــول سلســـــــلة القیمـــــــة الهادفـــــــة إلـــــــى ضـــــــمان وتـــــــوفیر منتجـــــــات بـــــــالجودة المطلوبـــــــة والموصـــــــفات 

ــــــط تكــــــالیف مراقبــــــة وضــــــمان الجــــــودة وتكــــــالیف تصــــــحیح الفشــــــل فــــــي  المحــــــددة، وهــــــي لیســــــت فق

نما تنشأ في جمیع أقسام المنشأة   )31ص 2008، المسعودي(. ضمان وضبط الجودة وإ

ویمكـــــن تعریــــــف تكـــــالیف الجــــــودة علــــــى أنهـــــا التكــــــالیف المتعلقــــــة بمنـــــع انتــــــاج المنتجــــــات          

  )167ص  2004جودة (. المعیبة أو اكتشاف وتصحیح المنتجات المعیبة

 المنـــــتججـــــودة مطابقــــة كمــــا عرفـــــت تكــــالیف الجـــــودة بأنهــــا تلـــــك التكـــــالیف المرتبطــــة بعـــــدم   

أو الخدمــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو محــــــــــدد بالموصــــــــــفات مــــــــــن قبــــــــــل المنظمــــــــــة وعقودهــــــــــا مــــــــــع العمــــــــــالء 

  )139ص  2004الحمالي، (.والمجتمع
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كمــــا وعرفـــــت تكـــــالیف الجـــــودة بأنهــــا جمیـــــع التكـــــالیف التـــــي یــــتم إنفاقهـــــا ألغـــــراض الوقایـــــة              

صـــــالح الع ـــــوب فـــــي حالـــــة وجودهـــــا، وإ ـــــاج واكتشـــــاف هـــــذه العی فـــــي اإلنت ـــــوب  یـــــوب مـــــن وجـــــود عی

  )23ص  2000عطیة، (. بعد اكتشافها

ة أو هــــــــي یئـــــــوُعرفـــــــت تكـــــــالیف الجـــــــودة بأنهـــــــا الكلـــــــف التــــــــي تحـــــــدث لمنـــــــع الجـــــــودة الرد

  (Horngren,et,al, 2011 p661). ة قد حدثتیئالكلف التي تحدث ألن الجودة الرد

  

  

التكــــالیف المتعلقــــة بعــــدم القــــدرة هــــي عبــــارة عــــن "ویــــرى الباحــــث أن تكــــالیف الجــــودة 

الوصـــول إلـــى مســـتوى الجـــودة المطلـــوب لكـــل مـــن المنتجـــات والخـــدمات، وتشـــمل كافــــة علـــى 

  ".إلنتاج منتج بنوعیة ردیئة التكالیف التي تتحملها المنشآت االقتصادیة الناشئة

  

  

  عناصر تكالیف الجودة) 5 – 2(

ـــــین أغلـــــب الدراســـــات التـــــي ناقشـــــت موضـــــوع تكـــــالیف الجـــــودة بحـــــدود اطـــــالع الباحـــــث  تب

توزیـــــع تلـــــك التكـــــالیف علـــــى الفئـــــات األربـــــع الرئیســـــة وهـــــي الوقایـــــة والتقیــــــیم والفشــــــل اتفاقهـــــا علـــــى 

  .الـداخلي والفشـل الخارجي
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  )167، ص 2004جودة (: تكالیف الوقایة: أوال

ـــــوب  ـــــع حـــــدوث العی وهـــــي عـــــادة مـــــا ) االنحرافـــــات عـــــن الجـــــودة(وهـــــي التكـــــالیف المرتبطـــــة لمن

   :وتشمل هذه التكالیف .أو الخدمةل أن یتم تقدیم السلعة یتم إنفاقها قب

 .تكلفة تخطیط الجودة ووضع المواصفات التي تلبي احتیاجات العمیل :تخطیط الجودة .1

ــــة شـــــــــراء وتركیـــــــــب معـــــــــدات الفحـــــــــص والتفتـــــــــیش للمـــــــــدخالت  :معـــــــــدات الفحـــــــــص .2 تكلفـــــ

 .والعملیات والمخرجات

ـــــدقیق الـــــداخلي .3 ـــــدقیق الـــــداخلي للتأكـــــد مـــــن تطبیـــــق :الت جـــــراء الت نظـــــام  تكلفـــــة تخطـــــیط وإ

 .الجودة بالشكل السلیم وصیانة هذا النظام

تكلفـــــــة تـــــــدریب العـــــــاملین علـــــــى أســـــــالیب الوقایـــــــة مـــــــن الوقـــــــوع فـــــــي األخطـــــــاء  :التـــــــدریب .4

 .وزیادة مهاراتهم وقدراتهم على تطبیق نظام الجودة

  

  )22ص 2010العزاوي، (: تكالیف التقییم: ثانیا

ـــــت    ـــــة معرفـــــة إذا كان ـــــة للمواصـــــفات وهـــــي التكـــــالیف الناجمـــــة عـــــن محاول المنتجـــــات مطابق

ـــالیف فـــــي الســـــلع عـــــن تلـــــك التكـــــالیف فـــــي الخـــــدمات إذ تتحـــــدد فـــــي  المعتمـــــدة، وتختلـــــف هـــــذه التكــ

الخدمــــــة علــــــى تكــــــالیف إجــــــراءات الرقابــــــة الخاصــــــة بالتأكــــــد مــــــن مــــــدى توافــــــق ممارســــــات العمــــــل 

  :ومن أهم األمثلة على تكالیف التقییم. الموصوف

فحـــــص المـــــواد واآلالت والمعـــــدات والتـــــي تعتبـــــر مـــــن مـــــدخالت  :فحـــــص المـــــواد الداخلـــــة .1

 .عملیة اإلنتاج وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة

فحــــــص العملیــــــات أو األنشــــــطة الخاصــــــة بتحویــــــل المــــــدخالت إلــــــى  :فحــــــص العملیــــــات .2

 .مخرجات وتشمل هذه التكلفة فحص العملیات في كافة مراحل العملیة اإلنتاجیة
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ـــــام  :منتجـــــاتفحـــــص ال .3 ـــــل القی فحـــــص المنتجـــــات بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن عملیـــــة التصـــــنیع وقب

  .ببیعها إلى العمیل بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات

  

  )167، ص 2004جودة ( :تكالیف الفشل الداخلي: ثالثا

یقصــــــــد بهــــــــا تلــــــــك التكــــــــالیف المتعلقــــــــة باتخــــــــاذ اإلجــــــــراءات التصــــــــحیحیة لعــــــــدم مطابقــــــــة   

ــــــة  ــــــل وصــــــول المواصــــــفات المطلوب ــــــات اإلنتاجیــــــة وقب ــــــاء العملی ــــــتم اكتشــــــافها أثن مــــــن أول مــــــرة، وی

  :المنتج إلى العمیل، ومن أمثلتها

تكــــالیف العمالــــة والمــــواد التــــي تحمــــل علــــى المنتجــــات بهــــا عیــــوب والتــــي  :الخــــردة/العــــادم .1

 .ال یمكن اصالحها بطریقة عادیة

ــــالمواد والعمالــــة والمصــــاریف :إعــــادة العمــــل .2 األخــــرى التــــي تــــدفع فــــي  التكــــالیف المتعلقــــة ب

 .سبیل اصالح المنتجات المعیبة

تكــــالیف إعــــادة فحــــص المنتجــــات التــــي تــــم اعــــادة العمــــل علیهــــا وتشــــمل  :إعــــادة الفحــــص .3

ـــــى تكلفـــــة الوقـــــت المقضـــــي علـــــى  تكـــــالیف تشـــــغیل معـــــدات وأجهـــــزة الفحـــــص باإلضـــــافة إل

 .هذا الفحص

ــــــل الفشــــــل .4 ــــــ :تحلی ــــــل أســــــباب الفشــــــل ال ــــــذلك هــــــو تكــــــالیف تحلی داخلي وذلــــــك المقصــــــود ب

 .ألجل تجنب هذه األسباب مستقبال والقضاء على أي معوقات تصاحبها

  

  )433ص  2011البرواري و باشیوة ( :تكالیف الفشل الخارجي: رابعاً 

ــــــي تحقیــــــق معــــــاییر الجــــــودة المحــــــددة، ولكــــــن ال    تتمثــــــل التكــــــالیف الناشــــــئة عــــــن الفشــــــل ف

  :أمثلتهاومن . یتم اكتشافها إال بعد تسلیمها إلى العمالء
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ــــتالم الشــــــــكاوي او االســــــــتماع الیهــــــــا والتحقیــــــــق فیهــــــــا وحلهــــــــا  :شــــــــكاوي العمــــــــالء .1 ان اســــ

ــــا علــــى شــــكاوي العمــــالء بســــبب تــــدني مســــتوى  ــــتم التركیــــز هن ــــاج إلــــى وقــــت وجهــــد وی یحت

 .الجودة عن الحد المطلوب

تشـــــــمل تكلفـــــــة اســـــــتبدال أو اصـــــــالح المنتجـــــــات المباعـــــــة إلـــــــى العمـــــــالء اثنـــــــاء  :الكفالـــــــة .2

 .الفترة التي تغطیها الكفالة

ـــــــام العمـــــــالء  :المـــــــردودات .3 ـــــــوب فـــــــي المنتجـــــــات المباعـــــــة التـــــــي ق صـــــــالح العی معالجـــــــة وإ

 .بإرجاعها إلى المنظمة بسبب وجود عیوب في التصمیم أو التشغیل

ــــــدان الســــــمعة .4 حتــــــى لــــــو قامــــــت المنظمــــــة باســــــتبدال المنــــــتج المعیــــــب أو بإصــــــالحه  :فق

وارجاعـــــــــه إلـــــــــى العمیـــــــــل، اال ان المنظمـــــــــة الشـــــــــك انهـــــــــا تفقـــــــــد جـــــــــزء مـــــــــن مصـــــــــداقیتها 

 .وسمعتها بین العمالء وكذلك الموزعین
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  2 – 1(واألمثلة لهذه النوع من التكالیف یوضحها الجدول ((Raiborn & kinney 2011 p750)  
 

  )2 – 1(جدول 
  

  تكالیف الجودة
  تكالیف الفشل الخارجي  تكالیف الفشل الداخلي  تكالیف التقییم  )المنع( الوقایة تكالیف

  هندسة الجودةدراسات 
 هندسة العملیات 
  وضــــــــــــــــــــــــــع التصــــــــــــــــــــــــــمیم

 والمواصفات للمنتجات
  دراســــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــوق

 والمستهلكین
 تصمیم مراحل التصنیع 
  تكالیف الدعم الفنـي المقـدم

 والمرودینللعمالء 
  تكــــــــالیف االســــــــتثمار فــــــــي

 معدات تحسین الجودة
  التكــــالیف المتعلقــــة بإعــــداد

 دلیل الجودة
  تكــــــالیف مراجعـــــــة فاعلیـــــــة

 نظام الجودة
 تكلفة تحسین المواد الخام 
  تكـــــــالیف بـــــــرامج الصـــــــیانة

 الوقائیة للتجهیزات
  ـــــــرامج التـــــــدریب تكـــــــالیف ب

 والتعلیم الخاصة بالجودة
  أنشــــــــــطة جمــــــــــع وتحلیــــــــــل

 ن بیانات الجودةوالتقریر ع
  

  ـــــــــیم تكـــــــــالیف فحـــــــــص وتقی
المــواد الخــام قبــل اســتالمها 

 من المورد
  ــــــار وفحــــــص تكــــــالیف اختب

المواد المستخدمة في رقابة 
 الجودة

  تكــــــــــالیف صــــــــــیانة اآلالت
المســـــــــتخدمة فـــــــــي رقابــــــــــة 

 الجودة
  ــــــــرامج تكــــــــالیف تخطــــــــیط ب

 التقییم
  فحـــــــــص اإلنتـــــــــاج خــــــــــالل

 مراحل إنتاجه
  تكـــالیف الفحـــص المعملـــي

ـــــــداني قبـــــــل والفحـــــــص  المی
 التسلیم النهائي للمنتج

  تكـــــــالیف مطابقـــــــة المنـــــــتج
 النهائي للمواصفات

  التكــالیف المتعلقـــة بتشـــغیل
 وصیانة أدوات القیاس

  تكـــــــالیف االشـــــــراف علـــــــى
 عملیة التقییم

  ـــــــــة اإلنـــــــــذار تكـــــــــالیف رقاب
 واالرشاد ومعالجة البیانات

 تكالیف مراجعة أوامر البیع  

  الخســائر الناتجــة عــن الخــردة
والـــــــــــتخلص مـــــــــــن اإلنتــــــــــــاج 

 المعیب
 صافي تكلفة العادم 
  عــــــادة بإ التكـــــالیف المتعلقـــــة

 التشغیل
  البیانـــــــــات المعـــــــــاد إدخالهـــــــــا

 بسبب أخطاء المدخالت
  إعـــــــــادة فحـــــــــص المنتجـــــــــات

 لهایالمعاد تشغ
  تجـــــــــات نالم اختیـــــــــارإعـــــــــادة

 هالالمعاد تشغی
  الوقت الضائع بسبب مشاكل

 الجودة
 تحلیل أسباب عیوب اإلنتاج 
  جدولــــة اإلنتـــاج، ببیــــع إعـــادة

  اإلنتاج بسعر الجودة

  تكــــالیف االســـــتجابة لشـــــكاوي
العمـــالء أثنـــاء فتـــرة الضـــمان 

 والقضایا الخاصة فیها
  تكـــــــــــــــــــــالیف التعویضـــــــــــــــــــــات

والضـــــــــمانات والمســـــــــموحات 
 التي تمنح للعمالء

  ــــــــــــاج تكــــــــــــالیف إعــــــــــــادة اإلنت
 وفحصه

  تكـــــــــــــــــــالیف اإلصـــــــــــــــــــالحات
 واستبدال المنتجات

  تكـــــــالیف هندســـــــة العملیــــــــات
 للمنتجات المستردة

  اجــــــور اســــــترجاع المنتجــــــات
عادتها للعمالء إلصالحها  وإ

  تكـــــــالیف الفرصـــــــة المفقـــــــودة
للمبیعات الناتجة عـن الجـودة 

 السیئة
 فقدان الشهرة 
  هـــــامش الــــــربح المفقـــــود مــــــن

 إعادة التشغیل
  انخفــــــــاض األســــــــعار نتیجــــــــة

تنـــــاقص نصـــــیب الشـــــرة فـــــي 
 السوق

  تكلفة الخدمات غیر المخطط
  لها
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  القـیــاس) 6 – 2( 

إن أســــــــاس القیــــــــاس یعــــــــود نظریــــــًــا إلــــــــى مــــــــا قدمــــــــه علمــــــــاء النظریــــــــات الطبیعیــــــــة، وفــــــــي   

ـــــــاء  ـــــــاس عمومـــــــًا (Galileo)مقـــــــدمتهم عـــــــالم الفیزی ـــــــة القی ، حیـــــــث حـــــــدد العناصـــــــر األساســـــــیة لعملی

  .بالنظام العددي والقواعد المحاسبیة

القیـــــــاس یهـــــــدف إلـــــــى  أمـــــــا محاســـــــبیًا فالقیـــــــاس یشـــــــكل جانبـــــــًا كبیـــــــرًا مـــــــن األهمیـــــــة، إذ إن  

عملیـــــة ابــــــراز العالقـــــات بــــــین خصـــــائص األحــــــداث المـــــراد إخضــــــاعها للقیـــــاس، أي بعبــــــارة أخــــــرى 

ـــل الوقــــائع ذات التــــأثیر فــــي اقتصــــادیات الشــــركة والتــــي تتمثــــل فــــي جمیــــع  تســــلیط الضــــوء علــــى كـ

ـــــاج  ـــــه عالقـــــة بالتســـــهیالت األخـــــرى، بهـــــدف إنت ـــــات وبنـــــود الحســـــابات وكـــــل مـــــا ل األحـــــداث والعملی

ـــــر مـــــن تكلفتهـــــا، المن ـــــة أكب ـــــي مـــــن المتوقـــــع أن یكـــــون لهـــــا قیمـــــة تبادلی ـــــدیم الخـــــدمات الت تجـــــات وتق

وتعــــد تكـــــالیف الجـــــودة احـــــدى هـــــذه الوقـــــائع المهمـــــة والتــــي یمتـــــد أثرهـــــا إلـــــى كـــــل أنشـــــطة الشـــــركة، 

لـــــذا أصـــــبح مـــــن الضــــــروري أن یـــــولى موضـــــع قیــــــاس تكـــــالیف الجـــــودة أهمیــــــة بالغـــــة فـــــي الوقــــــت 

  .الحاضر

  

  :لقیاستعریف ا) 7 – 2(

إن التعریـــــف العــــــام للقیـــــاس یعنــــــي مقابلـــــة أو مطابقــــــة أحـــــد جوانــــــب أو خصـــــائص مجــــــال   

معـــــــین بأحـــــــد جوانـــــــب أو خصـــــــائص مجـــــــال آخـــــــر، وتـــــــتم هـــــــذه المقابلـــــــة أو المطابقـــــــة باســـــــتخدام 

  )62ص  1990الشیرازي، (. األرقام أو الرموز وذلك طبقًا لقواعد معینة

عملیـــــــة مقابلــــــة یـــــــتم مــــــن خاللهـــــــا قـــــــرن "كمــــــا ویمكـــــــن تعریــــــف القیـــــــاس المحاســــــبي بأنـــــــه 

خاصــــــیة معینــــــة هــــــي خاصــــــیة التعــــــدد النقــــــدي، لشــــــي معــــــین هــــــو حــــــدث اقتصــــــادي یتمثــــــل فیهــــــا 
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بعنصــــــر معــــــین فــــــي مجــــــال معــــــین هــــــو المشــــــروع االقتصــــــادي، بعنصــــــر آخــــــر محــــــدد هــــــو عــــــدد 

ك باســــتخدام مقیــــاس معــــین هــــو وحــــدة ، فــــي مجــــال آخــــر هــــو نظــــام األعــــداد الحقیقیــــة، وذلــــيحقیقــــ

  )2009 ،السعدي(". النقد، وبموجب قواعد اقتران معینة هي قواعد االحتساب

ـــــة لحـــــدث أو عنصـــــر معـــــین مـــــرتبط بالمنشـــــأة           كمـــــا وعـــــرف القیـــــاس بتخصـــــیص قـــــیم رقمی

  )35ص  2000بزماوي، (. على أن یشمل القیاس على عملیات التعریف والتبویب لهذا الحدث

  

ـــــــــــة كمـــــــــــ   ـــــــــــت لجنـــــــــــة معـــــــــــاییر المحاســـــــــــبة الدولی فـــــــــــي عرضـــــــــــها إلطـــــــــــار  (IASC)ا عرف

عملیـــــــــة تحدیـــــــــد القــــــــیم النقدیـــــــــة للعناصــــــــر التـــــــــي یـــــــــوف "إعــــــــداد القـــــــــوائم المالیــــــــة القیـــــــــاس بانــــــــه 

ــذا یتطلــــــــــب اختیــــــــــار اســــــــــاس معــــــــــین للقیــــــــــاس، ویــــــــــتم  یعتــــــــــرف بهــــــــــا فــــــــــي القــــــــــوائم المالیــــــــــة وهــــــــ

اســــــــــــتخدام أســــــــــــس مختلفــــــــــــة للقیــــــــــــاس مثــــــــــــل التكلفــــــــــــة التاریخیــــــــــــة، التكلفــــــــــــة الجاریــــــــــــة، القیمــــــــــــة 

  )142ص  2008القاضي وحمدان، (. یمة الحالیةالقابلة للتحقق، الق

فهــــــو مــــــا صــــــدر فــــــي تقریــــــر  تحدیــــــدًا لعملیــــــة القیــــــاس المحاســــــبي امــــــا أكثــــــر التعریفــــــات         

یتمثـــــــل القیـــــــاس : "الـــــــذي ورد فیــــــه مـــــــا یلــــــي 1966عـــــــام  (AAA)لجمعیــــــة المحاســـــــبین االمریكیــــــة 

مســــتقبلیة، وذلــــك بنــــاًء علــــى المحاســــبي فــــي قــــرن األعــــداد بأحــــداث المنشــــأة الماضــــیة والجاریــــة وال

  (AAA 1966, p 47)". مالحظات ماضیة أو جاریة وبموجب قواعد محددة

  

ــــع البنــــود    ــــدي لجمی ــــر الكمــــي والنق ــــارة عــــن التعبی ــــاس هــــو عب ــــرى الباحــــث أن القی وی

القابلـــــة للقیـــــاس وتحلیلهـــــا وبیـــــان أثرهـــــا علـــــى والعملیـــــات واألحـــــداث والتقـــــدیرات والحســـــابات 

ـــى بیانـــات  ـــوائم المالیـــة، باالســـتناد إل ـــة وتنبؤیـــة ووفقـــا  ومعلومـــاتالق  للضـــوابطتاریخیـــة وحالی

  .والمعاییر والفروض والمبادئ واألصول المحاسبیة المتعارف علیها
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  :أركان القیاس المحاسبي) 8 – 2(

، فإنــــــه بوجــــــه عــــــام یقــــــوم علــــــى اربعــــــة بيلیــــــة القیــــــاس المحاســــــمــــــن المفــــــاهیم الســــــابقة لعم
  )101ص 2007, الحیالي(:أركان رئیسة هي

  : الخاصیة محل القیاس: أوالً 

تنصــــــب عملیــــــة القیــــــاس بشــــــكل عــــــام وأیــــــا كــــــان مجالهــــــا علــــــى خاصــــــیة معینــــــة لشــــــيء 
ــاس المحاســــــبي إذا مــــــا اعتبرنــــــا أن المشـــــــروع االقتصــــــادي هــــــو مجـــــــال  معــــــین فــــــي مجــــــاالت القیـــــ

التــــــي تنصــــــب علیهــــــا عملیــــــة القیــــــاس قــــــد تكــــــون التعــــــدد النقــــــدي لشــــــيء القیــــــاس، فــــــإن الخاصــــــیة 
، كمـــــــا قـــــــد  معـــــــین، هـــــــو حـــــــدث مـــــــن األحـــــــداث االقتصـــــــادیة للمشـــــــروع كمبیعاتـــــــه أو ربحـــــــه مـــــــثًال
تنصـــــب علـــــى خاصـــــیة أخـــــرى غیـــــر خاصـــــیة التعـــــدد النقـــــدي، كـــــان یكـــــون محـــــل القیـــــاس، الطاقـــــة 

  .اإلنتاجیة للمشروع مثًال أو معدل دوران مخزونه السلعي

  

 المقیاس المناسب للخاصیة محل القیاس: ثانیاً 

ــاس المســــــتخدم فــــــي عملیــــــة القیــــــاس، علــــــى الخاصــــــیة محــــــل القیــــــاس          . یتوقــــــف نــــــوع المقیــــ

ــــــربح مــــــثًال هــــــي الخاصــــــیة  ــــــت خاصــــــیة التعــــــدد النقــــــدي لل وبالنســــــبة للمشــــــروع االقتصــــــادي إذا كان

أمــــــا إذا كانـــــــت ) وحــــــدة النقــــــد(محــــــل القیــــــاس، فالمقیــــــاس المســـــــتخدم حینئــــــذ هــــــو مقیــــــاس للقیمـــــــة 

اصـــــــیة محـــــــل القیـــــــاس، فالمقیـــــــاس المســـــــتخدم فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة هـــــــو طاقتـــــــه االنتاجیـــــــة هـــــــي الخ

، أو عــــــدد ســــــاعات العمــــــل  مقیــــــاس الطاقــــــة كعــــــدد الوحــــــدات المنتجــــــة فــــــي الســــــاعة الواحــــــدة مــــــثًال

  .المباشر
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 وحدة القیاس الممیزة للخاصیة محل القیاس: ثالثا

ـــــوى الكمـــــي لخاصـــــیة         ـــــاس المحت ـــــاس هـــــو قی ـــــة القی ـــون الهـــــدف مـــــن عملی ـــــدما یكــ معینـــــة  عن

لشـــــيء معـــــین، حینئــــــذ ال یكفـــــي فقـــــط تحدیــــــد نـــــوع المقیــــــاس المناســـــب لعملیـــــة القیــــــاس، بـــــل البــــــد 

ــــد نــــوع وحــــدة القیــــاس ــــو كانــــت قیمــــة ربــــح المشــــروع هــــي محــــًال للقیــــاس، . أیضــــا مــــن تحدی فمــــثًال ل

ـــــد نـــــوع المقیـــــاس المســـــتخدم وهـــــي مقیـــــاس مـــــالي  فـــــي هـــــذه الحالـــــة فباإلضـــــافة إلـــــى ضـــــرورة تحدی

بــــد أیضــــًا مــــن تحدیــــد نــــوع وحــــدة النقــــد الممیــــزة لهــــذه القیمــــة، أهــــي الجنیــــه مــــثًال أو ال) وحــــدة النقــــد(

  .الخ..الدینار أم الدوالر

  

 الشخص القائم بعملیة القیاس: رابعاً 

ــــــائج           ــــــاس الن نت ــــــة القی ــــــاس عنصــــــرًا هامــــــًا فــــــي عملی ــــــائم بعملیــــــة القی یعتبــــــر الشــــــخص الق

عملیـــــــة القیـــــــاس تختلـــــــف بـــــــاختالف القـــــــائمین بهـــــــا خصوصـــــــًا فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم تـــــــوفر المقـــــــاییس 

ــــــاس المحاســــــبیة وهــــــو المحاســــــب یلعــــــب دورًا أساســــــیًا . الموضــــــوعیة ــــــائم بعملیــــــة القی والشــــــخص الق

، بــــــل فــــــي تحدیــــــد نتائجهــــــا طلیب عملیــــــة القیــــــاس المحاســــــبیة فقــــــلــــــیس فــــــي تحدیــــــد مســــــار وأســــــا

  . أیضاً 
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  قیاس تكالیف الجودة) 9 – 2(

إن قیــــــاس تكـــــــالیف الجــــــودة یعـــــــد مـــــــن العناصــــــر المهمـــــــة فـــــــي النظــــــام المحاســـــــبي ألنهـــــــا   

ــــــة مــــــع تكــــــالیف  ــــــد المقارن ــــــة أكبــــــر عن ــــــع(تظهــــــر أهمی ، وتســــــتخدم نتــــــائج )العمــــــل، الهندســــــة، والبی

الجــــــودة فــــــي عملیــــــة صـــــــنع قــــــرار االســــــتثمار الرأســــــمالي وهــــــي مــــــن المحـــــــددات موازنــــــة تكــــــالیف 

  .المهمة ألعمال الشركة

ــــــــــة    كمــــــــــا أن جوانــــــــــب القیــــــــــاس الخاصــــــــــة بتكــــــــــالیف الجــــــــــودة وانعكاســــــــــها علــــــــــى اإلنتاجی

والتكـــــــالیف ال تســـــــاعد اإلدارة علـــــــى مراقبـــــــة األداء الماضـــــــي فحســـــــب، بـــــــل تســـــــاعدها علـــــــى فهـــــــم 

الل مــــــا ترســــــمه اإلدارة ومــــــا تضــــــع مــــــن ثوابــــــت تمكنهــــــا مــــــن اتجـــــاه األداء فــــــي المســــــتقبل مــــــن خــــــ

  )2009حسن، (. رسم اآلفاق المستقبلیة لمستوى اإلنتاجیة وتكالیف اإلنتاج

ـــــــة    ــــــى معلومـــــــات عـــــــن تكـــــــالیف الجـــــــودة أصـــــــبحت بالغـــــــة األهمی ـــــــإن الحاجـــــــة إلـ وعلیـــــــه ف

ي لكونهــــا تهــــدف إلــــى الوصــــول إلــــى رؤیــــة واضــــحة عــــن تكــــالیف الجــــودة مــــن خــــالل المســــاعدة فــــ

التعـــــرف علـــــى تكـــــالیف الوحـــــدات مـــــن المنتجـــــات المعیبـــــة وأســـــبابها، والمســـــاعدة فـــــي بنـــــاء تصـــــور 

ـــــك التكـــــالیف بعـــــد انخفـــــاض عـــــدد  واضـــــح لـــــدى إدارة الشـــــركة عـــــن تكـــــالیف اإلنتـــــاج ومســـــتویات تل

  )2013سالم، (. الوحدات المعیبة من المنتجات

  

  :قیاس تكالیف الجودةأسس ) 10 – 2(

یمثـــــل قیـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة جانبـــــًا مهمـــــًا ورئیســـــًا فـــــي القیـــــاس المحاســـــبي، وهـــــي عملیـــــة 
ـــي أن تســـــتوعب أســـــس عملیـــــة للقیـــــاس المحاســـــبي، وأن یـــــتم تـــــوخي الدقـــــة  محاســـــبیة أساســـــیة، ینبغــ
ـــــــد  ـــــــین الشـــــــركات، فاألســـــــس المختـــــــارة إلحـــــــداها ق ــبب االختالفـــــــات ب ـــــــار أي أســـــــاس بســـــ فـــــــي اختی
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ــــتم اختیارهــــ ــــك التــــي ی ــــف عــــن تل وأكثــــر االســــس شــــیوعًا فــــي االســــتخدام  )2009حســــن، (ا ألخــــرى، تختل
  :المحاسبي هي

  

  

  : أساس العمل المباشر: أوالً 

یعتبـــــر هـــــذا االســـــاس مـــــن األســـــس شــــــائعة االســـــتخدام ألغـــــراض التحلیـــــل، حیـــــث یظهــــــر 
  :تكالیف الجودة المنفقة لكل ساعة عمل مباشر بالعالقة التالیة

  المباشرساعات العمل ÷ تكالیف الجودة 

كمــــــا یمكــــــن إیجــــــاد عالقــــــة بــــــین تكــــــالیف الفشــــــل الــــــداخلي واألجــــــور المباشــــــرة وفقــــــًا لهــــــذا 
ـــــــات الالزمـــــــة للحســـــــاب متاحـــــــة داخـــــــل النظـــــــام المحاســـــــبي،  األســـــــاس، وتكـــــــون المعلومـــــــات والبیان
لكــــــن یؤخــــــذ علــــــى هــــــذا األســــــاس أنــــــه ال یناســــــب الصــــــناعات اآللیــــــة بســــــبب انخفــــــاض ســــــاعات 

  )2006 السید(. العمل المباشر فیها

  

  ): اإلنتاج(أساس التكیف الصناعیة : ثانیاً 

یعتمـــــد هـــــذا األســـــاس علـــــى مقارنـــــة تكـــــالیف الجـــــودة نســـــبة إلـــــى تكـــــالیف اإلنتـــــاج، ویعتبـــــر 
أســــــاس التكــــــالیف مؤشــــــرًا عامــــــًا وشــــــائعًا خاصــــــة مؤشــــــر تكــــــالیف اإلنتــــــاج ویــــــنكن حســــــاب هــــــذه 

  :االساس بالعالقة التالیة

  تكالیف اإلنتاج÷ تكالیف الجودة 

مكــــن األخــــذ بهــــذه العالقــــة وفقــــًا لكــــل عنصــــر مــــن عناصــــر تكــــالي الجــــودة، كمــــا یمكــــن وی
ــــــل ... اســــــتخدام تكــــــالیف التصــــــمیم، تكــــــالیف التســــــویق، تكــــــالیف المبیعــــــات طبقــــــًا ألغــــــراض التحلی

ـــــل العالقـــــة  ـــــة تخضـــــع لتحســـــن الجـــــودة مث ـــــاطق معین ـــــي تعكـــــس اهتمـــــام اإلدارة بمن أو التخطـــــیط الت
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ــــــارن تكــــــالیف فشــــــل الجــــــود ــــــاج، أو تكــــــالیف جــــــودة التصــــــمیم التــــــي تق ة كنســــــبة مــــــن تكــــــالیف اإلنت
  . كنسبة من تكالیف التصمیم، تكالیف جودة المشتریات كنسبة من تكلفة المواد

ـــــه متاحـــــة ومفهومـــــة یمكـــــن  ـــــه فـــــي كـــــل الظـــــروف كمـــــا أن بیانات ـــــز هـــــذا األســـــاس بثبات یتمی
ـــــــي  ـــــــین األقســـــــام وبـــــــین الشـــــــركات ف ـــــــي المقارنـــــــات بـــــــین المنتجـــــــات وب حـــــــال تشـــــــابه اســـــــتخدامه ف

النـــــواحي الفنیـــــة لإلنتـــــاج، إال أنـــــه ال یفیـــــد فـــــي المقارنـــــات فـــــي حـــــال االخـــــتالف الكبیـــــر فـــــي نســـــبة 
ــــادة نســــبة التكــــالیف غیــــر المباشــــرة التــــي  ــــاج ال ســــیما فــــي حــــال زی كــــل عنصــــر مــــن عناصــــر اإلنت

  )2003عبد الرحمن، (. تضمن جزءًا متغیرًا وآخر ثابتاً 

  

  :أساس صافي قیمة المبیعات: ثالثاً 

ـــــة    ـــــدًا فـــــي حال ـــــر مفی ـــــإلدارة فـــــي مجـــــال اتخـــــاذ القـــــرارات، كمـــــا یعتب یعتبـــــر أداة ذات قیمـــــة ل
  :قصر دورة اإلنتاج وبیع المنتجات مباشرة ویحسب بالعالقة

  صافي قیمة المبیعات÷ تكلفة الجودة 

ویؤخــــــــــــذ علـــــــــــــى هـــــــــــــذا األســــــــــــاس أنـــــــــــــه یتـــــــــــــأثر بــــــــــــالتغیرات فـــــــــــــي االســـــــــــــعار وفائدتـــــــــــــه   
ـــــــذا فإنـــــــــه یصـــــــــعب تحدیـــــــــد االتجـــــــــاه والمقارنـــــــــة بـــــــــین  محـــــــــدودة فـــــــــي التحلیـــــــــل قصـــــــــیر األجـــــــــل لــ

  )2009حسن، (. األقسام أو الشركات

 

  ):الكمیة المنتجة(اساس الوحدة : رابعاً 

ــــــث یمكــــــن قیــــــاس نســــــبة تكــــــالیف الجــــــودة لكــــــل    یعتبــــــر هــــــذه األســــــاس ســــــهل التطبیــــــق حی
وحـــــدة منتجــــــة ویســــــهل تطبیقــــــه فــــــي حــــــال وجـــــود منتجــــــات نمطیــــــة ویســــــتخدم للتحلیــــــل والدراســــــات 

  )2003فلیح، (. ألغراض التخطیط
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  االفصاح) 11 – 2( 

ـــــر مـــــن    أساســـــیات إن لإلفصـــــاح المحاســـــبي دورًا هامـــــًا وممیـــــزًا فـــــي أي شـــــركة، كمـــــا ویعتب

ومرتكـــــــزات الســـــــوق الكفــــــــؤ، فاإلفصـــــــاح یحقــــــــق الثقـــــــة والمصـــــــداقیة بــــــــین الشـــــــركات ومســــــــتخدمي 

  .المعلومات المحاسبیة

ــــــــائج    كمــــــــا ویعتبــــــــر اإلفصــــــــاح المحاســــــــبي الوســــــــیلة الرئیســــــــة واألداة الفعالــــــــة إلیصــــــــال نت

األعمــــــال للمســـــــتخدمین فـــــــي دعـــــــم قـــــــراراتهم خصوصـــــــًا المعلقـــــــة بمجـــــــاالت االســـــــتثمار والتمویـــــــل، 

ونظــــــرًا لالهتمــــــام المتزایــــــد ألصــــــحاب الفكــــــر واالختصــــــاص مــــــن أكــــــادیمیین ومهنیــــــین فــــــي مجــــــال 

اإلفصــــاح المحاســــبي والشــــفافیة فــــي التقــــاریر المالیــــة، فــــإن ذلــــك المحاســــبة والتــــدقیق حــــول أهمیــــة 

ـــــة لتطیـــــر أدائهـــــا فـــــي خدمـــــة قطاعـــــات األعمـــــال مـــــن  ـــــى اســـــتمرار الضـــــغوط علـــــى المهن ـــــؤدي إل ی

  )5ص 2003الملحم، (. ناحیة ودعم نظام الرقابة والمساءلة فیها

  

  تعریف االفصاح) 12 -2(

ـــــد مـــــن التعـــــاریف، ف   ـــــى لقـــــد عـــــرض مفهـــــوم االفصـــــاح بالعدی ـــــاحثین عل ـــــد ركـــــز بعـــــض الب ق

ـــــاحثین تطـــــرق لمفهـــــوم االفصـــــاح وأهمیتـــــه  ـــــة، وبعـــــض الب الغـــــرض مـــــن توضـــــیح المعلومـــــات المالی

  :في اتخاذ القرارات اإلداریة، وفیما یأتي عدد من هذه التعاریف

ــــبي هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن جمیـــــــع المعلومـــــــات والبیانـــــــات المالیـــــــة    ویعـــــــرف االفصـــــــاح المحاســـ

ـــــوائم  الواجـــــب االفصـــــاح عنهـــــا لجمیـــــع الفئـــــات التـــــي تســـــتخدمها، والتـــــي یـــــتم نشـــــرها مـــــن خـــــالل الق

ــة بهـــــــا، وكـــــــذلك االفصـــــــاح عـــــــن السیاســـــــات المحاســـــــبیة المتبعـــــــة  المالیـــــــة أو المالحظـــــــات الملحقـــــ
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أجـــــــل االســـــــتفادة منهـــــــا لتســـــــاعد الجهـــــــات المســـــــتخدمة عـــــــن أي تغیـــــــر طـــــــرأ علیهـــــــا، وذلـــــــك مـــــــن 

  )20ص 2008العلول (. والمستفیدة لها باتخاذ القرارات المناسبة ولتحقیق األهداف المرجوة

كمـــــــــا یعـــــــــرف االفصـــــــــاح ایضـــــــــًا الطریقـــــــــة التـــــــــي تســـــــــتطیع المنظمـــــــــة بموجبهـــــــــا إعـــــــــالم    

تماعیــــــــة، وتعتبــــــــر المجتمــــــــع بأطرافــــــــه المختلفــــــــة عــــــــن نشــــــــاطاتها المختلفــــــــة ذات المضــــــــامین االج

  )250ص 2007جربوع (. القوائم المالیة أو التقاریر الملحقة بها أداة لذلك

  

نشـــــــر كـــــــل المعلومـــــــات االقتصـــــــادیة التـــــــي لهـــــــا عالقـــــــة "واالفصـــــــاح المحاســـــــبي یقتضـــــــي   

بالمشـــــروع ســـــواء كانـــــت كمیـــــة أو وصـــــفیة؛ بمـــــا یســـــاعد المســـــتثمر علـــــى اتخـــــاذ قراراتـــــه وتخفـــــیض 

  )260ص 2007المهندي وصیام، (" األحداث االقتصادیة المستقبلیةحالة عدم التأكد لدیه عن 

ویــــــرى الخطیـــــــب بـــــــأن االفصــــــاح عبـــــــارة عـــــــن المعلومـــــــات التــــــي توصـــــــلت إلیهـــــــا الشـــــــركة         

المحاســــــبة نظامــــــًا للمعلومــــــات فــــــإن مــــــن أهــــــم أهــــــدافها هــــــي أن  وباعتبــــــاربشــــــكل تقــــــاریر وقــــــوائم، 

تقـــــوم بتـــــوفیر المعلومـــــات المالئمـــــة لكـــــل مـــــن یقـــــوم باالســـــتفادة مـــــن التقـــــاریر مـــــن أجـــــل الدقـــــة فـــــي 

  )153ص 2002الخطیب، خالد (. اتخاذ القرارات

جیـــة           ویـــرى خشـــارمه أن االفصـــاح هـــي تلـــك المعلومـــات التـــي تنشـــرها اإلدارة للجهـــات الخار          

ـــة احتیاجاتهـــا المختلفـــة مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بأعمـــال  مـــن مســـتخدمي القـــوائم المالیـــة بهـــدف مقابل

المنشــأة، ویشــمل اإلفصــاح أي معلومــات إیضــاحیة محاســبیة أو غیــر محاســبیة تاریخیــة أو مســتقبلیة 

  )97ص  2003خشارمه، حسین (. تصرح عنها اإلدارة وتضمنها التقاریر المالیة
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  أنواع االفصاح) 13 – 2(

إن اخــــــــــتالف مســــــــــتویات المســــــــــتخدمین وتعــــــــــدد القطاعــــــــــات واخــــــــــتالف بیئــــــــــة االعمــــــــــال   

ـــون المعلومـــــات المطلوبـــــة متعـــــددة األشـــــكال ممـــــا أدى إلـــــى تعـــــدد ظهـــــور  التجاریـــــة أدى إلـــــى ان تكــ

  : أنواع مختلفة من االفصاح

  :االفصاح الكامل .1

ویتطلـــــــب االفصــــــــاح الكامــــــــل أن تصـــــــمم وتعــــــــد القــــــــوائم المالیـــــــة الموجهــــــــة إلــــــــى          

ــــــة الجوهریــــــة  ــــــائق المالی ــــــع األحــــــداث والحق عامــــــة المســــــتخدمین بشــــــكل یعكــــــس بدقــــــة جمی

اي ان االفصــــــاح الكامـــــــل یشــــــیر إلـــــــى مـــــــدى . التــــــي أثـــــــرت علــــــى المنشـــــــأة خــــــالل الفتـــــــرة

لومـــــــات ذات تـــــــأثیر محســـــــوس علـــــــى شــــــمولیة التقـــــــاریر المالیـــــــة وأهمیـــــــة تغطیتهــــــا ألي مع

 )216ص  2005حنان، رضوان ( .قرارات مستخدم تلك التقاریر

 

  :االفصاح الكافي .2

حیـــــــث یــــــــتم فیـــــــه عــــــــرض  اســـــــتخداما، المحاســــــــبيهـــــــو أكثـــــــر أنــــــــواع اإلفصـــــــاح          

المعلومـــــات  لمســـــتخدميتمثـــــل الحـــــد األدنـــــى الواجـــــب تـــــوافره  والتـــــيالمعلومـــــات المالئمـــــة 

، الوقــــــت المناســــــب فـــــيالقــــــرارات الســــــلیمة  واتخـــــاذ االســــــتفادةلهــــــم  المحاســـــبیة حتــــــى یتـــــاح

وبشــــــكل أوضــــــح یجــــــب عــــــدم حــــــذف أو كتمــــــان أیــــــة معلومــــــات جوهریــــــة أو ذات منفعــــــة 

 )2002الناغي، ( .لهذا المستثمر العادي

  :االفصاح العادل .3

ـــــــواع اإلفصـــــــاح  ـــــــوع مـــــــن أن ـــــــل هـــــــذا الن ـــــــة  المحاســـــــبيیتمث ـــــــین  والمســـــــاواةبالعدال ب

ـــــوائم المالیـــــة  مســـــتخدمي الشـــــركة لمســـــاعدته  بأنشـــــطةعـــــرض المعلومـــــات المتعلقـــــة  فـــــيالق
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ــــــــى  ــــــــرارات الصــــــــحیحة إال أن مفهــــــــوم اإلفصــــــــاح العــــــــادل یواجــــــــه  اتخــــــــاذعل  انتقــــــــاداتالق

-http://www.3loom. عدیــــــــــــدة الن مفهــــــــــــوم العدالــــــــــــة یعتبــــــــــــر مفهــــــــــــوم نســــــــــــبى غیــــــــــــر محــــــــــــدد

eltgara.com/2014/10/Disclosure-Accounting.html 
 

  :صاح التفاضلياالف .4

) الملخصـــــــة(یعتمـــــــد االفصـــــــاح التفاضـــــــلي علـــــــى التقـــــــاریر الســـــــنویة المختصـــــــرة           

، ولكـــــــــن الكثیـــــــــر مـــــــــنهم ال  بحجـــــــــة أن بعـــــــــض المســـــــــاهمین یحتـــــــــاجون إفصـــــــــاحًا شـــــــــامًال

ــاجون إال إلـــــــى معلومـــــــات مالیـــــــة ملخصـــــــة وذات تحلیـــــــل فنـــــــي أقـــــــل أي أن مؤیـــــــدي . یحتـــــ

ــــــة واســــــتیعابا مــــــن المســــــتثمر العــــــادي االفصــــــاح التفاضــــــلي یفترضــــــون مســــــتثمرًا  أقــــــل درای

  )2007الحجاوي، ( .الذي تفترضه مهنه المحاسبة

  

 : االفصاح الوقائي .5

ــــــــائي أو التقلیــــــــدي مفهــــــــوم اإلفصــــــــاح الشــــــــامل كمــــــــا هــــــــو  یعتمــــــــد اإلفصــــــــاح         الوق

مطبـــــق حالیــــــًا فــــــي النمــــــوذج المحاســــــبي المعاصــــــر، وتمثــــــل فئــــــة المســــــاهمین والمقرضــــــین 

المحـــــــور األساســـــــي لتحدیـــــــد مضـــــــمون  –المســـــــتثمرین الخـــــــارجیین عمومـــــــا  –أو الـــــــدائنین 

: وینطلــــــــق اإلفصــــــــاح الوقــــــــائي مــــــــن الفــــــــروض التالیــــــــة. وأدوات هــــــــذا االفصــــــــاح الوقــــــــائي
  )216ص  2005حنان، رضوان (

  فـــــرض أن المســـــتخدم الرئیســـــي للمعلومـــــات المحاســـــبیة التـــــي یـــــتم االفصـــــاح عنهـــــا

، أي المســــــــــا همون الحــــــــــالیون والمرتقبــــــــــون وهــــــــــو المســــــــــتثمر الخــــــــــارجي عمومــــــــــًا

 .والمقرضون والدائنون، وأن المستثمر الخارجي متوسط الدرایة والفطنة



 ~31 ~ 
 

  فـــــــرض أن االحتیاجـــــــات المعلوماتیـــــــة لهـــــــذا المســـــــتثمر الخـــــــارجي هـــــــي معلومـــــــات

 .تتعلق بالدخل والثروة في الوحدة المحاسبیة المعنیة

 نســـــب لإلفصـــــاح فـــــرض أن القـــــوائم المالیـــــة ذات الغـــــرض العـــــام هـــــي األســـــلوب األ

ـــــة تكلفـــــة اإلفصـــــاح المنفعـــــة أو العائـــــد  ـــــك مـــــن وجهـــــة نظـــــر مقارن المحاســـــبي، وذل

 .المتوقع

 فرض أن القوائم المالیة األربع مترابطة ومتكاملة. 

  

 :اإلفصاح التثقیفي أو اإلعالمي .6

ـــــدة ألغـــــراض اتخـــــاذ القـــــرارات  یهـــــدف هـــــذا النـــــوع مـــــن االفصـــــاح تقـــــدیم معلومـــــات مفی

ـــــارات اهمهـــــا توجیـــــه المعلومـــــات المفصـــــح عنهـــــا  ـــــى العدیـــــد مـــــن االعتب االســـــتثماریة ویقـــــوم عل

ــــــى  فــــــي القــــــوائم المالیــــــة نحــــــو مســــــاعدة المســــــتثمرین علــــــى تقــــــدیر المتغیــــــرات التــــــي تعتمــــــد عل

القــــــة العائــــــد مــــــن االســــــتثمار مقارنــــــة بالعائــــــد قیـــــاس درجــــــة المخــــــاطر النســــــبیة وفــــــي ضــــــوء ع

ـــــرض هـــــذا اإلفصـــــاح مســـــتثمرًا حصـــــیفًا  علـــــى االســـــتثمار فـــــي الســـــوق المـــــالي ككـــــل، كمـــــا ویفت

ـــــؤات  جـــــراء التنب ـــــات وإ ـــــد المقارن ـــــل وعق ـــــى التحلی ـــــك القـــــدرة عل طـــــالع واســـــعین، ویمتل ـــــة وإ ذا درای

  )2007لطفي، (. بطریقة مهنیة
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  :فصاح عن المعلومات المحاسبیةالمقومات األساسیة لإل) 14 – 2(

یتركــــــــز اإلفصــــــــاح عــــــــن المعلومــــــــات المحاســــــــبیة فــــــــي القــــــــوائم المالیــــــــة علــــــــى المقومــــــــات   

  )345ص  2008مطر، السویطي (: اآلتیة

 :تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة .1

ـــــتخدمة للمعلومـــــــــــات المحاســـــــــــبیة، كمـــــــــــا تختلـــــــــــف طـــــــــــرق  تتعــــــــــدد الفئـــــــــــات المســــــ

فــــــــالمالك الحــــــــالیون والمحتملـــــــون والــــــــدائنون، والمحللــــــــون . المعلومـــــــاتاســـــــتخدامها لهــــــــذه 

ــــــــــــي تهــــــــــــتم بالشــــــــــــؤون  ــــــــــــة، والجهــــــــــــات الت ــات الحكومی ــــــــــــون، والجهــــــــــ المــــــــــــالیون، والموظف

ـــــد . االجتماعیـــــة وغیرهـــــا، تعـــــد مـــــن األمثلـــــة علـــــى مســـــتخدمي المعلومـــــات ن أهمیـــــة تحدی وإ

ــــــــع مــــــــن حقیقــــــــة أساســــــــیة ــــــــي ستســــــــتخدم فیهــــــــا هــــــــذه المعلومــــــــات تنب هــــــــي أن  الجهــــــــة الت

األغـــــــراض التـــــــي ستســـــــتخدم فیهـــــــا هـــــــذه المعلومـــــــات مـــــــن جهـــــــات مختلفـــــــة تكـــــــون أیضـــــــًا 

لـــــذلك فـــــإن الحاجـــــة لتحدیـــــد الجهـــــة المســـــتخدمة للمعلومـــــات تســـــبق الحاجـــــة إلـــــى . مختلفـــــة

ـــــــد هـــــــذه الجهـــــــة ـــــــد  تحدیـــــــد غـــــــرض اســـــــتخدامها، كمـــــــا أن تحدی ـــــــي تحدی ســـــــوف یســـــــاعد ف

نظرهــــــا، ســــــواء مــــــن حیــــــث الخــــــواص الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي تلــــــك المعلومــــــات مــــــن وجهــــــة 

ـــــــــث شـــــــــكل وصـــــــــورة العـــــــــرض، فمـــــــــدى مالئمـــــــــة مجموعـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــوى أو مـــــــــن حی المحت

ــــى مــــدى  ــــة، ســــتتوقف فــــي جانــــب كبیــــر منهــــا عل ــوفرة فــــي البیانــــات المالی اإلیضــــاحات المتــ

مـــــــا تمتلكـــــــه الجهـــــــة المســـــــتخدمة لهـــــــذه البیانــــــــات مـــــــن مهـــــــارة وخبـــــــرة فـــــــي تفســـــــیر تلــــــــك 

ســـــتخدامات جهـــــة معینـــــة قـــــد ال تكـــــون فإیضـــــاحات معینـــــة تكـــــون مالئمـــــة ال. االیضـــــاحات

جهـــــة أخـــــرى ال تمتلـــــك المهـــــارة والخبـــــرة الكـــــافیتین لفهـــــم  الســـــتخداماتبالضـــــرورة مالئمـــــة 

  .تلك االیضاحات
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 :تحدید األغراض التي ستستخدم فیها المعلومات المحاسبیة .2

ــــــــه المعلومــــــــات المحاســــــــبیة بخاصــــــــیة  ــــــــذي تســــــــتخدم فی ــــــــط الغــــــــرض ال ینبغــــــــي رب

ـــي هـــــذا اإلطـــــار وجهتـــــا نظـــــر كـــــل مـــــن المعهـــــد األمریكـــــي للمحاســـــبین  مالئمتهـــــا وتلتقـــــي فــ

ـــــــة  (AICPA)القـــــــانونین  ـــــــة المحاســـــــبة األمریكی ـــــــي عبـــــــرت عـــــــن وجهـــــــة  (AAA)وجمعی الت

ـــــ"بـــــالقول  1966نظرهـــــا فـــــي أحـــــد تقاریرهـــــا لعـــــام  ة النســـــبیة بمثابـــــة فـــــي حـــــین تعـــــد االهمی

ــــــذي یحــــــدد حجــــــم أو كمیــــــة المعلومــــــات المحاســــــبیة واجبــــــة اإلفصــــــاح،  المعیــــــار الكمــــــي ال

تعـــــــد المالئمـــــــة المعیـــــــار النـــــــوعي الـــــــذي یحـــــــدد طبیعـــــــة أو نـــــــوع المعلومـــــــات المحاســـــــبیة 

ــذا تتطلـــــب خاصـــــیة المالئمـــــة وجـــــود صـــــلة وثیقـــــة بـــــین طریقـــــة إعـــــداد  واجبـــــة اإلفصـــــاح، لـــ

جهـــــــة، والغــــــرض الرئیســــــي الســـــــتخدامها مــــــن الجهـــــــة  المعلومــــــات واإلفصــــــاح عنهـــــــا مــــــن

وعلیـــــــه یجــــــب قبـــــــل تحدیــــــد مـــــــا إذا كانــــــت معلومـــــــات معینــــــة مالئمـــــــة أو غیـــــــر . األخــــــرى

إذ أن معلومـــــة مالئمـــــة لمســـــتخدم . مالئمـــــة، أن یـــــتم تحدیـــــد الغـــــرض الـــــذي ستســـــتخدم فیـــــه

معــــــین فــــــي غــــــرض معــــــین قــــــد ال تكــــــون بالضــــــرورة مالئمــــــة لغــــــرض بــــــدیل أو لمســــــتخدم 

  .بدیل

  

 :دید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنهاتح .3

ــات المحاســــــبیة التــــــي یــــــتم اإلفصــــــاح عنهــــــا، فیمــــــا یــــــتم تضــــــمینه  ــــــل المعلومــــ تتمث

ـــــــة األساســـــــیة وهـــــــي ـــــــة التقلیدی ـــــــي القـــــــوائم المالی ـــــــواه ف ـــة محت ــــ ـــــــات مالی المیزانیـــــــة : مـــــــن بیان

لتـــــــــدفقات النقدیـــــــــة، ، وقائمـــــــــة اةالعمومیـــــــــة، وقائمـــــــــة الـــــــــدخل، وقائمـــــــــة األربـــــــــاح المحتجـــــــــز 

فــــــي حقــــــوق الملكیــــــة، باإلضــــــافة إلــــــى المعلومــــــات التــــــي تعــــــرض فـــــــي  التغیــــــراتوقائمــــــة 
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ــــــي تعــــــد جــــــزءًا مــــــن  ــــــة، والت ــــــالقوائم المالی ــــــة ب المالحظــــــات واالیضــــــاحات والمالحــــــق المرفق

  .هذه القوائم

لكنــــــه یــــــتم إعــــــداد القــــــوائم المالیــــــة وفقــــــًا لمجموعــــــة مــــــن االفتراضــــــات واألعــــــراف 

ـــــــي والمبـــــــادئ المحا ـــــــة المعلومـــــــات الت ـــــــوع وكمی ـــــــى ن ـــــــود ومحـــــــددات عل ســـــــبیة، وضـــــــمن قی

ــك القـــــوائم، التـــــي مـــــن ضـــــمنها بعـــــض االشـــــتراطات مثـــــل ضـــــرورة حـــــدوث  تظهـــــر فـــــي تلـــ

صــــــــفقة تبادلیـــــــــة مـــــــــع طــــــــرف خـــــــــارجي كأســـــــــاس لتســــــــجیل األحـــــــــداث االقتصـــــــــادیة فـــــــــي 

الســـــجالت المحاســــــبیة، وكــــــذلك اشـــــتراط التقیــــــد بمبــــــدأ التكلفـــــة التاریخیــــــة كأســــــاس إلثبــــــات 

  .تقییم كثیر من الموجوداتو 

  

 :تحدید أسالیب وأدوات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة .4

ـــــــار المهمـــــــة  ـــــــتم االفصـــــــاح عـــــــن المعلومـــــــات ذات اآلث ـــــــى أن ی جـــــــرى العـــــــرف عل

ــــــتم اإلفصــــــاح عــــــن  ــــــي حــــــین ی ــــــوائم المالیــــــة، ف ــــــرارات مســــــتخدمیها فــــــي صــــــلب الق علــــــى ق

ــــــي المالحظــــــات أو االیضــــــاحات المرفقــــــة  المعلومــــــات األخــــــرى خصوصــــــًا التفاصــــــیل إم ف

كمــــا یتطلـــــب األمــــر فـــــي بعـــــض . بتلــــك القـــــوائم، أو فــــي جـــــداول أخــــرى مكملـــــة تلحــــق بهـــــا

االحیـــــان اإلفصــــــاح عـــــن المعلومــــــة الوحـــــدة نفســــــها إذا كانـــــت مهمــــــة فـــــي أمــــــاكن متعــــــددة 

  .في البیانات المالیة

وباختصـــــــار فـــــــإن القـــــــوائم المالیـــــــة األساســـــــیة المتمثلـــــــة فـــــــي المیزانیـــــــة العمومیـــــــة   

ــــة التــــي تقــــوم وقائمــــ ة الــــدخل وقائمــــة التغیــــرات فــــي حقــــوق الملكیــــة وقائمــــة التــــدفقات النقدی

بإعـــــدادها المنشــــــأة، هـــــي األدوات األهــــــم لإلفصـــــاح عــــــن المعلومـــــات المحاســــــبیة، ویمكــــــن 

ــــــــؤات  ــــــــي توضــــــــح تنب ــــــــالقوائم األساســــــــیة، كتلــــــــك الت االســــــــتعانة بقــــــــوائم إضــــــــافیة ملحقــــــــة ب
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ســـــــــاس التغیـــــــــر فـــــــــي مســـــــــتویات األســـــــــعار عدلـــــــــة علـــــــــى أالموخطـــــــــط اإلدارة، أو القـــــــــوائم 

أمــــــا زیـــــــادة اإلفصـــــــاح عـــــــن المعلومــــــات التـــــــي تعـــــــرض فـــــــي . كوســــــائل أخـــــــرى لإلفصـــــــاح

القــــــوائم المالیــــــة األساســــــیة واإلضــــــافیة، لتقــــــدیم معلومــــــات أخــــــرى توضــــــیحیة أو تفصــــــیلیة، 

ـــورة واضــــــحة ومكتملــــــة عــــــن األحــــــداث والعملیــــــات االقتصــــــادیة للمنشــــــأة  حتـــــى تكــــــون الصـــ

ـــــة،  ـــــرة معین ـــــل التوضـــــیح بـــــین عـــــن فت ـــــه یمكـــــن اســـــتخدام بعـــــض االســـــالیب والطـــــرق مث فإن

  .قوسین، والمالحظات، والجداول المرفقة

  

 :توقیت اإلفصاح عن البیانات المالیة .5

ـــــــالث صـــــــفات هامـــــــة لخاصـــــــیة  ـــــــت المناســـــــب واحـــــــدًا مـــــــن ث  مالءمـــــــةیعـــــــد التوقی

ــــــة ا ــــــة والتغذی ــــــان همــــــا القیمــــــة التنبؤی . لعكســــــیةالمعلومــــــات المحاســــــبیة، والصــــــفتان األخریت

ـــــى اشـــــتراط أن تكـــــون هـــــذه المعلومـــــات  ـــــه باإلضـــــافة إل ، فإن ـــــدًا وحتـــــى یكـــــون اإلفصـــــاح مفی

ـــــم فـــــي إعـــــدادها  ـــــوفر التوقیـــــت المالئ ـــة للمقارنـــــة والفهـــــم، یجـــــب أن یت ــ كـــــافي وموثوقـــــة وقابل

ــــــم تــــــزول  وعرضــــــها وتقــــــدیمها لمســــــتخدمي تلــــــك المعلومــــــات، وتنــــــاقص منفعــــــة المعلومــــــة ّث

أن المنفعــــــة التـــــي یحققهــــــا متخـــــذ القــــــرار، تـــــرتبط بمــــــدى  بمعنـــــى. إذا لـــــم تــــــأِت فـــــي وقتهــــــا

ـــــــت المناســـــــب ـــــــي الوق ـــــــى المعلومـــــــات المناســـــــبة ف ـــــــوانین . حصـــــــوله عل ـــــــذلك حرصـــــــت ق ول

الشـــــركات فـــــي الـــــدول المختلفــــــة، وتعلیمـــــات هیئـــــات أســـــواق المــــــال العالمیـــــة ومنهـــــا هیئــــــة 

تقـــــــوم  األرواق المالیـــــــة األردنیـــــــة، أن تلتـــــــزم الشـــــــركات المدرجـــــــة فـــــــي تلـــــــك األســـــــواق بـــــــأن

بإعـــــداد وعـــــرض هــــــذه المعلومـــــات خـــــالل فتــــــرة زمنیـــــة معقولـــــة مــــــن تـــــاریخ انتهـــــاء الســــــنة 

ــة، وتزویـــــــد هیئــــــة األوراق المالیــــــة بنســـــــخ مــــــن قوائمهــــــا المالیـــــــة  المالیــــــة أو الفتــــــرة المرحلیــــ

ــــف الســــــــنویة بهــــــــدف تــــــــوفیر المعلومــــــــات الحدیثــــــــة والمســــــــتمرة  المرحلیــــــــة الربعیــــــــة أو نصــــ
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فـــــي األســـــواق المالیـــــة، وعـــــدم االكتفـــــاء بالتقـــــاریر المالیـــــة  علـــــى فتـــــرات متقاربـــــة للمتعـــــاملین

وتفــــــرض القــــــوانین ومنهــــــا قــــــانون الشــــــركات األردنــــــي، مهلــــــة ثالثــــــة شــــــهور مــــــن . الســـــنویة

ن تعلیمــــات االفصــــاح الصــــادرة عـــــن كمــــا أ. تــــاریخ المیزانیــــة الســــنویة لنشــــر هــــذه البیانــــات

لمدرجـــــة فـــــي ســـــوق بورصـــــة ة األوراق المالیـــــة األردنیـــــة تلـــــزم هـــــي األخـــــرى الشـــــركات اهیئــــ

ــــــة  عمــــــان بــــــاإلعالن عــــــن نتائجهــــــا نصــــــف الســــــنویة فــــــي غضــــــون شــــــهر واحــــــد مــــــن نهای

  .نصف العام
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  :أهمیة قیاس تكالیف الجودة واالفصاح عنها في الشركات الصناعیة) 15 – 2(

إن القطاع الصناعي هـو أحـد أهـم القطاعـات اإلنتاجیـة والحیویـة فـي أي دولـة، وذلـك بسـبب   

دوره فـي إرســاء أسـس التقــدم المـادي، وبســبب قدرتـه علــى اتمـام النمــو المطلـوب فــي جمیـع المجــاالت 

  .االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة

وأظهرت الثمانینات من القـرن الماضـي تغیـرات جذریـة متالحقـة فـي نظـم التصـنیع فـي العـالم   

السـوق العالمیـة بشـكل جعـل المنشـآت أوجدتها مجموعة مـن التحـدیات أهمهـا تزایـد حـدة المنافسـة فـي 

تبحــث عــن التمیــز باالســتثمار مــن جهــة واالســـتغالل االمثــل للمــوارد المتاحــة مــن جهــة أخــرى، ممـــا 

فــاهیم مبتكــرة تتناســب والتقــدم الكبیــر بعملیــات التصــنیع األمــر الــذي مفــرض ضــرورة إیجــاد تطبیقــات و 

، بالمقابـــل اختفـــاء الـــبعض اآلخـــر فأصـــبح مصـــطلح  صـــنف المنتجـــین إلـــى منتجـــین متمیـــزین عالمیـــًا

التمییـز العـالمي فلسـفة إداریــة الغایـة منهـا إنتــاج منتجـات ذات جـودة عالیــة بتكلفـة منخفضـة وتقــدیمها 

  )264ص 2000أبو شناف، (. للعمالء بالوقت المحدد

وبنــاًء علــى مــا تقــدم فــإن المیــزة التنافســیة لبیئــة التصــنیع تتمثــل بتحقیــق جــودة عالیــة وتكلفــة   

منخفضــة، وعلیــه اصــبحت الجــودة تحتــل مركــزًا متقــدمًا فــي أولویــات الشــركات عنــد تفكیرهــا بتصــمیم 

الزبــون وزیــادة نســبة أرباحهــا،  منــتج جدیــد أو تطــویر منــتج قــدیم بهــدف تحقیــق المیــزة التنافســیة ورضــا

وفــي ظــل المنافســة الشــدیدة، والتطــور التكنولــوجي الســریع فإنــه یتطلــب االهتمــام بتطبیــق نظــم الجــودة 

    .الشاملة، وتحقیق أعلى مستوى لها

ــــــل فــــــي قیــــــاس تكالیفهــــــا،    وبالتــــــالي فــــــإن االهتمــــــام بــــــالجودة یجــــــب أن یرافقــــــه اهتمــــــام مماث

یـــــــاس تكـــــــالیف الجـــــــودة واالفصـــــــاح عنهـــــــا لیســـــــاعدها بمعرفـــــــة األمـــــــر الـــــــذي یحـــــــتم علـــــــى اإلدارة ق

ــــــرارات واالجــــــراءات  ــــــالي یمكنهــــــا مــــــن اتخــــــاذ الق ـــر الضــــــروریة، وبالت ـــ ــــــة وغی تكــــــالیف الجــــــودة الردیئ

ـــــــى الـــــــتخلص مـــــــن تكـــــــالیف الجـــــــودة  ـــــــةالتـــــــي تـــــــؤدي إل ـــــــاس  الردیئ وغیـــــــر الضـــــــروریة، كمـــــــا أن قی
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ـــــــي تت ـــــــة األمـــــــاكن الت ـــــــى معرف ـــــــة، وایضـــــــًا تكـــــــالیف الجـــــــودة تســـــــاعد اإلدارة عل ـــــــدابیر وقائی ـــــــب ت طل

ـــــــك التكـــــــالیف  ـــــــة لتل ـــــــى إعـــــــداد موازن یســـــــاعد فصـــــــل تكـــــــالیف الجـــــــودة عـــــــن إجمـــــــالي التكـــــــالیف إل

ــي القـــــوائم المالیـــــة بهـــــدف ممارســـــة اإلدارة لرقابـــــة أكبـــــر وأفضـــــل علـــــى  ظهارهـــــا بشـــــكل منفصـــــل فـــ وإ

ــــــالي توزیــــــع تكــــــالیف ا ــــــیم االداء مــــــن ســــــنة ألخــــــرى، وبالت ــــــة وبهــــــدف تقی ــــــات اإلنتاجی لجــــــودة العملی

  .أكثر نحو انشطة المنع والتقییم وأقل نحو الفشل بأنواعه

وعلیـــــه أصــــــبح قیـــــاس تكــــــالیف الجـــــودة واالفصــــــاح عنهــــــا فـــــي القــــــوائم المالیـــــة أمــــــرًا هامــــــا   

دارات االقســــــام المعنیــــــة لالســــــتفادة منهــــــا فــــــي التخطــــــیط والرقابــــــة وتقیــــــیم األداء،  ــــــإلدارة العلیــــــا وإ ل

  .واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها
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  الدراسات السابقة

اطلــع الباحــث علــى العدیــد مــن الدراســات واالبحــاث ذات العالقــة بالموضــوع والمطبقــة علــى   

الشـــركات الصـــناعیة، وقـــد تـــم أخـــذ اهـــم الدراســـات ذات الصـــلة بمتغیـــرات الدراســـة، حیـــث البـــد مـــن 

  .بالدراسة الحالیةمراجعتها للتعرف على األمور التي تركز علیها وأهم نتائجها وعالقتها 

  

  الدراسات باللغة العربیة: أوالً 

  

 ":اســــتخدام نظــــم الكلــــف النوعیــــة فــــي المنشــــآت الصــــناعیة"بعنــــوان  2000دراســــة البكــــري،  .1

تنــــــاول هــــــذا البحـــــــث مفهــــــوم كلـــــــف النوعیــــــة والتصــــــنیف الرئیســـــــي لهــــــا واســـــــس قیــــــاس كلـــــــف 

النوعیـــــة بتصـــــنیفاتها االربعـــــة بهـــــدف احكـــــام الرقابـــــة والســـــیطرة علیهـــــا لغـــــرض تخفیضـــــها وقـــــد 

ــــــتخدام االســــــــالیب المعتمــــــــدة للوصــــــــول إلــــــــى معــــــــاییر للكلــــــــف  اوصــــــــى الباحــــــــث بضــــــــرورة اســ

ســـــــــتوى المنشـــــــــأة وذلـــــــــك للوصـــــــــول إلـــــــــى النوعیـــــــــة للمنشـــــــــآت الصـــــــــناعیة وتوحیـــــــــدها علـــــــــى م

ـــــف  ـــــة وكل ـــــف النوعی ـــــم كل ـــــى حـــــد ممكـــــن ومـــــن ث ـــــى ادن ــف الفشـــــل إل ـــ ـــــوب بكل االنخفـــــاض المطل

االنتــــــاج، كمــــــا اوصــــــى الباحــــــث بضــــــرورة دراســـــــة كــــــل ظــــــروف االنتــــــاج وایجــــــاد المعالجـــــــات 

لمشــــاكل النوعیــــة مــــن اجــــل انتــــاج منتجــــات متطــــورة قــــادرة علــــى المنافســــة فــــي الســــوق مــــن ثــــم 

 .السوقیة للمنشأة ورفع سمعتها في االسواق زیادة الحصة

 

ـــــــاح  .2 ـــــــوان 2002دراســـــــة طلف ـــــــي المؤسســـــــات "، بعن ـــــــة ف ـــــــالیف الســـــــیطرة النوعی ـــــــل تك تحلی

ــــــرا للصــــــناعات  "الصــــــناعیة ــــــة لشــــــركة بت ــــــى أســــــلوب دراســــــة الحال اعتمــــــدت هــــــذه الدراســــــة عل
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وقـــــد هـــــدفت إلـــــى تطـــــویر نمـــــوذج إطــــار یضـــــم التكـــــالیف المتعلقـــــة بالنوعیـــــة ومـــــن  –الهندســــیة 

ــــــــاج  ــــــــى خطــــــــوط االنت ــــــــة ونشــــــــاطات النوعیــــــــة عل ــــــــات والنشــــــــاطات اإلنتاجی ــــــــل العملی ثــــــــم تحلی

ــي المســـــتغرق فـــــي هـــــذه النشـــــاطات، وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى بعـــــض  ـــــاس الـــــزمن الفعلـــ وقی

ــــــــــة بلغــــــــــت االســــــــــتنتاجات والتوصــــــــــیات فقــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة أن التكل ــــــــــة الكلیــــــــــة للنوعی ف

ــــاج للوحـــــــدة الواحـــــــدة، وقـــــــد توزعـــــــت علـــــــى عناصـــــــر التكـــــــالیف %) 25.8( مـــــــن تكـــــــالیف اإلنتـــ

بنســـــب مختلفـــــة حیـــــث أن تكـــــالیف الفحـــــص التقیـــــیم تحتـــــل النســـــبة األكبـــــر مـــــن بـــــین التكـــــالیف 

ثـــــــم تكلفــــــــة %) 37(تلیهـــــــا تكلفــــــــة الفشـــــــل الخــــــــارجي والتـــــــي بلغــــــــت %) 53.5(والتـــــــي بلغــــــــت 

، فـــــي حـــــین أن نســـــبة التكلفـــــة الوقائیـــــة كانـــــت األقـــــل مـــــن %)8(لتـــــي بلغـــــت الفشـــــل الـــــداخلي وا

ـــــث بلغـــــت  ـــــین هـــــذه التكـــــالیف حی ـــــة وكـــــان مـــــن أهـــــم مـــــا %) 1.5(ب ـــــة للنوعی ـــــة الكلی مـــــن التكلف

ــــة فــــي الشــــركة اســــتنادًا  ــــه هــــذه الدراســــة هــــو اســــتحداث نظــــام خــــاص بتكــــالیف النوعی أوصــــت ب

 .المحاسبي (ABC)إلى نظام 

  

قیــــــاس وتحلیـــــل كلــــــف الجـــــودة الشــــــاملة فـــــي الشــــــركة ": بعنـــــوان 2005دراســـــة العبیـــــدي،  .3

ــــــة ــــــد و  :العامــــــة للصــــــناعات الكهربائی ــــــل إجمــــــالي كلــــــف ق ــــــاس وتحلی ــــــى قی هــــــدف البحــــــث إل

الجـــــودة الشـــــاملة عینــــــة البحـــــث مـــــن خــــــالل االعتمـــــاد علـــــى التصــــــنیف الفرعـــــي لهـــــذه الكلــــــف 

ـــــــق  ـــــــف الجـــــــودة ولتحقی ـــــــاس كل ـــــــى احـــــــد المؤشـــــــرات المســـــــتخدمة فـــــــي قی هـــــــدف واالعتمـــــــاد عل

البحـــــث فقـــــد تبنـــــى البحـــــث فرضـــــیة اساســـــیة مفادهـــــا ان قیـــــاس وتحلیـــــل إجمـــــالي كلـــــف الجـــــودة 

یــــــؤدي إلــــــى تــــــوفیر معلومــــــات محاســــــبیة وتحلیلیــــــة دقیقــــــة تســــــاعد الشــــــركة عینــــــة البحــــــث مــــــن 

ــــــة تلبــــــي  ــــــدیم منتجــــــات ذات جــــــودة عالی ــــــة وجــــــودة منتجاتهــــــا وتســــــاعدها علــــــى تق ــــــتحكم بكلف ال

ولقـــــد اختــــــتم هـــــذا البحـــــث بجملــــــة . ت واربــــــاح ممكنـــــةرغبـــــات الزبـــــائن وتحقیــــــق اقصـــــى مبیعـــــا
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ــــــة  ــــــاء بمســــــتوى جــــــودة وكلف ــــــي االرتق ــــــي یمكــــــن ان تســــــهم ف ــیات الت مــــــن االســــــتنتاجات والتوصــــ

ـــة البحـــــث وتســـــاعدها علـــــى التفـــــوق وتحقیـــــق اهـــــدافها بالشـــــكل المطلـــــوب  منتجـــــات الشـــــركة عینــ

 .والصحیح

 

ــــــاس تكــــــالیف الجــــــودة واالفصــــــاح "بعنــــــوان  2005دراســــــة الخنــــــاق و الربیعــــــي،  .4 أهمیــــــة قی

         ":دراســـــــة حالـــــــة شـــــــركة بغـــــــداد للمشـــــــروبات الغازیـــــــة –عنهـــــــا فـــــــي القـــــــوائم المالیـــــــة 

ـــــة  ـــــد األنشـــــطة المســـــببة لحـــــدوث تكـــــالیف الجـــــودة ممـــــا یســـــهل عملی ـــــى تحدی هـــــدفت الدراســـــة إل

ـــــــاس المحاســـــــبي الموضـــــــوعي  ـــــــك األنشـــــــطة ومـــــــن ثـــــــم القی ــــــاس تل ـــــــى أسـ ـــــــاس التكـــــــالیف عل قی

ــــة االفصــــاح عــــن تكــــالیف الجــــودة فــــي القــــوائم المالیــــة والعــــ ادل لتكــــالیف الجــــودة ، وبیــــان أهمی

وقـــــــــد بینـــــــــت الدراســـــــــة أن تكـــــــــالیف . بالنســـــــــبة إلدارات الشـــــــــركات والمســـــــــتثمرین والمســـــــــتهلكین

الوقایـــــــة هـــــــي االســـــــاس فـــــــي تكـــــــالیف الجـــــــودة ألنهـــــــا تســـــــاهم فـــــــي الحـــــــد مـــــــن ارتفـــــــاع أنـــــــواع 

ن افضـــــل نظـــــام لتطبیـــــق تكـــــالیف الجـــــودة واالفصــــــاح كمـــــا بـــــین البحـــــث أ. التكـــــالیف األخـــــرى

ــــالزم خاصــــة وأنهــــا تحتــــل نســــب ال یســــتهان  ــــة لــــم یحظــــى باالهتمــــام ال عنهــــا فــــي القــــوائم المالی

وقــــــد أوصــــــت الدراســــــة بضــــــرورة اهتمــــــام الشــــــركات بتكــــــالیف . بهــــــا قیاســــــًا بــــــإیرادات الشــــــركات

ــــ ــــف الجــــودة مــــن حیــــث قیاســــها واالفصــــاح عنهــــا فــــي القــــوائم المالیــــة وتطبی ــــد الكل ق نظــــام تحدی

 .في احتساب كلف الجودة بتحلیلها حسب األنشطة ABCعلى أساس األنشطة 

  
": القیــــــاس واإلفصــــــاح المحاســــــبي عــــــن كلــــــف النوعیــــــة"بعنــــــوان  2005دراســــــة البســــــتاني،  .5

هـــــــدفت الدراســـــــة إلـــــــى اقتـــــــراح مجموعـــــــة مـــــــن النمـــــــاذج فـــــــي الشـــــــركة عینـــــــة البحـــــــث وتحلیـــــــل 

أثیرهــــا علــــى كلــــف اإلنتــــاج النهائیــــة، وقــــد اظهــــرت نتــــائج العالقــــة بــــین كلــــف النوعیــــة وبیــــان ت
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ـــــة اجـــــراءات الســـــیطرة  ـــــة عـــــن متابعـــــة ومراقب الدراســـــة مســـــؤولیة قســـــم البحـــــوث والســـــیطرة النوعی

ـــــــائج عـــــــدم ظهـــــــور عناصـــــــر كلـــــــف  ـــــــة بالشـــــــركة والقســـــــم الهندســـــــي، كمـــــــا أظهـــــــرت النت النوعی

صــــــــر كلــــــــف النوعیــــــــة فــــــــي الســــــــجالت المالیــــــــة للشــــــــركة بشــــــــكل منفصــــــــل، كمــــــــا وتتمثــــــــل عنا

ـــــــــف  ـــــــــة البحـــــــــث بكل ـــــــــة بالشـــــــــركة عین ـــــــــداخلي(النوعی ـــــــــویم، الفشـــــــــل ال ـــــــــع، التق وال توجـــــــــد ) المن

كمــــا ال توجــــد أســــس قیــــاس محاســــبي معتمــــدة لقیــــاس . معلومــــات عــــن كلــــف الفشــــل الخــــارجي

: وقـــــــد أوصـــــــت الدراســــــــة بمجموعـــــــة توصـــــــیات كـــــــان مـــــــن أهمهــــــــا. كلـــــــف النوعیـــــــة بالشـــــــركة

ـــــــة ومتاب ـــــــرامج النوعی ـــــــي الشـــــــركة لب ـــــــاس ضـــــــرورة تبن ـــــــة وقی عـــــــة تطـــــــویر نظـــــــم الســـــــیطرة النوعی

ــــــف إصــــــالح  ــــــة المنتجــــــات وتخفــــــیض كل ـــرامج التحســــــینات المســــــتمرة لنوعی ــــــق بـــ ومتابعــــــة تطبی

العیــــــوب، وتصــــــمیم نظــــــم محاســــــبیة تقــــــدم المعلومــــــات المحاســــــبیة الكافیــــــة التــــــي تمكــــــن اإلدارة 

ض مـــــــن اتخـــــــاذ القـــــــرارات المتعلقـــــــة بالنوعیـــــــة، كمـــــــا وأوصـــــــت الدراســـــــة بضـــــــرورة اعتمـــــــاد بعـــــــ

طــــــرق االفصـــــــاح المحاســـــــبي المناســــــبة لتقـــــــدیم معلومـــــــات إضـــــــافیة عــــــن كلـــــــف النوعیـــــــة فـــــــي 

ـــــدیم مؤشـــــرات عـــــن  ـــــوائم المالیـــــة أو فـــــي تقریـــــر االدارة الســـــنوي للشـــــركة بمـــــا یســـــاعد فـــــي تق الق

 .األداء

 

مـــــدى قیـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة والتقریـــــر عنهـــــا ألغـــــراض "بعنـــــوان  2005دراســـــة مغـــــیض،  .6

هــــدفت الدراســـــة  ":الشـــــركات الصــــناعیة المســـــاهمة األردنیـــــةاتخــــاذ القـــــرارات اإلداریــــة فـــــي 

ــــى مــــدى وأهمیــــة قیــــاس تكــــالیف الجــــودة والتقریــــر عنهــــا ومــــدى إعــــداد تقــــاریر  إلــــى التعــــرف عل

تكــــــــالیف الجــــــــودة بمــــــــا یخــــــــدم اإلدارات فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات الرشــــــــیدة فــــــــي هــــــــذه الشــــــــركات 

القـــــرارات االقتصـــــادیة فـــــي والتعـــــرف علـــــى مـــــدى اســـــتخدام اإلدارة لتكـــــالیف الجـــــودة فـــــي اتخـــــاذ 

وقــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة إلــــــــــى أن الشــــــــــركات . الشــــــــــركات الصــــــــــناعیة المســــــــــاهمة األردنیــــــــــة
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الصــــــناعیة المســــــاهمة األردنیــــــة تقــــــیس بعــــــض عناصــــــر تكــــــالیف الجــــــودة الظــــــاهرة فــــــي حــــــین 

أن قیـــــــاس العناصـــــــر األخـــــــرى ال یـــــــتم، وكـــــــذلك الحـــــــال بالنســـــــبة لتكـــــــالیف الجـــــــودة المســـــــتترة، 

ـــــــة  كمـــــــا توصـــــــلت الدراســـــــة ـــــــة والكیماوی ـــــــي قطاعـــــــات الصـــــــناعات الدوائی إلـــــــى أن الشـــــــركات ف

ــــوم بقیــــــاس تكــــــالیف الجـــــودة بأنواعهــــــا والتقریـــــر عنهــــــا واســــــتخدامها  والغذائیـــــة واالســــــتخراجیة تقـ

ـــــر مـــــن غیرهـــــا وقـــــد اوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة اهتمـــــام . فـــــي القـــــرارات االقتصـــــادیة بدرجـــــة أكث

طبیــــــق مفهـــــــوم تكــــــالیف الجــــــودة وبالتـــــــالي إدارات الشــــــركات الصــــــناعیة المســـــــاهمة األردنیــــــة بت

قیاســـــــها والتقریـــــــر عنهــــــــا واســـــــتخدامها فــــــــي القـــــــرارات االقتصـــــــادیة المختلفــــــــة وكـــــــذلك تــــــــدریب 

 .العاملین فیها على قیاس عناصر تكالیف الجودة المختلفة

 

ــــــى نظــــــم التكــــــالیف "بعنــــــوان  2010دراســــــة یاســــــین،  .7 ــــــادّا عل ــــــة الجــــــودة اعتم ــــــاس تكلف قی

ـــ ـــى عملی هـــدفت الدراســـة بشـــكل  ":ة اتخـــاذ القـــرار فـــي المنشـــآت الصـــناعیةالحدیثـــة وأثـــره عل

ـــــــة الجـــــــودة بشـــــــكل یمكـــــــن معـــــــه تطـــــــویر  ـــــــاس تكلف ـــــــى إیجـــــــاد األســـــــس العلمیـــــــة لقی أساســـــــي إل

المعلومـــــة المحاســـــبیة وصـــــیاغتها وزیـــــادة دقتهـــــا اعتمـــــادًا علـــــى أنظمـــــة محاســـــبیة متطـــــورة وفقـــــًا 

الــــــــدقیق لتكلفــــــــة المنــــــــتج،   لمنظــــــــور التكامــــــــل بــــــــین أنظمــــــــة التكــــــــالیف الحدیثــــــــة فــــــــي القیــــــــاس

ـــــة تطبیـــــق مـــــا یالئـــــم الصـــــناعة الســـــوریة مـــــن هـــــذه األنظمـــــة، وبلـــــورة هـــــذه المعلومـــــات  مكانی وإ

لقیــــاس تكـــــالیف الجـــــودة وتحلیلهــــا بغـــــرض توجیـــــه سیاســـــات تخفــــیض تكـــــالیف المنـــــتج وتحقیـــــق 

ـــــة الجـــــو المناســـــب  الجـــــودة وبـــــین أثرهـــــا علـــــى عملیـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات كنقطـــــة بدایـــــة فـــــي تهیئ

ـــــــــدع ـــــــــة للســـــــــوق لت ـــــــــات االتجاهـــــــــات الحدیث یم المنشـــــــــآت الصـــــــــناعیة الســـــــــوریة للوفـــــــــاء بمتطلب

ــــــة ــــــي ســــــوریة علــــــى . العالمی ــــــى أن حصــــــول المنشــــــآت الصــــــناعیة ف ــــــد توصــــــلت الدراســــــة إل وق

ـــــر فـــــي شـــــكل األداء الظـــــاهري ولـــــیس فـــــي جـــــوهر وظیفـــــة الجـــــودة وهنـــــاك  شــــهادات الجـــــودة غیّ
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جــــــــودة وغیــــــــاب للتطبیقــــــــات ضــــــــعف فــــــــي ثقافــــــــة الجــــــــوة وغمــــــــوض فــــــــي المفهــــــــوم الحــــــــدیث لل

المحاســــــبیة واإلداریــــــة المتطــــــورة فــــــي أداء أغلــــــب الشــــــركات الصــــــناعیة الســــــوریة الــــــذي یشــــــكل 

ــــــرامج خاصــــــة بتكــــــالیف الجــــــودة ــــــًا أمــــــا تطبیــــــق ب وقــــــد أوصــــــى الباحــــــث علــــــى ضــــــرورة . عائق

تطبیــــــق اإلطــــــار المقتـــــــرح لتجمیــــــع والتقریــــــر عـــــــن تكــــــایف الجــــــودة فـــــــي المنشــــــآت الصـــــــناعیة 

جـــــراء  ـــــر الســـــوریة وإ ـــــات أكث ـــــى بیان ـــــار هـــــذا اإلطـــــار اعتمـــــادًا عل دراســـــات الحقـــــة معمقـــــة الختب

 .شمولیة وتنوعًا بهدف تعمیم النتائج

 

بنـــــــاء نمــــــوذج لقیــــــاس اثـــــــر تكــــــالیف الجـــــــودة " بعنــــــوان  2011 وآخــــــروندراســــــة العــــــزب  .8

تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى مـــــدى  "الشـــــاملة علـــــى مســـــتوى جـــــودة المنتجـــــات

ــــــــة،  ــــــــى مســــــــتوى الجــــــــودة للمنتجــــــــات الصــــــــناعیة الغذائی ـــاملة عل تــــــــأثیر تكــــــــالیف الجــــــــودة الشـــــ

باإلضــــــــافة إلــــــــى التعــــــــرف علــــــــى طبیعــــــــة ودرجــــــــة العالقــــــــة بــــــــین عناصــــــــر الجــــــــودة الشــــــــاملة 

وتكـــــــالیف الجـــــــودة فـــــــي هـــــــذه المصـــــــانع، ولتحقیـــــــق هـــــــذه األهـــــــداف قـــــــام البـــــــاحثون بتطــــــــویر 

مســـــتوى جـــــودة ) المتغیـــــر التـــــابع(ة مـــــن خمســـــة أجـــــزاء هـــــدف الجـــــزء األول منهــــا قیـــــاس اســــتبان

ـــــى قیـــــاس  ـــــد هـــــدف إل ـــــاج فـــــي هـــــذه المصـــــانع، أمـــــا الجـــــزء الثـــــاني فق ـــــر المســـــتقل(اإلنت ) المتغی

وهــــو مــــدى اهتمــــام المصــــنع بتكــــالیف الوقایــــة، ثــــم كــــان الجــــزء الثالــــث لقیــــاس اهتمــــام وعنایــــة 

ــــــع مــــــن االســــــتبانة حیــــــث بحــــــث فــــــي اهتمــــــام المصــــــنع بتكــــــالیف التقــــــویم، وكــــــذلك ا لجــــــزء الراب

مصــــــانع الشـــــــركة فـــــــي تكــــــالیف الفشـــــــل الـــــــداخلي، وأخیــــــرًا كـــــــان الجـــــــزء األخیــــــر الـــــــذي عنـــــــي 

وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى وجـــــود عالقـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائیة . بتكـــــالیف الفشـــــل الخـــــارجي

ــــودة مجتمعـــــــة أو منفــــــــردة ومســـــــتوى الجـــــــودة لإلنتــــــــاج، وأظهـــــــرت الد راســــــــة بـــــــین تكـــــــالیف الجــــ

  .وجود عالقة قویة وطردیة بین تكالیف الجودة الشاملة ومستوى الجودة للمنتجات
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  الدراسات باللغة االنجلیزیة: ثانیا

  

 :بعنوان (Omachonu. et, 2004)دراسة  .1

"The relationship between quality and quality cost for a manufacturing 

company" 

 

تكـــــالیف الفشـــــل (العالقـــــة بـــــین مكونــــات تكـــــالیف الجــــودة هــــدفت هـــــذه الدراســــة إلـــــى قیــــاس 

ـــالیف الفشــــــــل الخــــــــارجي، تكــــــــالیف الوقایــــــــة، تكــــــــالیف التقیــــــــیم وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل ) الــــــــداخلي، تكـــــ

.  التركیـــــز علـــــى نـــــوعین مـــــن المـــــدخالت األساســـــیة للعملیـــــة اإلنتاجیـــــة همـــــا المـــــواد األولیـــــة واآلالت

ـــــین تكـــــا ـــــى وجـــــود عالقـــــة إیجابیـــــة ب ـــــى تكـــــالیف وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إل ـــــیم باإلضـــــافة إل لیف التقی

ـــــــداخلي والخـــــــارجي(الوقایـــــــة والجـــــــودة، وكـــــــذلك وجـــــــود عالقـــــــة عكســـــــیة بـــــــین تكـــــــالیف الفشـــــــل  ) ال

ــة إلـــــى أن الشـــــركة بحاجـــــة إلـــــى معرفـــــة وفهـــــم طبیعـــــة العالقـــــة بـــــین . والجـــــودة وقـــــد أوصـــــت الدراســـ

ـــر تكــــــالیف الجــــــودة لتســــــتطیع اتخــــــاذ القــــــرارات اإلداریــــــة الهامــــــة وا ــــــادة الجــــــودة وعناصـــ لمتعلقــــــة بزی

  .اإلنتاجیة وتحسین جودة المنتجات، ومن ثم تخفیض تكالیف الجودة إلى الحد المقبول

  

 :بعنوان (Darshana. et, 2008)دراسة  .2

"Cost of quality in small- and medium-sized enterprises: case of an Indian 

engineering company" 
 

تكـــــالیف الفشـــــل (لمبذولـــــة للتنبـــــؤ بتكـــــالیف الجـــــودة تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة وصـــــف الجهـــــود ا

فــــــي قطــــــاع الشـــــــركات ) الــــــداخلي، تكــــــالیف الفشــــــل الخــــــارجي، تكــــــالیف الوقایــــــة، تكــــــالیف التقیــــــیم

ـــــــة شـــــــركة صـــــــغیرة  الصـــــــغیرة ومتوســـــــطة الحجـــــــم الهندیـــــــة، واقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــى دراســـــــة حال
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حاضــــــــر اجتماعــــــــات، م(هجیــــــــة المتبعــــــــة دراســــــــة بیانــــــــات تاریخیــــــــة للشــــــــركة المنالحجــــــــم، وكانــــــــت 

وتحلیلهــــــا مــــــن ناحیـــــة احتوائهــــــا علــــــى موضـــــوع الدراســــــة، وایضــــــًا ) عقـــــود، قــــــوائم مالیــــــة، موازنـــــات

ــــــة الجــــــودة  ــــــي الشــــــركة لتحدیــــــد عناصــــــر تكلف ــــــة ف ــــــابالت مــــــع المــــــدیرین واألقســــــام المعنی اجــــــراء مق

ــــى جنـــــــب مـــــــع العناصـــــــر الفرعیـــــــة لتكـــــــالیف الجـــــــودة األساســـــــیة  الوقائیـــــــة، (ذات الصـــــــلة، جنبـــــــًا إلـــ

  :وقد توصلت الدراسة إلى). تقییم، الفشل الداخلي، الفشل الخارجيال

  نقص الموارد والمعلومات وكذلك عدم التعاون بین االقسام، وایضًا عدم وضـوح وفهـم مبـادئ

 .تعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه تطبیق مفاهیم تكالیف الجودة) تكلفة الجودة(

  تطبیــق مفــاهیم تكــالیف الجــودة فــي الشــركات یــؤدي إلــى تخفــیض التكــالیف وبالتــالي تحســین

  .في المصانع اإلنتاجیة الهندیة األداء

وأوصــت الدراســة إلــى ضــرورة تخفــیض تكــالیف الفشــل، وخصوصــًا تكــالیف الفشــل الخــارجي،         

  .األمر الذي یؤدي إلى رضا العمالء وبالتالي زیادة الربحیة

 

 :بعنوان (Murugan, R. Kanagi, K.2011)سة درا .3

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

Malaysian" Manufacturing Companies: Difficulties Encountered and 

Benefits Acquired. 
 

فـــــــي تهــــــدف هـــــــذه الدراســــــة إلـــــــى استكشــــــاف الصـــــــعوبات التــــــي تواجههـــــــا الشــــــركات المالیزیـــــــة 

االفصـــــاح عـــــن تكـــــالیف الجـــــودة ومـــــا هـــــي الفوائـــــد والمنـــــافع المكتســـــبة مـــــن عملیـــــة االفصـــــاح عـــــن 

تلـــــك التكـــــالیف، وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى أن نقـــــص البیانـــــات وصـــــعوبة جمعهـــــا وعـــــدم التعـــــاون 

بــــین االقســــام، كمــــا أن عــــدم وضــــوح وفهــــم مبــــادئ تكــــالیف الجــــودة تعتبــــر مــــن الصــــعوبات الكبیــــرة 
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ــــاء إعــــداد تقریــــر تكــــالیف الجــــودةالتــــي تواجههــــا الشــــر  ــــرغم مــــن تلــــك الصــــعوبات . كات أثن وعلــــى ال

ـــــاك منـــــافع وفوائـــــد مـــــن إعـــــداد تقریـــــر الجـــــودة واالفصـــــاح عنهـــــا، وذلـــــك بتحســـــین جـــــودة  إال ان هن

المنـــــتج وتخفـــــیض التكلفـــــة ومعـــــدل الفشـــــل فـــــي الشـــــركة وبالتـــــالي تحقیـــــق مســـــتوى عـــــال مـــــن رضـــــا 

  .فسة مع الشركات األخرىالزبائن باإلضافة إلى بقاءها ضمن المنا

  

 :بعنوان (Hilmi, K. zulku, C. 2012)دراسة  .4

"Measuring and Reporting Cost of Quality in a Turkish Manufacturing" 

Company: A Case Study in Electric Industry 

 

ــــــد      ــــــة، وق ــــــي إحــــــدى الشــــــركات الصــــــناعیة التركی ــــــت هــــــذه الدراســــــة تكــــــالیف الجــــــودة ف تناول

ــارت إلـــــى أهمیـــــة قیـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة واالفصـــــاح عنهـــــا وذلـــــك فـــــي  ل المنافســـــة الشـــــدیدة، ظـــــاشــ

وقــــد تــــم تنفیــــذ الدراســــة مــــن . ومحاولــــة تخفــــیض التكــــالیف مــــن أجــــل البقــــاء واالســــتمرار فــــي الســــوق

وقـــــــــد خلصـــــــــت ). 2010 – 2008(لیف الجـــــــــودة لـــــــــثالث ســـــــــنوات خـــــــــالل تحلیـــــــــل بیانـــــــــات تكـــــــــا

ـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة بشـــــكل كـــــاف بهـــــذه الشـــــركة، وكـــــذلك االفصـــــاح عـــــن  ـــــتم قی ـــــه ال ی الدراســـــة أن

ــــك التكــــالیف غیــــر فعــــال، وعلیــــه فــــإن الشــــركة تحتــــاج إلــــى إعطــــاء المزیــــد مــــن األهمیــــة لقیــــاس  تل

ى الشـــــــركة إعــــــداد التعلیمـــــــات كمـــــــا أوصــــــت الدراســــــة بـــــــأن علــــــ. تكــــــالیف الجــــــودة والتقریـــــــر عنهــــــا

  .واإلجراءات لجعل القیاس أكثر كفاءة خصوصًا في تكالیف الوقایة والتقییم
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 :بعنوان (Vytautas S, Asta D, Alma Z.  et, 2013)دراسة  .5

"Hidden Costs in the Evaluation of Quality Failure Costs" 
 

ــــــــدیر تكــــــــالیف الجــــــــودة وبشــــــــكل رئــــــــیس تكــــــــالیف الفشــــــــل  ــــــــى تق هــــــــدفت هــــــــذه الدراســــــــة إل

الخــــــارجي فــــــي احــــــدى شـــــــركات الخــــــدمات الطبیــــــة، وتــــــم تقســـــــیم تكــــــالیف الفشــــــل الخــــــارجي إلـــــــى 

ــــــــرة : قســــــــمین ــــــــة بإصــــــــالح االعطــــــــال ضــــــــمن فت ــــــــة والمتعلق أوال تكــــــــالیف الفشــــــــل الخــــــــارجي المرئی

ـــــــة والمـــــــردوداتالضـــــــمان  ـــــــة الخـــــــدمات المیدانی ـــــــا .وتكلف ـــــــة : ثانی تكـــــــالیف الفشـــــــل الخـــــــارجي المخفی

  . والمتعلقة بضیاع العمالء بسبب سوء سمعة المنتجات

واعتمـــــدت الدراســـــة إلـــــى تقـــــدیم نتـــــائج دراســـــة مســـــحیة تـــــم القیـــــام بهـــــا فـــــي احـــــدى شـــــركات 

ـــــة المســـــحیة  ـــــت العین ـــــة، وقـــــد تكون ـــــل) 114(الخـــــدمات الطبی ـــــى أن . عمی وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إل

الخـــــارجي ســــواء الظـــــاهرة أو المخفیـــــة یـــــؤدي إلــــى ضـــــیاع العمـــــالء وفقـــــدان ارتفــــاع تكـــــالیف الفشـــــل 

ـــــــاض قیمـــــــة  ـــــــى احتمـــــــال انخف ـــــــؤدي إل ـــــــة، األمـــــــر الـــــــذي ی القـــــــدرة التنافســـــــیة بســـــــبب الجـــــــودة الردیئ

  . العالمة التجاریة للمنظمة

وقـــــد أوصـــــت الدراســـــة إلـــــى ضـــــرورة تطبیـــــق الشـــــركة نظـــــام تكـــــالیف الجـــــودة وذلـــــك للعمـــــل 

منافســـــــة مـــــــع مســـــــتوى عـــــــال مـــــــن  بأســـــــعارالء وتلبیـــــــة احتیاجـــــــاتهم علـــــــى معالجـــــــة شـــــــكاوي العمـــــــ

  .الجودة
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  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

تعـــــد الدراســـــة الحالیـــــة امتـــــداد للدراســـــات الســـــابقة بحیـــــث تتشـــــابه مـــــع بعضـــــها فـــــي الهـــــدف 

ـــــوائم  ـــــاس واالفصـــــاح عـــــن تكـــــالیف الجـــــودة فـــــي الق ـــــة القی ـــــان أهمی ـــــرئیس وهـــــو بی ـــــان ال ـــــة، وبی المالی

واســــــتخدام األســــــس العلمیــــــة لقیــــــاس تكلفــــــة  األنشــــــطة المســــــببة لحــــــدوث تكــــــالیف الجــــــودة وتحلیلهــــــا

الجـــــودة بشـــــكل یمكـــــن معـــــه تطـــــویر المعلومـــــة المحاســـــبیة وصـــــیاغتها وزیـــــادة دقتهـــــا اعتمـــــادًا علـــــى 

  .األنظمة المحاسبیة المتطورة ووفقًا لمنظور التكامل بین أنظمة التكالیف الحدیثة

ـــــم  إال ـــــة ت ـــــف مـــــع بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة بأنهـــــا دراســـــة میدانی ـــــة تختل أن الدراســـــة الحالی

ــــــت الدراســــــات الســــــابقة  ــــــة، فــــــي حــــــین كان تطبیقهــــــا علــــــى الشــــــركات األردنیــــــة للصــــــناعات الكهربائی

  ). دراسة حالة(معظمها دراسات نوعیة 

ـــــى جـــــانبین   لجـــــودة، الجانـــــب االول قیـــــاس تكـــــالیف ا: كمـــــا تهـــــتم هـــــذه الدراســـــة بـــــالتركیز عل

  .في حین یركز الجانب الثاني على االفصاح عن تلك التكالیف في القوائم المالیة
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  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات

  :المقدمة)  1 – 3(

ــــــــــــــراد مجتمــــــــــــــع    ــــــــــــــوع وطبیعــــــــــــــة الدراســــــــــــــة، واألف یتضــــــــــــــمن هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل وصــــــــــــــفًا لن

الدراســـــــــــــــة وعینتهـــــــــــــــا، وكـــــــــــــــذلك أداة الدراســـــــــــــــة المســـــــــــــــتخدمة وطـــــــــــــــرق إعـــــــــــــــدادها، وصـــــــــــــــدقها 

واختبـــــــــــــــار وثباتهـــــــــــــــا، واألســـــــــــــــالیب اإلحصـــــــــــــــائیة التـــــــــــــــي اعتمـــــــــــــــدت فـــــــــــــــي تحلیـــــــــــــــل البیانـــــــــــــــات 

  .الفرضیات

  

  منهج الدراسة)  2 – 3(

ــــــــــــر    ـــــــــفیة تحلیلیــــــــــــة، وتهــــــــــــدف إلــــــــــــى بیــــــــــــان اث تعتبــــــــــــر الدراســــــــــــة الحالیــــــــــــة دراســــــــــــة وصـــ

ـــــــــى القـــــــــوائم المالیـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــركات االردنیـــــــــة  ــــــا عل ـــــــــاس تكـــــــــالیف الجـــــــــودة واالفصـــــــــاح عنهـــ قی

  :للصناعات الكهربائیة محدودة المسؤولیة، وقد اعتمدت في تحقیق ذلك على

ــــــــه مــــــــن األدبیــــــــات  لالطــــــــالعســــــــعى الباحــــــــث  :رياالســــــــلوب النظــــــــ .1 ــــــــیح ل ــــــــى مــــــــا ات عل

والمراجـــــــــــع والـــــــــــدوریات المختلفـــــــــــة التـــــــــــي تطرقـــــــــــت لموضـــــــــــوع الدراســـــــــــة الحالیـــــــــــة، فـــــــــــي 

 .محاولة إلثراء اإلطار النظري للدراسة

فقـــــــــد اعتمـــــــــد الباحـــــــــث علـــــــــى المـــــــــنهج الوصـــــــــفي فـــــــــي البحـــــــــث  :االســـــــــلوب التطبیقـــــــــي .2

علـــــــــى أثـــــــــر قیـــــــــاس تكـــــــــالیف  العلمـــــــــي مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة مســـــــــحیة میدانیـــــــــة للتعـــــــــرف

ــــــــــــــة  ــــــــــــــي الشــــــــــــــركات األردنی ــــــــــــــة ف ـــــــــــــوائم المالی ــــــــــــــى القـ الجــــــــــــــودة واالفصــــــــــــــاح عنهــــــــــــــا عل

  .للصناعات الكهربائیة ذات المسؤولیة المحدودة
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  مجتمع وعینة الدراسة)  3 – 3(

قســــــــــم الالمــــــــــدیر المــــــــــالي، مــــــــــدیر الجــــــــــودة، رئــــــــــیس (یتكــــــــــون مجتمــــــــــع الدراســــــــــة مــــــــــن          

ـــــــــــي الشـــــــــــركات األردنیـــــــــــة للصـــــــــــناعات الكهربائیـــــــــــة العـــــــــــام) ، المحاســـــــــــب المـــــــــــاليالمـــــــــــالي لین ف

ـــــــــــالغ عـــــــــــددها  ـــــــــــة الدراســـــــــــة فســـــــــــتكون ) 15(ذات المســـــــــــؤولیة المحـــــــــــدودة والب شـــــــــــركة، أمـــــــــــا عین

  .مجتمع الدراسة بأكمله لصغر حجم المجتمع

اســــتبانة بنســـــبة  51اســـــتبانة علــــى أفـــــراد عینــــة الدراســـــة، وتــــم اســـــترداد  60وقــــد تـــــم توزیــــع   

ــــــــد تفحــــــــص 85% االســــــــتبانات لــــــــم تســــــــتبعد اي منهــــــــا نظــــــــرًا لتحقیــــــــق الشــــــــروط المطلوبــــــــة ، وعن

 .اســــــــتبانة 51لإلجابـــــــة علـــــــى االســـــــتبیان، وبـــــــذلك یكـــــــون عـــــــدد االســـــــتبانات الخاضـــــــعة للدراســـــــة 

  :وضح اسماء الشركات عینة الدراسةی )1 – 3( والجدول رقم

  )1 – 3(جدول رقم 
  اسماء الشركات عینة الدراسة

  لصناعة األجهزة الكهربائیةشركة التقنیة العامة   .1
  الشركة المتقدمة لصناعة االجهزة الكهربائیة  .2
  شركة ریفكو لصناعة االدوات المنزلیة والكهربائیة  .3
  مؤسسة آوار الصناعیة  .4
  الشركة الوطنیة للتبرید  .5
  شركة الغنام لصناعة االجهزة الكهربائیة  .6
  شركة لمار لتجارة االجهزة الكهربائیة  .7
  الشركة األردنیة العالمیة إلنتاج افران الغاز  .8
  شركة العین لصناعة األجهزة الكهربائیة المنزلیة  .9
  مؤسسة عابدین/ شركة المدینة للصناعات الهندسیة   .10
  شركة المنظار الدولي للتجارة واالستثمار  .11
 مجموعة الحافظ للتجارة واالستثمار  .12
  لصناعة االجهزة االلكترونیةالعربیة المتخصصة   .13
  شركة سوا لتجارة وصناعة األجهزة الكهربائیة  .14
  األجهزة الكهربائیةلصناعة شركة الرؤیة الحدیثة   .15
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  مصادر جمع البیانات) 4 – 3(

ــــــــــات والمعلومــــــــــات الالزمــــــــــة علــــــــــى مجموعــــــــــة مــــــــــن    تعتمــــــــــد الدراســــــــــة فــــــــــي جمــــــــــع البیان

كــــــــــــــل مصــــــــــــــدر جــــــــــــــزءًا مــــــــــــــن البیانــــــــــــــات المصــــــــــــــادر األولیــــــــــــــة والثانویــــــــــــــة، بحیــــــــــــــث یغطــــــــــــــي 

  :والمعلومات ذات العالقة كما یلي

حیــــــــــــث توجــــــــــــه الباحــــــــــــث فــــــــــــي معالجــــــــــــة اإلطــــــــــــار النظــــــــــــري  :المصــــــــــــادر الثانویــــــــــــة .1

للدراســــــــــة إلـــــــــــى مصـــــــــــادر البیانـــــــــــات الثانویـــــــــــة والتــــــــــي تتمثـــــــــــل فـــــــــــي الكتـــــــــــب والمراجـــــــــــع 

ـــــــــــــاریر، واالبحـــــــــــــاث  ـــــــــــــاالت والتق ــــــــة، والـــــــــــــدوریات والمق ـــــ ـــــــــــــة ذات العالق الفرعیـــــــــــــة واالجنبی

ـــــــــــــة متعلقـــــــــــــة بموضـــــــــــــوع الدراســـــــــــــةالع ـــــــــــــع الكترونی ـــــــــــــة والرســـــــــــــائل الجامعیـــــــــــــة ومواق . لمی

وكــــــــــان هــــــــــدف الباحــــــــــث مــــــــــن اللجــــــــــوء للمصــــــــــادر الثانویــــــــــة فــــــــــي الدراســــــــــة، التعــــــــــرف 

علــــــــــى األســـــــــــس والطــــــــــرق العلمیـــــــــــة الســــــــــلیمة فـــــــــــي كتابــــــــــة الدراســـــــــــات، وكــــــــــذلك أخـــــــــــذ 

تصــــــــــور عـــــــــــام عـــــــــــن آخــــــــــر المســـــــــــتجدات التـــــــــــي حــــــــــدثت فـــــــــــي موضـــــــــــوعات الدراســـــــــــة 

 .الحالیة

ـــــــــةالمصـــــــــا .2 ـــــــــم اللجـــــــــوء  :در األولی ـــــــــب التحلیلیـــــــــة لموضـــــــــوع الدراســـــــــة ت ــة الجوان لمعالجـــــــ

ـــــــى جمـــــــع البیانـــــــات مـــــــن خـــــــالل إعـــــــداد اســـــــتبیان، شـــــــمل علـــــــى عـــــــدد مـــــــن العبـــــــارات  إل

 .عكست أهداف الدراسة وأسئلتها
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  :أداة الدراسة)  5 – 3(

بغیــــــة الحصــــــول علــــــى البیانــــــات والمعلومــــــات مــــــن عینــــــة الدراســــــة تطلــــــب األمــــــر تصــــــمیم   

علـــــــــى فرضـــــــــیات الدراســــــــة ومتغیراتهـــــــــا التابعـــــــــة  ان خصیصـــــــــًا لهــــــــذا األمـــــــــر وذلـــــــــك بنــــــــاًء اســــــــتبی

ـــــى القـــــوائم المالیـــــة فـــــي  ـــــر قیـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة واالفصـــــاح عنهـــــا عل والمســـــتقلة، وذلـــــك لبیـــــان أث

  ).م.م.ذ(الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة 

ـــــى ال           ـــــي وعرضـــــها عل ـــــارمشـــــرف وتـــــم إعـــــداد االســـــتبانة بشـــــكل أول مـــــدى مالئمتهـــــا  الختب

ــــى المحكمــــین  مــــن خبــــراتهم، وتــــم االخــــذ  لالســــتفادةلجمــــع البیانــــات األولیــــة، ومــــن ثــــم عرضــــها عل

رشـــــــاداتهم ــتمل االســـــــتبیان علــــــــى ثـــــــالث محـــــــاور رئیســــــــیة، تضـــــــمن المحــــــــور . بتوجیهـــــــاتهم وإ واشــــــ

تكــــــالیف تكـــــالیف الوقایــــــة، (األول القیـــــاس واالفصــــــاح، وتضـــــمن المحــــــور الثــــــاني تكـــــالیف الجــــــودة 

القــــــوائم : وتضــــــمن المحـــــور الثالـــــث) التقیـــــیم، تكـــــالیف الفشـــــل الــــــداخلي، تكـــــالیف الفشـــــل الخـــــارجي

  .المالیة

وقـــــد تــــــم االعتمـــــاد علــــــى مقیـــــاس لیكــــــرت الخماســــــي لقیـــــاس متغیــــــرات الدراســـــة حیــــــث تــــــم 

  :إعطاء األوزان التالیة لمقیاس الدراسة وكما یلي

  
  )2 – 3(جدول رقم 

  الدراسةالمقیاس المستخدم في 
  غیر موافق بشدة  غیر موفق  محاید  موافق  موافق بشدة

5  4  3  2  1  
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ـــــى كـــــل فقـــــرة مـــــن          ـــــالي لتحدیـــــد مســـــتوى الموافقـــــة عل ـــــاس الت ــى المقی ـــ ـــــم االعتمـــــاد عل ـــــد ت ولق

  :فقرات الدراسة

  )3 – 3(جدول رقم 
  مستوى الموافقة بالنسبة للوسط الحسابي

  المستوى  الـفـئـة
  ضعیف  2.33 – 1.00
  متوسط  3.66 – 2.33
  مرتفع  5.00 – 3.67

  

  

  :اختبار التوزیع الطبیعي) 6 – 3(

ــــار          ــــاع البیانــــات للتوزیــــع الطبیعــــي،  (K – S)لقــــد تــــم اســــتخدام اختب الختبــــار مــــدى اتب

  .مما یدل على اتباع البیانات للتوزیع الطبیعي 0.05أكبر  Sigحیث تبین أن قیمة 

  

  )4 – 3(جدول رقم 
  التوزیع الطبیعياختبار 
 αقیمة   المتغیر

  0.20  القیاس واالفصاح
  0.064  تكالیف الوقایة
  0.215  تكالیف التقییم

  0.276  تكالیف الفشل الداخلي
  0.106  تكالیف الفشل الخارجي

  0.20  القوائم المالیة 
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  :اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها) 7 – 3(

 :الصدق الظاهري .1

لقــــــــد تــــــــم اختبــــــــار الصــــــــدق الظــــــــاهري لالســــــــتبانة عــــــــن طریــــــــق عرضــــــــها علــــــــى          

مجمــــوع مـــــن المحكمـــــین فـــــي جامعـــــة الشـــــرق األوســـــط وجامعـــــة البلقـــــاء التطبیقیـــــة وجامعـــــة 

ـــن طـــــالل، متخصصــــــین فـــــي المحاســــــبة واإلدارة، وقـــــد اســــــتجاب الباحــــــث آلراء  الحســـــین بـــ

جــــــــراء مــــــــا یلــــــــزم مــــــــن تعــــــــدیل، والخــــــــروج  بهــــــــا بصــــــــورتها النهائیــــــــة الســــــــادة المحكمــــــــین وإ

  .وتطبیقها على األفراد عینة الدراسة

  

 : اختبار الثبات .2

ـــــــد تـــــــم اســـــــتخدام اختبـــــــار           لقیـــــــاس مـــــــدى ثبـــــــات أداة القیـــــــاس ) كروبنـــــــاخ الفـــــــا(لق

ة       % α  =97.1حیـــث بلغـــت قیمـــة  بة المقبول ن النس ى م ا أعل ازة كونھ بة ممت ي نس وھ

  :دراسة كما یليبالنسبة لمتغیرات ال α، كما بلغت قیمة 60%
  

  )5 – 3(جدول رقم 
  )كروبناخ الفا(اختبار 
 αقیمة   المتغیر

  %85.6  القیاس واالفصاح
  %90.2  تكالیف الوقایة
  %85.7  تكالیف التقییم

  %89.6  تكالیف الفشل الداخلي
  %89  تكالیف الفشل الخارجي

  %92.1  القوائم المالیة 
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  اسالیب التحلیل االحصائي

لإلجابـــــــة عـــــــن أســـــــئلة الدراســـــــة واختبـــــــار فرضـــــــیاتها تـــــــم اســـــــتخدام االســـــــالیب االحصـــــــائیة   

لتحلیـــــل البیانـــــات التـــــي تــــــم الحصـــــول علیهـــــا مــــــن  (SPSS)الموجـــــودة علـــــى البرنـــــامج اإلحصــــــائي 

ــــن هـــــذه االســــــالیب اختبـــــار كروبنــــــاخ الفـــــا، والمتوســــــطات الحســــــابیة أو . األفـــــراد عینــــــة الدراســـــة ومــ

ــــــل االنحــــــدار ، وم(T)مــــــا یعــــــرف باختبــــــار  ــــــات المعیاریــــــة وتحلی ــــــاییس النزعــــــة المركزیــــــة واالنحراف ق

  .البسیط والمتعدد، واالهمیة النسبیة، ومستوى األهمیة
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  الفصل الـــرابـــع

  نتائج التحلیل واختبار الفرضیات

  

 المقدمة 

 التحلیل الوصفي إلجابات أفراد عینة الدراسة 

 اخــــتبـــار الفرضیات 
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  الفصل الرابـع

  نتائج التحلیل واختبار الفرضیات
  

  :المقدمة)  1 – 4(

ــــــــــــائج التحلیــــــــــــل اإلحصــــــــــــائي    ــــتعرض هــــــــــــذا الفصــــــــــــل نت ــــــــــــراد وحــــــــــــدة  الســــــــــــتجابةیســــــــ أف

ـــــــــي اعتمـــــــــدت فیهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل عـــــــــرض المؤشـــــــــرات  ـــــــــرات الت ـــــــــل عـــــــــن المتغی المعاینـــــــــة والتحلی

ـــــــــــــــات  ــــن خـــــــــــــــالل المتوســـــــــــــــطات الحســـــــــــــــابیة، واالنحراف اإلحصـــــــــــــــائیة األولیـــــــــــــــة إلجابـــــــــــــــاتهم مـــــــــــ

المعیاریـــــــــــة لكـــــــــــل متغیـــــــــــرات الدراســـــــــــة واالهمیـــــــــــة النســـــــــــبیة، كمـــــــــــا یتنـــــــــــاول اختبـــــــــــار فرضـــــــــــیات 

  .بكل منها الدراسة والدالالت اإلحصائیة الخاصة

  

  :أفراد عینة الدراسة إلجاباتالتحلیل الوصفي  )2 – 4( 

ــــــــائج االســــــــــــتبانة حیــــــــــــث أن كــــــــــــل قســــــــــــم ســــــــــــیعرض           فیمـــــــــــا یلــــــــــــي یــــــــــــتم اســــــــــــتعراض نتــــ

نتیجــــــــــــــــة جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن االســــــــــــــــتبانة ، مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل اســــــــــــــــتخراج المتوســــــــــــــــطات الحســــــــــــــــابیة 

علیـــــــــــــق واالنحرافــــــــــــات المعیاریــــــــــــة لوصـــــــــــــف اجابــــــــــــات العینــــــــــــة نحـــــــــــــو متغیــــــــــــرات الدراســــــــــــة، والت

  .على النتائج التي تم الحصول علیها
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  مستوى قیاس تكالیف الجودة االفصاح عنها: أوال

ـــــــــــــــــاري ) 1 – 4(یبـــــــــــــــــین الجـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم    المتوســـــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي واالنحـــــــــــــــــراف المعی

ــــــــــاس تكــــــــــالیف الجــــــــــودة واالفصــــــــــاح  ــــــــــة لمســــــــــتوى قی ــــــــــات أفــــــــــراد العین ومســــــــــتوى األهمیــــــــــة إلجاب

  :عنها

  )1 – 4(الجدول رقم 

  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى قیاس تكالیف الجودة واالفصاح عنهاالمتوسطات 

لس
تس

م
  ل

المتوسط   الـــفقـــرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

  مرتفع  1 0.70  4.49  .تهتم الشركة بتطبیق نظام تكلفة الجودة  .1
یتناســــب النظــــام المحاســــبي المســــتخدم فــــي الشــــركة مــــع   .2

  .الجودةنظام 
 مرتفع  4 0.79  4.06

دراكتتمتـــع المـــوارد البشـــریة فـــي قســـم المحاســـبة بمعرفـــة   .3  وإ
  .جید بتصنیف تكالیف الجودة

 مرتفع  3 0.84  4.08

فصح الشــركة التــي أعمــل بهــا عــن جمیــع بنــود وعناصــر   .4 ُ تـــ
  .تكالیف الجودة وبالقدر الكافي

 مرتفع  7 0.97  3.82

االفصـــاح عـــن تكـــالیف الجـــودة تهـــدف الشـــركة مـــن خـــالل   .5
  .إلى دعم موقف الشركة التنافسي

 مرتفع  6 0.96  3.92

ــــا والمنــــافع   .6 ــــق الشــــركة بعــــض المزای االفصــــاح  نتیجــــةتحق
  .عن تكالیف الجودة

 متوسط  8  1.02  3.59

ـــــالیف   .7 ـــــاس تك ـــــة قی ـــــي عملی ال تواجـــــه الشـــــركة صـــــعوبة ف
  .الجودة

 متوسط  9  1.04  2.61

فــــي الشــــركة تــــؤدي المتبعــــة آلیــــة قیــــاس تكــــالیف الجــــودة   .8
  .إلى إحكام الرقابة على العملیات اإلنتاجیة

 مرتفع  5 0.86 4.02

ـــق   .9 ـــاس تكـــالیف الجـــودة بهـــدف تحقی ـــى قی تســـعى الشـــركة إل
  .االستخدام األمثل للموارد المتاحة

 مرتفع  2 0.87  4.27

     780.  3.95  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  

  



 ~61 ~ 
 

ـــــحة فــــــــي الجـــــــدول أعــــــــاله فیمــــــــا یتعلــــــــق بمســــــــتوى قیــــــــاس           لقـــــــد أظهــــــــرت النتــــــــائج الموضـــ

مــــــدى اهتمـــــام الشـــــركات بتطبیــــــق "تكـــــالیف الجـــــودة واالفصــــــاح عنهـــــا، حصـــــول الفقــــــرة التـــــي تفیـــــد 

ــــــــى وبمتوســــــــط حســــــــابي یبلــــــــغ " نظــــــــام تكلفــــــــة الجــــــــودة ــــــــاري  4.4902بالمرتبــــــــة األول وانحــــــــراف معی

ــــــي تــــــنص 0.70 ــــــرة الت ــــــاس تكــــــالیف "، بینمــــــا حصــــــلت الفق ــــــة قی ــــــه ال یوجــــــد صــــــعوبة فــــــي عملی بأن

  .1.04وانحراف معیاري  2.71على المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي " الجودة

  

ــــــة الجــــــودة والســــــعي          ــــــق مفــــــاهیم تكلف ــــــى االهتمــــــام بتطبی ــــــأن درجــــــة الموافقــــــة عل ویالحــــــظ ب

تفعــــًا، وقــــد یعــــود ذلــــك إلــــى أن الشــــركات الصــــناعیة أدركــــت بــــأن الجــــودة هــــي إلــــى قیاســــها كــــان مر 

  .طریقها نحو النمو والنجاح وتحقیق المیزة التنافسیة وزیادة مستوى الربحیة

  

  .مستوى تكالیف الوقایة: ثانیا

ـــــــــــــــــاري ) 2 – 4(یبـــــــــــــــــین الجـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم    المتوســـــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي واالنحـــــــــــــــــراف المعی

ــــــة لمســــــــــــتوى تكــــــــــــالیف الوقایــــــــــــة فــــــــــــي الشــــــــــــركات ومســــــــــــتوى األهمیــــــــــــة إلجابــــــــــــات أفــــــــــــراد ال عینــــــ

  :عینة الدراسة
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  ) 2 – 4(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى تكـالیــــــف الوقایة

لس
تس

م
  ل

المتوسط   الـــفقــرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

                       الجـــــودةتســـــتخدم الشـــــركة الـــــنظم الحدیثـــــة فـــــي مراقبـــــة   .10
  .وتعمل على تطویرها

  مرتفع  2  820.  4.27

ـــــــــــوارد البشـــــــــــریة   .11 ـــــــــــوم الشـــــــــــركة بتطـــــــــــویر أداء الم تق
  .وتدریبهم وتأهیلهم في مجال الجودة

  مرتفع  1 730. 4.31

ـــــات الالزمـــــة لتطـــــویر   .12 ـــــادة الفعالی ـــــى زی تعمـــــل الشـــــركة عل
  .تقاریر أداء الجودة

  مرتفع  4 910. 3.92

تهـــــــــتم الشـــــــــركة بوضـــــــــع الموصـــــــــفات التـــــــــي تلبـــــــــي   .13
  .احتیاجات العمیل

  مرتفع  3  1.18 3.96

تصــــــــمیم الجیــــــــد تســــــــعى الشــــــــركة للحصــــــــول علــــــــى ال  .14
  .ض النظر عن التكالیفغوالخالي من العیوب ب

  مرتفع  5 1.14 3.6

ــــدف   .15 ــــي ته ــــادة التخصیصــــات الت ــــى زی تحــــرص الشــــركة عل
ـــة مطابقـــة ـــات اإلنتاجی لمواصـــفات الجـــودة  إلـــى جعـــل الفعالی

  .المحددة مسبقاً 
  متوسط  6 850. 3.58

     780.  3.95  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  
  

ـــــحة فــــــــي الجـــــــدول أعــــــــاله فیمــــــــا یتعلــــــــق بمســــــــتوى قیــــــــاس           لقـــــــد أظهــــــــرت النتــــــــائج الموضـــ

ــــة فــــــي الشــــــركات عینــــــة الدراســــــة، حصــــــول الفقــــــرة التــــــي تفیــــــد  بــــــأن الشــــــركة تقــــــوم " تكــــــالیف الوقایــ

ـــــــــأهیلهم فـــــــــي مجـــــــــال الجـــــــــودة  ـــــــــى " بتطـــــــــویر أداء المـــــــــوارد البشـــــــــریة وتـــــــــدریبهم وت بالمرتبـــــــــة األول

، بینمــــــا حصــــــلت الفقــــــرة التــــــي تــــــنص 0.73وانحــــــراف معیــــــاري  4.3137وبمتوســــــط حســــــابي یبلــــــغ 

ـــــة " ـــــات اإلنتاجی ـــــى جعـــــل الفعالی ـــــي تهـــــدف إل بـــــأن الشـــــركات حـــــرص علـــــى زیـــــادة التخصیصـــــات الت

ـــــــــة لمواصـــــــــفات الجـــــــــودة المحـــــــــددة مســـــــــبقاً  علـــــــــى المرتبـــــــــة األخیـــــــــرة وبمتوســـــــــط حســـــــــابي " مطابق

  .0.85وانحراف معیاري  3.5882
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ــــــأن درجــــــة الموا         ــــــدریب ویالحــــــظ ب ــــــة لمراقبــــــة الجــــــودة وت ــــــة علــــــى اســــــتخدام الــــــنظم الحدیث فق

، وقــــــ ــــــى أن الشــــــركات تســــــتخدوتطــــــویر المــــــوارد البشــــــریة وتــــــأهیلهم كــــــان مرتفعــــــًا م د یعــــــود ذلــــــك إل

ــــــة الدراســــــة ــــــأن . االســــــالیب الحدیثــــــة فــــــي إدارة المــــــوارد البشــــــریة فــــــي الشــــــركات عین كمــــــا یتضــــــح ب

فـــــي أنشــــــطة الوقایــــــة وذلــــــك بهـــــدف تخفــــــیض تكــــــالیف الفشــــــل  االســــــتثمارالشـــــركات عملــــــت علــــــى 

  .الداخلي والفشل الخارجي ومحاولة التخلص منها

  .مستوى تكالیف التقییم: ثالثا

المتوســـــط الحســـــابي واالنحـــــراف المعیـــــاري ومســـــتوى األهمیـــــة ) 3 – 4(یبـــــین الجـــــدول رقـــــم   

  .األردنیة للصناعات الكهربائیة إلجابات األفراد عینة الدراسة لمستوى تكالیف التقییم في الشركات

  ) 3 – 4(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى تكالیف التقــییم

لس
تس

م
  ل

المتوسط   تكالیف التقییم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

ـــة   .16 ـــار المـــواد األولی ـــى فحـــص واختب تحـــرص إدارة الشـــركة عل
  .تحت التشغیل في كافة المراحل اإلنتاجیة  واإلنتاج

  مرتفع 1 0.71  4.35

تقوم الشركة بفحص المنتجـات تامـة الصـنع قبـل القیـام ببیعهـا إلـى   .17
  مرتفع  2 0.73  4.31  .العمیل، وذلك حرصًا على تخفیض نسبة مردودات المبیعات

ــــد   .18 ــــة اإلحصــــائیة لتحدی ــــى أنشــــطة الرقاب تعتمــــد الشــــركة عل
  .الفحص واالختبار خالل العملیة اإلنتاجیةتكالیف 

  متوسط  5  1.02  3.61

ـــــوم الشـــــركة   .19 ـــــع  بإیصـــــالتق ـــــي موق المنتجـــــات وتركیبهـــــا ف
  .المستهلك بهدف التأكد من سالمتها

  متوسط  6  1.29  3.39

تحــرص الشــركة علــى االســتثمار فــي شــراء المعــدات واالجهــزة   .20
  .المستخدمة في عملیات الفحص واالختبار

  مرتفع  4  1.00  3.73

ــــــــــك الشــــــــــركة عــــــــــاملین متخصصــــــــــین بعملیــــــــــات   .21 تمتل
  .الفحص واالختبار للتحقق من مستوى الجودة

  مرتفع  3 0.95  4.18

     0.74  3.93  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  
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ـــــحة فــــــــي الجـــــــدول أعــــــــاله فیمــــــــا یتعلــــــــق بمســــــــتوى قیــــــــاس           لقـــــــد أظهــــــــرت النتــــــــائج الموضـــ

ــــــي تفیــــــد  ـــیم فــــــي الشــــــركات عینــــــة الدراســــــة، حصــــــول الفقــــــرة الت ـــ بحــــــرص الشــــــركات " تكــــــالیف التقی

ــــــة ــــــة المراحــــــل اإلنتاجی ــــــة واإلنتــــــاج تحــــــت التشــــــغیل فــــــي كاف ــــــار المــــــواد األولی " علــــــى فحــــــص واختب

ـــــــى وبمتوســـــــط حســـــــ ـــــــاري  4.3529ابي یبلـــــــغ بالمرتبـــــــة األول ، بینمـــــــا حصـــــــلت 0.71وانحـــــــراف معی

ـــام الشـــــــركات بإیصــــــال المنتجــــــات وتركیبهـــــــا فــــــي موقــــــع المســـــــتهلك "الفقــــــرة التــــــي تـــــــنص علــــــى  قیـــ

وانحــــــــراف  3.3922علــــــــى المرتبــــــــة األخیــــــــرة وبمتوســــــــط حســــــــابي " بهــــــــدف التأكــــــــد مــــــــن ســــــــالمتها

  .1.29معیاري 

ـــــأن درجـــــة الموافقـــــة علـــــى حـــــرص الشـــــر           كات بفحـــــص اإلنتـــــاج تحـــــت التشـــــغیل ویالحـــــظ ب

ـــــدل علـــــى اســـــتخدام الشـــــركات أنظمـــــة حدیثـــــة لقیـــــاس  ، وهـــــذا ی ـــــاج تـــــام الصـــــنع كـــــان مرتفعـــــًا واإلنت

وتقیــــــــــیم وتــــــــــدقیق وفحــــــــــص المنتجــــــــــات للتأكــــــــــد مــــــــــن توافقهــــــــــا لمتطلبــــــــــات الجــــــــــودة أو المعــــــــــاییر 

والموصـــــــفات المتبعـــــــة، بهـــــــدف تخفـــــــیض نســـــــبة مـــــــردودات المبیعـــــــات وتخفـــــــیض تكـــــــالیف الفشـــــــل 

  .داخلي والخارجيال

  

  .مستوى تكالیف الفشل الداخلي: رابعاً 

ـــــــــــــــــاري ) 4 – 4(یبـــــــــــــــــین الجـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم    المتوســـــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي واالنحـــــــــــــــــراف المعی

ومســــــــــتوى االهمیــــــــــة إلجابــــــــــات األفــــــــــراد عینــــــــــة الدراســــــــــة لمســــــــــتوى تكــــــــــالیف الفشــــــــــل الــــــــــداخلي 

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة

  



 ~65 ~ 
 

  ) 4 – 4(الجدول رقم 

  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى تكالیف الفشل الداخلي المتوسطات

لس
تس

م
  ل

المتوسط   الــفــقــرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

  مرتفع  3 0.69  4.35  .تُقدر الشركة تكلفة الفشل في المواد األولیة  .22
تحرص الشركة على تخفیض تكلفة الفشل الداخلي مـن خـالل   .23

ـــد ـــي یجـــب عـــدم  تحدی عـــدد معـــین مـــن الوحـــدات التالفـــة الت
  .تجاوزها

  مرتفع  1 0.67  4.57

تعمل الشركة علـى تقلیـل الوحـدات المعیبـة التـي تظهـر خـالل   .24
  .العملیة اإلنتاجیة

  مرتفع  2 0.64  4.52

تعمـــل الشـــركة علـــى تحدیـــد المســـببات التـــي أدت إلـــى رداءة   .25
  .الجودة

  مرتفع  4 0.88  4.29

الشــركة علــى تطــویر معــداتها اإلنتاجیــة لتقلیــل ظهــور تعمــل   .26
  .وحدات معیبة

  مرتفع  5 0.93  4.02

تُقدر الشركة التكـالیف المتعلقـة بـالمواد والعمالـة والمصـاریف   .27
  .األخرى التي تدفع في سبیل إصالح الوحدات المعیبة

  متوسط  6  1.00  3.61

      0.66  4.23  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  
            

  

ـــــحة فــــــــي الجـــــــدول أعــــــــاله فیمــــــــا یتعلــــــــق بمســــــــتوى قیــــــــاس           لقـــــــد أظهــــــــرت النتــــــــائج الموضـــ

بحـــــــرص "تكـــــــالیف الفشـــــــل الـــــــداخلي فـــــــي الشـــــــركات عینـــــــة الدراســـــــة، حصـــــــول الفقـــــــرة التـــــــي تفیـــــــد 

الشـــــركات علـــــى تخفـــــیض تكلفـــــة الفشـــــل الـــــداخلي مــــــن خـــــالل تحدیـــــد عـــــدد معـــــین مـــــن الوحــــــدات 

ـــــــــي یجـــــــــب عـــــــــدم تجاوزهـــــــــا  ـــــــــة الت ـــــــــى وبمتوســـــــــط حســـــــــابي یبلـــــــــغ بالمر " التالف ـــــــــة األول  4.5686تب

قیـــــــام الشــــــــركات بتقــــــــدیر "، بینمـــــــا حصــــــــلت الفقــــــــرة التـــــــي تــــــــنص علــــــــى 0.67وانحـــــــراف معیــــــــاري 

ــــة والمصــــــــاریف األخــــــــرى التــــــــي تــــــــدفع فــــــــي ســــــــبیل إصــــــــالح  التكــــــــالیف المتعلقــــــــة بــــــــالمواد والعمالــــ

اري وانحــــــــراف معیـــــــــ 3.3922علــــــــى المرتبــــــــة األخیــــــــرة وبمتوســــــــط حســــــــابي " الوحــــــــدات المعیبــــــــة 

1.00.  
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ویالحـــــــظ بـــــــأن درجـــــــة الموافقـــــــة علـــــــى قیـــــــام الشـــــــركات بتحدیـــــــد ســـــــقف للوحـــــــدات التالفـــــــة          

ــــة كــــان  ــــة خــــالل العملیــــة اإلنتاجی التــــي یجــــب عــــدم تجــــاوزه وكــــذلك تخفــــیض عــــدد الوحــــدات المعیب

، وقـــــد یعـــــود ذلـــــك إلـــــى قیـــــام الشـــــركات بتطـــــویر األجهـــــزة واآلالت المســـــتخدمة فـــــي العملیـــــة  مرتفعـــــًا

تصــــــمیم فعـــــــال آلالت مـــــــزودة بوســــــائل تلقائیـــــــة الكتشــــــاف األخطـــــــاء، وجعـــــــل اإلنتاجیــــــة، ووضـــــــع 

  .كل مرحلة إنتاجیة نقطة مراقبة لحجز أي وحدة معیبة

  .مستوى تكالیف الفشل الخارجي: خامساً 

ـــــــــــــــــاري ) 5 – 4(یبـــــــــــــــــین الجـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم    المتوســـــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي واالنحـــــــــــــــــراف المعی

ــــــــــة الدراســــــــــة لمســــــــــتوى  تكــــــــــالیف الفشــــــــــل الخــــــــــارجي ومســــــــــتوى االهمیــــــــــة إلجابــــــــــات األفــــــــــراد عین

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة

  ) 5 – 4(الجدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى تكالیف الفشل الخارجي

لس
تس

م
  ل

المتوسط   تكالیف الفشل الخارجي
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

ــــزم الشــــركة بإصــــالح   .28 أعطــــال المنتجــــات المباعــــة إلــــى تلت
  .العمالء واستبدالها خالل فترة الضمان

  مرتفع  1 0.51  4.67

تصـــنف الشـــركة التكـــالیف والنفقـــات الناتجـــة عـــن مـــردودات   .29
  .المبیعات على أنها تكالیف جودة

  مرتفع  4 0.82  3.67

ــــــة وتوصــــــیل   .30 ــــــة الخــــــدمات المیدانی تصــــــنف الشــــــركة تكلف
  .تكالیف جودة البدائل للعمیل على أنها

  متوسط  5 0.85  3.62

  مرتفع  2 0.89  4.25  .یوجد في الشركة قسم لمتابعة شكاوي واقتراحات العمالء  .31
ـــــالیف الناتجـــــة عـــــن   .32 ـــــل التك ـــــى تحمی تحـــــرص الشـــــركة عل

  .ضیاع الوقت في دراسة اعتراضات المستهلكین
  متوسط  6 0.90  3.43

خــــالل  تحـــرص الشـــركة علـــى تقلیـــل الفشـــل الخـــارجي مـــن  .33
  زیادة تخصیصات الرقابة على الجودة

  مرتفع  3 0.99  3.76

     0.65  3.90  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  
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ـــــحة فــــــــي الجـــــــدول أعــــــــاله فیمــــــــا یتعلــــــــق بمســــــــتوى قیــــــــاس           لقـــــــد أظهــــــــرت النتــــــــائج الموضـــ

ـــــــد  ـــــــرة التـــــــي تفی ـــــــة الدراســـــــة، حصـــــــول الفق ــــــي الشـــــــركات عین ـــــــالتزام "تكـــــــالیف الفشـــــــل الخـــــــارجي فـ ب

" الشـــــركات بإصــــــالح أعطــــــال المنتجـــــات المباعــــــة إلــــــى العمــــــالء واســـــتبدالها خــــــالل فتــــــرة الضــــــمان

ـــــــى وبمتوســـــــط حســـــــ ـــــــاري  4.6667ابي یبلـــــــغ بالمرتبـــــــة األول ، بینمـــــــا حصـــــــلت 0.51وانحـــــــراف معی

قیــــــام الشــــــركات بتحمیــــــل التكــــــالیف الناتجــــــة عــــــن ضــــــیاع الوقــــــت فــــــي " الفقــــــرة التــــــي تــــــنص علــــــى 

وانحـــــــراف  3.4314علــــــى المرتبـــــــة األخیــــــرة وبمتوســــــط حســــــابي " دراســــــة اعتراضــــــات المســــــتهلكین

  .0.90معیاري 

م الشـــــــــركات بتقـــــــــدیم الخـــــــــدمات المیدانیـــــــــة ویالحـــــــــظ بـــــــــأن درجـــــــــة الموافقـــــــــة علـــــــــى التـــــــــزا         

صـــــالح المنتجـــــات المعیبـــــة او اســـــتبدالها خـــــالل فتـــــرة الضـــــمان كـــــان  ل، وإ ـــــدائل للعمیـــــ وتوصـــــیل الب

ـــــــأن رضـــــــا العمـــــــالء ووالئهـــــــم أمـــــــر ضـــــــروري  ــــى إدراك الشـــــــركات ب ، وقـــــــد یعـــــــود ذلـــــــك إلـــ مرتفعـــــــًا

فـــــي المنتجـــــات  لنجاحهـــــا، كمـــــا أن الشـــــركات تســـــعى إلـــــى إیجـــــاد الســـــبل الكفیلـــــة لتخفـــــیض العیـــــوب

  ).تكالیف أنشطة الوقایة والتقییم(من خالل التركیز على تكالیف الجودة الجیدة 

  

  .القوائم المالیة: سادسا

ـــــــــــــــــاري ) 6 – 4(یبـــــــــــــــــین الجـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم    المتوســـــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي واالنحـــــــــــــــــراف المعی

ـــــــراد عینـــــــــــة الدراســـــــــــة لمســـــــــــتوى المتغیـــــــــــر التـــــــــــابع  القـــــــــــوائم (ومســـــــــــتوى االهمیـــــــــــة إلجابـــــــــــات األفــــ

  .المالیة
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  ) 6 – 4(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر القوائم المالیة

لس
تس

م
  ل

المتوسط   الــفــقــرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

یعمــــــل قســــــم المحاســــــبة علــــــى إعــــــداد نشــــــرات وتقــــــاریر   .34
  .دوریة ومنتظمة لعناصر تكالیف الجودة

  مرتفع  1 0.85  3.96

ــــــــرض  .35 ــــــــالیف الجــــــــودة بشــــــــكل عناصــــــــر الشــــــــركة  تع تك
  .مستقل في القوائم المالیة

  مرتفع  2 0.89  3.92

ـــــدم الشـــــركة إیضـــــاحات إضـــــافیة حـــــول  .36 ـــــود تق تكـــــالیف  بن
  .الجودة في التقاریر المالیة

  مرتفع  3 0.88  3.90

آلیــــــة عــــــرض عناصــــــر تكــــــالیف الجــــــودة فــــــي القــــــوائم   .37
  .على النفقاتالمالیة، تؤدي إلى إحكام الرقابة 

  متوسط  5 0.92  3.41

جـــــــــراءات محـــــــــددة لعـــــــــرض   .38 تتبـــــــــع الشـــــــــركة طـــــــــرق وإ
  .تكالیف الجودة في القوائم المالیة

  متوسط  4 0.88  3.57

     0.77  3.75  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام  
            

  

ـــــــق بمســـــــتوى عـــــــرض           ـــــــي الجـــــــدول أعـــــــاله فیمـــــــا یتعل ـــــــائج الموضـــــــحة ف لقـــــــد أظهـــــــرت النت

أن الشـــــــركات تقـــــــوم "القــــــوائم المالیـــــــة فـــــــي الشـــــــركات عینـــــــة الدراســـــــة، حصــــــول الفقـــــــرة التـــــــي تفیـــــــد 

ـــاریر بشـــــــكل دوریـــــــة ومنـــــــتظم لعناصـــــــر وبنـــــــود تكـــــــالیف الجـــــــودة بالمرتبـــــــة " بإعـــــــداد النشـــــــرات والتقــــ

ـــــى وبمتوســـــط حســـــابي یب ـــــغ األول ، بینمـــــا حصـــــلت الفقـــــرة التـــــي 0.85وانحـــــراف معیـــــاري  3.9608ل

ــــــى  ــــــنص عل ــــــى إحكــــــام "ت ــــــؤدي إل ــــــة، ت ــــــي القــــــوائم المالی ــر تكــــــالیف الجــــــودة ف ــــــة عــــــرض عناصــــ آلی

وانحـــــــراف معیـــــــاري  3.4118علـــــــى المرتبـــــــة األخیـــــــرة وبمتوســـــــط حســـــــابي " الرقابــــــة علـــــــى النفقـــــــات

0.92.  
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ركات لبیانــــــات تكـــــــالیف الجـــــــودة فـــــــي ویالحــــــظ بـــــــأن درجـــــــة الموافقــــــة علـــــــى عـــــــرض الشـــــــ         

، وهـــــذا یـــــدل علـــــى أن الشـــــركات أدركـــــت بـــــأن إعـــــداد نشـــــرات وتقـــــاریر  القـــــوائم المالیـــــة كـــــان مرتفعـــــًا

، ومــــــن متطلبــــــات المنافســــــة  وتــــــوفیر معلومــــــات ذات عالقــــــة بتكــــــالیف الجــــــودة اصــــــبح أمــــــرًا ملحــــــًا

یـــــــدة لـــــــإلدارة للرقابـــــــة العالمیــــــة، وأن عـــــــرض هـــــــذه المعلومـــــــات فـــــــي القـــــــوائم المالیـــــــة یعتبـــــــر أداة مف

علـــــى المنتجـــــات وتحســـــین الخـــــدمات المقدمـــــة للعمـــــالء وتطـــــویر أداء المـــــوظفین وتحســـــین ســــــمعة 

ــــــادة  ــــــاظ علــــــى العمــــــالء وضــــــمان والءهــــــم للشــــــركة، وزی الشــــــركة، األمــــــر الــــــذي ســــــیؤدي إلــــــى الحف

  .الحصة السوقیة وارتفاع مستوى األرباح

  

  

  :اختبار الفرضیات)  3 – 4(

  :الفرضیة الرئیسیة

H0:  " تكـــــــالیف الفشـــــــل (قیـــــــاس تكـــــــالیف الجـــــــودة لال یوجـــــــد أثـــــــر ذو داللـــــــة احصـــــــائیة
ــــة ــــالیف الوقای ــــویم، تك ــــالیف الفشــــل الخــــارجي، تكــــالیف التق ــــداخلي، تك واالفصــــاح ) ال

ــــة ــــى القــــوائم المالی ــــد " عنهــــا، عل ــــة، عن ــــة للصــــناعات الكهربائی فــــي الشــــركات األردنی
 .(0.05 ≥)مستوى داللة 

  

  )7 – 4(جدول 
 الفرضیة الرئیسیةاختبار 

F المحسوبة  F الجدولیة  SIG    نتیجة الفرضیة العدمیة  r r2 

  0.731 0.855  رفض 0.00 2.4 24.508
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ـــــائج الحاســـــوب فـــــي    ـــــار االنحـــــدار المتعـــــدد ونجـــــد مـــــن مطالعتنـــــا لنت ـــــم اســـــتخدام اختب لقـــــد ت
أكبــــــــر مـــــــــن قیمتهـــــــــا الجدولیـــــــــة، وتبعـــــــــًا ) 24.508= المحســـــــــوبة  F(الجــــــــدول الســـــــــابق أن قیمـــــــــة 

إذا كانـــــــت القیمـــــــة المحســـــــوبة أقـــــــل مـــــــن القیمـــــــة الجدولیـــــــة  (H0)تقبـــــــل الفرضـــــــیة : لقاعـــــــدة القـــــــرار
ـــــــــــر مـــــــــــن  (SIG)والقیمـــــــــــة المعنویـــــــــــة  ـــــــــــرفض الفرضـــــــــــیة 0.05أكب ـــــــــــت القیمـــــــــــة  (H0)، ون إذا كان

  ،0.05أقل من  (SIG)المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة والقیمة المعنویة 

وتقبـــــــل الفرضــــــیة البدیلـــــــة  (H0)وبنــــــاًء علــــــى مـــــــا تقــــــدم فإننـــــــا نــــــرفض الفرضـــــــیة العدمیــــــة   
(Ha)  ـــــاس تكـــــالیف الجـــــودة ـــــین قی ـــــة احصـــــائیة ب ـــــر ذو دالل ـــــي وجـــــود أث تكـــــالیف الفشـــــل (وهـــــذا یعن

ـــــة ـــــى ) الـــــداخلي، تكـــــالیف الفشـــــل الخـــــارجي، تكـــــالیف التقـــــویم، تكـــــالیف الوقای واالفصـــــاح عنهـــــا، عل
  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة" ائم المالیةالقو 

  

  :الفرضیات الفرعیة

  :الفرضیة الفرعیة االولى

H01:   قیــــاس تكــــالیف الوقایــــة واالفصــــاح عنهــــا، علــــى لال یوجــــد أثــــر ذو داللــــة احصــــائیة
ـــــة ـــــوائم المالی ـــــد مســـــتوى " الق فـــــي الشـــــركات األردنیـــــة للصـــــناعات الكهربائیـــــة، عن

 .(0.05 ≥)داللة 
  

  )8 – 4(جدول 
 )تكالیف الوقایة(اختبار الفرضیة الفرعیة األولى 

t المحسوبة  t الجدولیة  SIG   نتیجة الفرضیة العدمیة  r r2 

  0.434 0.659  رفض 0.00 2.0086 6.133
  

ـــــائج الحاســـــوب فـــــي    ـــــا لنت ـــــار االنحـــــدار البســـــیط ونجـــــد مـــــن مطالعتن ـــــم اســـــتخدام اختب ـــــد ت لق
أكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة، وتبعــــــًا لقاعــــــدة ) 6.133= المحســــــوبة  t(الجــــــدول الســــــابق أن قیمــــــة 

إذا كانــــــت القیمــــــة المحســـــــوبة أقــــــل مــــــن القیمـــــــة الجدولیــــــة والقیمـــــــة  (H0)تقبــــــل الفرضـــــــیة : القــــــرار
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ــــــر  (H0)، ونــــــرفض الفرضــــــیة 0.05أكبــــــر مــــــن  (SIG)المعنویــــــة  إذا كانــــــت القیمــــــة المحســــــوبة أكب
  ،0.05أقل من  (SIG)من القیمة الجدولیة والقیمة المعنویة 

ــــــة    ــــــرفض الفرضــــــیة العدمی ــــــا ن ــــــدم فإنن ــــــى مــــــا تق ــــــة  (H01)وبنــــــاًء عل ــــــل الفرضــــــیة البدیل وتقب
(Ha)  ،وهــــذا یعنـــــي وجـــــود أثـــــر ذو داللـــــة احصـــــائیة بــــین قیـــــاس تكـــــالیف الوقایـــــة واالفصـــــاح عنهـــــا

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة" على القوائم المالیة

مـــــــــن % 43.4والمتغیــــــــر المســــــــتقل یفســــــــر ) r  =0.659(كــــــــون وتعتبــــــــر العالقــــــــة قویــــــــة   
  .التغیر في المتغیر التابع

  

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة

H02:   قیــــاس تكــــالیف التقیــــیم واالفصــــاح عنهــــا، علــــى لال یوجــــد أثــــر ذو داللــــة احصــــائیة
ـــــة ـــــوائم المالی ـــــد مســـــتوى " الق فـــــي الشـــــركات األردنیـــــة للصـــــناعات الكهربائیـــــة، عن

 .(0.05 ≥)داللة 
  

  )9 – 4(جدول 
 )تكالیف التقییم(اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 

t المحسوبة  t الجدولیة  SIG   نتیجة الفرضیة العدمیة  r r2 

  0.444 0.667  رفض 0.00 2.0086 6.259
  

ـــــائج الحاســـــوب فـــــي    ـــــا لنت ـــــار االنحـــــدار البســـــیط ونجـــــد مـــــن مطالعتن ـــــم اســـــتخدام اختب ـــــد ت لق
أكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة، وتبعــــــًا لقاعــــــدة ) 6.259= المحســــــوبة  t(الجــــــدول الســــــابق أن قیمــــــة 

إذا كانــــــت القیمــــــة المحســـــــوبة أقــــــل مــــــن القیمـــــــة الجدولیــــــة والقیمـــــــة  (H0)تقبــــــل الفرضـــــــیة : القــــــرار
ــــــر  (H0)، ونــــــرفض الفرضــــــیة 0.05أكبــــــر مــــــن  (SIG)المعنویــــــة  إذا كانــــــت القیمــــــة المحســــــوبة أكب

  ،0.05أقل من  (SIG)من القیمة الجدولیة والقیمة المعنویة 
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ــــــة    ــــــرفض الفرضــــــیة العدمی ــــــا ن ــــــدم فإنن ــــــى مــــــا تق ــــــة  (H02)وبنــــــاًء عل ــــــل الفرضــــــیة البدیل وتقب
(Ha)  ،وهـــــذا یعنـــــي وجـــــود أثـــــر ذو داللـــــة احصـــــائیة بـــــین قیـــــاس تكـــــالیف التقیـــــیم واالفصـــــاح عنهـــــا

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة" على القوائم المالیة

مـــــــــن % 44.4والمتغیــــــــر المســــــــتقل یفســــــــر ) r  =0.667(كــــــــون  وتعتبــــــــر العالقــــــــة قویــــــــة  
  .التغیر في المتغیر التابع

  

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

H03:   قیــــــاس تكــــــالیف الفشــــــل الــــــداخلي واالفصــــــاح لال یوجـــــد أثــــــر ذو داللــــــة احصــــــائیة
فــــي الشــــركات األردنیــــة للصــــناعات الكهربائیــــة، عنــــد " عنهــــا، علــــى القــــوائم المالیــــة

 .(0.05 ≥)مستوى داللة 
  

  )10 – 4(جدول 
 )تكالیف الفشل الداخلي(اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 

t المحسوبة  t الجدولیة  SIG   نتیجة الفرضیة العدمیة  R r2 

  0.531 0.729  رفض 0.00 2.0086 7.449
  

ـــــائج الحاســـــوب فـــــي    ـــــا لنت ـــــار االنحـــــدار البســـــیط ونجـــــد مـــــن مطالعتن ـــــم اســـــتخدام اختب ـــــد ت لق
أكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة، وتبعــــــًا لقاعــــــدة ) 7.449= المحســــــوبة  t(الســــــابق أن قیمــــــة الجــــــدول 

إذا كانــــــت القیمــــــة المحســـــــوبة أقــــــل مــــــن القیمـــــــة الجدولیــــــة والقیمـــــــة  (H0)تقبــــــل الفرضـــــــیة : القــــــرار
ــــــر  (H0)، ونــــــرفض الفرضــــــیة 0.05أكبــــــر مــــــن  (SIG)المعنویــــــة  إذا كانــــــت القیمــــــة المحســــــوبة أكب

  ،0.05أقل من  (SIG)لقیمة المعنویة من القیمة الجدولیة وا

ــــــة    ــــــرفض الفرضــــــیة العدمی ــــــا ن ــــــدم فإنن ــــــى مــــــا تق ــــــة  (H03)وبنــــــاًء عل ــــــل الفرضــــــیة البدیل وتقب
(Ha)  ـــــــة احصـــــــــائیة بـــــــــین قیـــــــــاس تكـــــــــالیف الفشـــــــــل الـــــــــداخلي وهـــــــــذا یعنـــــــــي وجـــــــــود أثـــــــــر ذو داللــ

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة" واالفصاح عنها، على القوائم المالیة
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مـــــــــن % 53.1والمتغیــــــــر المســــــــتقل یفســــــــر ) r  =0.729(وتعتبــــــــر العالقــــــــة قویــــــــة كــــــــون   
  .التغیر في المتغیر التابع

  

  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

H04:   ـــــر ذو داللـــــة احصـــــائیة ـــــاس تكـــــالیف الفشـــــل الخـــــارجي واالفصـــــاح لال یوجـــــد أث قی
ة، عنــــد فــــي الشــــركات األردنیــــة للصــــناعات الكهربائیــــ" عنهــــا، علــــى القــــوائم المالیــــة

 .(0.05 ≥)مستوى داللة 
  

  )11 – 4(جدول 
 )تكالیف الفشل الخارجي(اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 

t المحسوبة  t الجدولیة  SIG   نتیجة الفرضیة العدمیة  r r2 

  0.466 0.682  رفض 0.00 2.0086 6.534
  

ـــــائج    ـــــا لنت ـــــار االنحـــــدار البســـــیط ونجـــــد مـــــن مطالعتن ـــــد تـــــم اســـــتخدام اختب الحاســـــوب فـــــي لق
أكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة، وتبعــــــًا لقاعــــــدة ) 6.534= المحســــــوبة  t(الجــــــدول الســــــابق أن قیمــــــة 

إذا كانــــــت القیمــــــة المحســـــــوبة أقــــــل مــــــن القیمـــــــة الجدولیــــــة والقیمـــــــة  (H0)تقبــــــل الفرضـــــــیة : القــــــرار
ــــــر  (H0)، ونــــــرفض الفرضــــــیة 0.05أكبــــــر مــــــن  (SIG)المعنویــــــة  إذا كانــــــت القیمــــــة المحســــــوبة أكب

  ،0.05أقل من  (SIG)القیمة الجدولیة والقیمة المعنویة من 

ــــــة    ــــــرفض الفرضــــــیة العدمی ــــــا ن ــــــدم فإنن ــــــى مــــــا تق ــــــة  (H04)وبنــــــاًء عل ــــــل الفرضــــــیة البدیل وتقب
(Ha)  وهــــــــذا یعنــــــــي وجــــــــود أثــــــــر ذو داللــــــــة احصــــــــائیة بــــــــین قیــــــــاس تكــــــــالیف الفشــــــــل الخــــــــارجي

  .في الشركات األردنیة للصناعات الكهربائیة" واالفصاح عنها، على القوائم المالیة

مـــــــــن % 46.6والمتغیــــــــر المســــــــتقل یفســــــــر ) r  =0.682(وتعتبــــــــر العالقــــــــة قویــــــــة كــــــــون   
 .التغیر في المتغیر التابع
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  سالفصل الـخـامـــ

  مناقشة النتائج والتوصیات

  

 الــنتــائج 

 التوصیات 
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  الفصل الخامس

  النـــتــائــج والتوصیــــــات
  

  :النـــتـــائـــج)  1 – 5(

أثــــــر قیـــــاس تكــــــالیف الجــــــودة  فـــــي ضــــــوء الهــــــدف الرئیســـــي للدراســــــة الــــــذي یرتكـــــز علــــــى          

ــــــــاًء ، واالفصــــــــاح عنهــــــــا علــــــــى القــــــــوائم المالیــــــــة ــــــــاس  ،علــــــــى تحلیــــــــل إجابــــــــات االســــــــتبانات وبن وقی

الباحـــــث علـــــى  إلیهـــــاوصـــــل تیمكـــــن تلخـــــیص النتـــــائج التـــــي  فرضـــــیاتها،واختبـــــار متغیـــــرات الدراســـــة 

  :اآلتيالنحو 
  

 وجـــــود اهتمـــــام لــــدى الشـــــركات األردنیـــــة للصـــــناعات  اتضــــح مـــــن خـــــالل الدراســــة الوصـــــفیة

ــــة بتطبیــــق مفــــاهیم تكلفــــة الجــــودة، وهــــذه النتیجــــة تــــدل ــــى تمتــــع هــــذه الشــــركات  الكهربائی عل

دراك جیــــــد لتكــــــالیف الجــــــودة، وذلــــــك مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الــــــنظم الحدیثــــــة فــــــي  بــــــوعي وإ

 .مراقبة الجودة والعمل على تطویرها وكذلك االستجابة لتحدیات المنافسة العالمیة

 وذلـــــك مـــــن خــــــالل  أظهـــــرت الدراســـــة وجـــــود ثقافـــــة وقائیـــــة لــــــدى الشـــــركات عینـــــة الدراســـــة

ـــــأهیلهم فـــــي مجـــــال الجـــــودة، وكـــــذلك  ـــــدریبهم وت اهتمامهـــــا بتطـــــویر أداء المـــــوارد البشـــــریة وت

 .اهتمامها بوضع المواصفات والتصمیم الجید وبما یلبي احتیاجات العمیل

  تقیــــیم الجــــودة وذلــــك عــــن أنشــــطة أظهــــرت الدراســــة تركیــــز الشــــركات عینــــة الدراســــة علــــى

ـــــاج  طریـــــق ـــــاج تحـــــت التشـــــغیل وكـــــذلك االنت ـــــة واإلنت ـــــار المـــــواد االولی ــــص واختب ـــــام بفحـ القی

ــــین أیضـــــا أن الشــــــركات تحـــــرص علــــــى االســـــتثمار فــــــي شـــــراء المعــــــدات  تـــــام الصـــــنع، وتبــ

 .واألجهزة المستخدمة في عملیة الفحص واالختبار
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  وهـــــذه النتیجـــــة) الـــــداخلي والخـــــارجي(تبـــــین مـــــن خـــــالل الدراســـــة انخفـــــاض تكـــــالیف الفشـــــل 

ــــــي أنشــــــطة الوقایــــــة والتقیــــــیم  ـــــركات عینــــــة الدراســــــة باالســــــتثمار ف ــــــدل علــــــى حــــــرص الشـ ت

ـــــل وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل زیــــــــادة تخصیصــــــــات الرقابــــــــة علــــــــى  لمنــــــــع حــــــــدوث تكــــــــالیف الفشـــ

 .الجودة

 ـــــــة ـــــــوائم المالی ـــــــي الق ــــاس تكـــــــالیف الجـــــــودة واالفصـــــــاح عنهـــــــا ف ـــــــأن قیـــ  أظهـــــــرت الدراســـــــة ب

، یــــوفر األســـــاس الیف الجــــودةوكــــذلك تقــــدیم ایضــــاحات إضـــــافیة حــــول بنــــود وعناصــــر تكـــــ

الســـــــــلیم فـــــــــي اتخـــــــــاذ قـــــــــرارات توزیـــــــــع المـــــــــوارد االقتصـــــــــادیة وتحســـــــــین مســـــــــتوى الجـــــــــودة 

  .للمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة
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  :التوصیات) 2 – 5(

فـــــــــــي ضـــــــــــوء النتـــــــــــائج المستخلصـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة، توصـــــــــــل الباحـــــــــــث إلـــــــــــى          

  :التوصیات اآلتیة

  محاســــــــبیة خاصــــــــة بفصــــــــل عناصــــــــر تكــــــــالیف الجــــــــودة عــــــــن ضــــــــرورة وضــــــــع إجــــــــراءات

ـــــــة  ـــــــك علـــــــى تصـــــــمیم مجموعـــــــة مســـــــتندیه ودفتری عناصـــــــر التكـــــــالیف األخـــــــرى ویعتمـــــــد ذل

عـــــــادة تصـــــــمیم الـــــــدلیل المحاســـــــبي، بحیـــــــث  خاصـــــــة بتجمیـــــــع وقیـــــــاس تكلفـــــــة الجـــــــودة، وإ

ــــــه المحاســــــبي نحــــــو الجــــــودة،  یتضــــــمن حســــــابات مراقبــــــة، وحســــــابات تســــــاعد علــــــى التوجی

الدقـــــة فـــــي تجمیـــــع وتســـــجیل وتقـــــدیر التكـــــالیف والخســـــائر المترتبـــــة علـــــى وضـــــرورة مراعـــــاة 

 .الجودة

 

  ـــــاهیم تكـــــالیف الجـــــودة، بضـــــرورة اســـــتمرار الشـــــركات ـــــوعي التكلیفـــــي تطبیـــــق مف وتعمیـــــق ال

لــــــدى العــــــاملین والمســــــتویات اإلداریــــــة والتأكیــــــد علــــــى أهمیــــــة الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه التكلفــــــة 

التعریـــــف ببــــرامج تكـــــالیف الجــــودة وأثـــــر ذلـــــك فــــي التخطـــــیط المســــتمر للجـــــودة مــــن خـــــالل 

 .على تخفیض التكلفة وتحدید فرص التحسین

  
  ــــناعة والتجــــــــــارة ومراقــــــــــب الشــــــــــركات وكــــــــــذلك هیئــــــــــة األوراق یجــــــــــب أن تقــــــــــوم وزارة الصــــــ

ــدار قــــوانین وتشـــــریعات تفــــرض قیــــاس تكــــالیف الجـــــودة واالفصــــاح عنهــــا فـــــي  المالیــــة بإصــ

 .ألردنیةا الصناعیة القوائم المالیة لدى الشركات
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  لتطبیـــــق مفـــــاهیم  الفعالــــةزیــــادة التركیـــــز فــــي الدراســـــات الالحقـــــة علــــى العوامـــــل والمقومـــــات

ـــــة الجـــــودة فـــــي الشـــــركات الصـــــناعیة وتحلیـــــل هـــــذه العوامـــــل ووضـــــع أســـــالیب لضـــــبط  تكلف

جــــــراء دراســــــات أكثــــــر معمقــــــة لســــــلوك واتجــــــاه تكــــــالیف الجــــــودة تكـــــالیف الجــــــودة الســــــیئة  وإ

عناصــــــرها األربعــــــة حتـــــى یمكنهــــــا التوصـــــل إلــــــى مســــــتوى وذلـــــك علــــــى مســـــتوى كــــــل مـــــن 

ــــــى العالقــــــة  ــــــامج یعتمــــــد عل ــــــك مــــــن خــــــالل وضــــــع برن ــــــة االقتصــــــادیة، وذل الجــــــودة والتكلف

ــــادة االســــتثمار فــــي أنشــــطة  االقتصــــادیة بــــین عناصــــر تكــــالیف الجــــودة هدفــــه االساســــي زی

 .ییم األعمالالوقایة والتركیز على الثقافة الوقائیة بدًال من الثقافة العالجیة او تق
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  قــائــمــة المــراجــــع

  

  المراجع باللغة العربیة: أوالً 

  المراجع باللغة اإلنجلیزیةً: ثانیا
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  قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربیة: أوالً 
  

  تطــــــــویر نمــــــــوذج لتحدیــــــــد التكلفــــــــة مــــــــن منظــــــــور ") 2000(ابوشـــــــناف، زایــــــــد ســــــــالم
المجلــــة العلمیــــة " اســــتراتیجي یــــتالءم مــــع بیئــــة التصــــنیع المتكامــــل باســــتخدام الحاســــب

 .لالقتصاد والتجارة، العدد األول، جامعة عین شمس، القاهرة
  ــــــي ") 2000(بزمــــــاوي، محمــــــد ــــــألداء االجتمــــــاعي ف القیــــــاس واإلفصــــــاح المحاســــــبي ل

 .رسالة ماجستیر، جامعة حلب "المنشآت الصناعیة
  ـــــاس واإلفصـــــاح المحاســـــبي عـــــن ") 2005(البســـــتاني، شـــــذى محمـــــد رضـــــا حســـــین القی

ــــــف النوعیــــــة دراســــــة تطبیقیــــــة فــــــي الشــــــركة العامــــــة لتعبئــــــة الغــــــاز، المعهــــــد العربــــــي  "كل
 .جامعة بغداد –للمحاسبین القانونیین 

  منشـــــــآت اســـــــتخدام نظـــــــم الكلـــــــف النوعیـــــــة فـــــــي ال") 2000(البكـــــــري، ریـــــــاض حمـــــــزة
ــــــة  "الصــــــناعیة ــــــوم االقتصــــــادیة واإلداری ــــــد  –مجلــــــة العل العــــــدد ) 7(جامعــــــة بغــــــداد، المجل

)22.( 
  مــــــدى تطبیــــــق القیــــــاس واالفصــــــاح فــــــي المحاســــــبة عــــــن ") 2007(جربــــــوع، یوســــــف

مجلــــة الجامعــــة  "المســــؤولیة االجتماعیــــة فــــي القــــوائم المالیــــة فــــي شــــركات قطــــاع غــــزة
 .ر، العدد األولفلسطین، المجلد الخامس عش/ االسالمیة 

  أثـــــر التغیـــــر فـــــي أســـــعار الصـــــرف علـــــى االفصـــــاح ") 1998(جركســـــي، ســـــامر نجیـــــب
 .جامعة حلب –رسالة ماجستیر  "والقیاس المحاسبي

  الطبعـــــــة األولـــــــى دار وائـــــــل  "إدارة الجـــــــودة الشـــــــاملة"، )2004(جـــــــودة، محفـــــــوظ احمـــــــد
 .للنشر، عمان

  ـــــــاس المحاســـــــبي ومحـــــــدداتها") 2007(الحجـــــــاوي، طـــــــالل ـــــــازوري للنشـــــــر  "القی دار الی
 .الطبعة األولى عمان

  االصــــــــدار األول، دار / الطبعــــــــة األولــــــــى " محاســــــــبة الجــــــــودة") 2009(حســـــــن، نــــــــاظم
 الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

  ــــــة  "إدارة الجــــــودة الشــــــاملة") 2004(الحمــــــالي، راشــــــد بــــــن محمــــــد الطبعــــــة األولــــــى مكتب
 . الملك فهد الوطنیة

  األكادیمیـــــــــة العربیـــــــــة  ،"كتـــــــــاب نظریـــــــــة المحاســـــــــبة") 2007(الحیـــــــــالي، ولیـــــــــد نـــــــــاجي
  .المفتوحة في الدنمارك
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  مســـــتوى االفصـــــاح فـــــي البیانـــــات المالیـــــة للبنــــــوك ") 2003(خشـــــارمة علـــــي، حســـــین
، مجلــــة جامعــــة النجــــاح لألبحـــــاث "والشــــركات المالیــــة المشــــابهة المندمجـــــة فــــي األردن

  .1، االصدار 17المجلد  –العلوم اإلنسانیة  –
  االفصـــــــاح المحاســـــــبي فـــــــي التقـــــــاریر المالیـــــــة للشـــــــركات ") 2002(الخطیـــــــب، خالـــــــد

، مجلــــــة دمشــــــق، )1(الــــــدولي رقــــــم  المســــــاهمة العامــــــة فــــــي ظــــــل المعیــــــار المحاســــــبي
 .المجلد الثامن، العدد الثاني

  الجـــــــودة فـــــــي المنظمـــــــات الحدیثـــــــة") 2002(الدرادكـــــــة ، مـــــــأمون و الشـــــــلبي، طـــــــارق" 
 .زیع، عمانو شر والتالطبعة االولى، دار صفاء للن

  الطبعـــــــة الثالثـــــــة، دار  "مبـــــــادئ محاســـــــبة التكـــــــالیف") 2006(الرجبــــــي، محمـــــــد تیســـــــیر
 .وائل للطباعة والنشر، عمان

  ـــــــان ـــــــوه، حن ـــــــري ") 2005(رضـــــــوان حل ـــــــة المحاســـــــبیة، اإلطـــــــار الفك  –مـــــــدخل النظری
 .الطبعة األولى دار وائل للنشر، عمان" التطبیقات العملیة

  ــــــاس تكــــــالیف الجــــــودة، بحــــــث تطبیقــــــي فــــــي الشــــــركة ) "2013(ســــــالم، مصــــــطفى ســــــعد قی
مجلــــــة كلیـــــة اإلدارة واالقتصــــــاد والمعهـــــد العــــــالي للدراســـــات المحاســــــبیة " العامـــــة لإلســـــمنت

 .والمالیة، بغداد
  االتجاهــــــات العالمیــــــة اإلداریـــــــة  –إدارة الجــــــودة الشــــــاملة ") 2011(ســــــرحان، فتحــــــي

 .اهرة، الطبعة األولىمكتبة الشریف ماس للنشر والتوزیع، الق" الحدیثة
  مشـــــكالت القیـــــاس المحاســـــبي الناتجـــــة عـــــن " )2009(الســـــعدي، ابـــــراهیم خلیـــــل حیـــــدر

مجلــــة كلیــــة بغــــداد للعلــــوم االقتصــــادیة، العــــدد " التضــــخم وأثرهــــا علــــى اســــتبدال األصــــول
 .الحادي والعشرون

  دار السالســـــــــل للطباعـــــــــة والنشـــــــــر،  "نظریـــــــــة المحاســـــــــبة") 1990(الشـــــــــیرازي، عبـــــــــاس
 .الكویت

  تحلیـــــــل تكـــــــالیف الســـــــیطرة النوعیـــــــة فـــــــي ") 2002(طلفـــــــاح، ابـــــــراهیم ســـــــلیمان ســـــــالم
رســــــــالة ماجســــــــتیر غیــــــــر منشــــــــورة، جامعــــــــة الیرمــــــــوك، اربــــــــد، " المؤسســــــــات الصــــــــناعیة

 .األردن
   ـــــداهللا، خالـــــد امـــــین ـــــداول فـــــي أســـــواق "، )1995(عب اإلفصـــــاح ودوره فـــــي تنشـــــیط الت

  .92 مجلة القانون العربي، العدد" رأسمال مال العربیة
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  ـــــدي، علـــــي قاســـــم حســـــن ـــــاس وتحلیـــــل كلـــــف الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي ") 2005(العبی قی
جامعــــــة  –المجلــــــة العراقیــــــة للعلــــــوم اإلداریــــــة  "الشــــــركة العامــــــة للصــــــناعات الكهربائیــــــة

 ).29(كربالء، العدد 
  ـــــاس ") 2011(العـــــزب، هـــــاني والزیـــــود، عبدالناصـــــر والعبـــــادي، ســـــنان ـــــاء نمـــــوذج لقی بن

أبحـــــاث الیرمــــــوك، " املة علــــــى مســـــتوى جـــــودة المنتجـــــاتأثـــــر تكـــــالیف الجـــــودة الشـــــ
 ).ب1(العدد ) 27(سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد 

  ،الـــــدار  "محاســـــبة التكـــــالیف فـــــي المجـــــاالت التطبیقیـــــة") 2000(عطیـــــة، هاشـــــم أحمـــــد
 . الجامعیة، االسكندریة

  الطبعــــــــــة " المنهجیــــــــــة المتكاملـــــــــة إلدارة الجــــــــــودة") 2001(عقیلـــــــــي، عمـــــــــر وصــــــــــفي
 .األولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان

  ــــدالمنعم عطــــا ــــة ") 2008(العلــــول، عب دور االفصــــاح المحاســــبي فــــي دعــــم نظــــام الرقاب
الجامعــــة /رســــالة ماجســــتیر " والمســــاءلة فــــي الشــــركات المســــاهمة العامــــة قطــــاع غــــزة

 فلسطین -االسالمیة 
  الطبعــــــة األولــــــى دار  "ةالتكــــــالیف الصــــــناعی") 2014(فخــــــر، نــــــواف والقطــــــیش، عطــــــاهللا

 .أسامة للنشر والتوزیع، عمان
  ـــــــة المحاســـــــبیة") 2008(القاضـــــــي، حســـــــین وحمـــــــدان، مـــــــأمون ـــــــدار العلمیـــــــة  "النظری ال

 عمان -ودار الثقافة 
  ــــــــي، أمــــــــین الســــــــید احمــــــــد ــــــــة المحاســــــــبة ") 2007(لطف ــــــــاس واالفصــــــــاح  –نظری القی

 .الجزء الثاني، الدار الجامعیة" والتقریر المالي
  إمكانیــــــــة تطبیــــــــق تقنیــــــــات إدارة الكلفــــــــة ") 2008(المســــــــعودي، حیــــــــدر علــــــــي جــــــــراد

دراســـــة  –االســـــتراتیجیة إلدارة تكـــــالیف الجـــــودة وأثرهـــــا فـــــي تعزیـــــز المیـــــزة التنافســـــیة 
ـــــى  " تطبیقیـــــة فـــــي الشـــــركات العامـــــة لصـــــناعة االطـــــارات فـــــي النجـــــف ـــــدم إل بحـــــث مق

 .عة بغدادمجلس البحث العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة جام
  تقیــــــیم مســــــتوى اإلفصــــــاح الفعلــــــي فــــــي القــــــوائم المالیـــــــة "، )1990(مطــــــر، محمــــــد

ـــي ضـــوء قواعـــد اإلفصـــاح المنصـــوص علیهـــا  المنشـــورة للشـــركات المســـاهمة العامـــة ف
 .مجلة دراسات الجامعة األردنیة" في أصول المحاسبة الدولیة

  ـــــة المحاســـــ") 2004(مطـــــر، محمـــــد الطبعـــــة " بیةالتأصـــــیل النظـــــري للممارســـــات المهنی
 .األولى دار وائل للنشر، عمان
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  التأصـــــیل النظـــــري للممارســـــات المهنیــــــة ") 2008(مطـــــر، محمـــــد و موســـــى الســـــویطي
الطبعـــــة الثانیـــــة، دار وائـــــل  "االفصـــــاح –العـــــرض  –المحاســـــبیة فـــــي مجـــــاالت القیـــــاس 

 .للنشر، عمان
  ــــــراق عــــــوض محمــــــود ــــــالیف الجــــــودة والتقریــــــر ") 2005(مغــــــیض، ب ــــــاس تك مــــــدى قی

عنهــــــا ألغـــــــراض اتخـــــــاذ القـــــــرارات اإلداریـــــــة فـــــــي الشـــــــركات الصـــــــناعیة المســـــــاهمة 
 رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت" األردنیة

  معوقــــات وأســــباب عــــدم االلتــــزام بــــالتطبیق الكلیــــة لمتطلبــــات ") 2003(الملحـــم، عــــدنان
دراســة میدانیــة، المجلــة  "مة العامــةفــي الشــركات الســعودیة المســاه  اإلفصــاح المحاســبي

 .المجلد السادس العدد األول -العربیة للمحاسبة

  ـــــــدي، محمـــــــد وصـــــــیام، ولیـــــــد زكریـــــــا أثـــــــر اإلفصـــــــاح المحاســـــــبي فـــــــي ") 2007(المهن
ــــى أســــعار األســــهم فــــي الشــــركات الصــــناعیة  ــــة الســــنویة المنشــــورة عل التقــــاریر المالی

 .2م اإلداریة، المجلد الرابع، العددمجلة دراسات العلو " المساهمة العامة األردنیة
  ــــــاغي، محمــــــود ــــــي نظریــــــة المحاســــــبة والمعــــــاییر المحاســــــبیة") 2002(الن  "دراســــــة ف

 .مصر –جامعة المنصورة المكتبة العصریة 
  ـــــدالكریم مكتبـــــة " إدارة اإلنتـــــاج والعملیـــــات") 2009(النجـــــار، صـــــباح مجیـــــد ومحســـــن عب

 .العراق –الذاكرة، بغداد 
  قیــــاس تكــــالیف الجــــودة اعتمــــادًا علــــى نظــــم التكــــالیف ") 2010(یاســــین، أیــــام میكائیــــل

 –رســــالة دكتــــوراه  "الحدیثــــة وأثــــره علــــى عملیــــة اتخــــاذ القــــرار فــــي المنشــــآت الصــــناعیة
 .جامعة تشرین
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  الســـــادة الشركـات الصناعية األردنية
  

  
  ...تحية طيبة وبعد

الطـــــاهرة لكـــــم بـــــدوام التوفيـــــق،  باألمنيـــــاتيطيـــــب يل أن أتقـــــدم مـــــنكم بصـــــادق التحيـــــة ووافـــــر املـــــودة، مقرونـــــة   
  وبعد،... وملؤسستكم الرائدة مزيداً من التقدم واالزدهار

ايــة كــل عــام، فــإنين    ايــة الســنة املاليــة واألعبــاء الــيت تزيــد مــع  فــإين وإذ ادرك حجــم ضــغط العمــل، وخصوصــيته 
ليت العلميــة الــيت آمــل معهــا أن تتكرمــوا أســتأذنكم بتقــدير حــاجيت األكادمييــة، وتفهــم ضــيق الوقــت املتــاح أمــامي إلجنــاز رســا

برحابــة صــدر، ونبــل العــون باملوافقــة والســماح يل باحلصــول علــى البيانــات واملعلومــات الــيت تتعلــق بدراســيت والــيت هــي بطبيعــة 
  .علمية حبته، ووفق ضوابط وأصول البحث العلمي الرصني لألغراضاحلال 

  
  ...سيدي الكريم

اللـه الباحـث التعـرف علـى مـدى إدراك الشـركات الصـناعية األردنيـة لتكـاليف بني أيـديكم اسـتبيان يهـدف مـن خ
  .اجلودة، وأثر قياسها واالفصاح عنها على القوائم املالية

  

ً على ما تقدم، فإننا نأمـل مـنكم اإلجابـة علـى العبـارات الـواردة يف االسـتبيان بوضـع إشـارة  امـام اخليـار ) (وبناء
البحثيـة  الضـوابطالتعامل معهـا بسـرية تامـة ووفقـًا ألعلـى سيتم الذي ترونه مناسب، علمًا بأن املعلومات اليت سرتد للباحث 

  .واألكادميية واألصول العلمية املتعارف عليها
  

  ...سيدي الفاضل
م مشـــرعة يف هـــذا الســـبيل، إن اســـتجابتكم الكرميـــة هـــي دعـــم لطالـــب علـــم، ولباحـــث أكـــادميي يثـــق بـــأن أبـــوابك  

  .فيشكر لكم عونكم وحيفظ بالعرفان وقفتكم االصيلة
  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

ـــــث   البـاحـــ
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  .قياس تكاليف الجودة واالفصاح عنها: المحور األول

سل
سل

مت
  

  الفقرة
موافق 
  موافق غير  موافق غير  محايد  موافق  بشدة

  بشدة
           .بتطبيق نظام تكلفة الجودةتهتم الشركة   .1

            .يتناسب النظام المحاسبي المستخدم في الشركة مع نظام الجودة  .2

ـــــــة   .3 ـــــــي قســـــــم المحاســـــــبة بمعرف ـــــــع المـــــــوارد البشـــــــرية ف جيـــــــد  وإدراكتتمت
  .بتصنيف تكاليف الجودة

          

ُفصح الشـــــركة التــــــي أعمـــــل بهــــــا عـــــن جميـــــع بنــــــود وعناصـــــر تكــــــاليف   .4 تــــــ
  .وبالقدر الكافيالجودة 

          

ـــــى دعـــــم   .5 تهـــــدف الشـــــركة مـــــن خـــــالل االفصـــــاح عـــــن تكـــــاليف الجـــــودة إل
  .موقف الشركة التنافسي

          

االفصـــــاح عـــــن تكــــــاليف  نتيجـــــةتحقـــــق الشـــــركة بعـــــض المزايـــــا والمنـــــافع   .6
  .الجودة

          

            .ال تواجه الشركة صعوبة في عملية قياس تكاليف الجودة  .7

تكـــــاليف الجـــــودة المتبعـــــة فـــــي الشـــــركة تـــــؤدي إلـــــى إحكـــــام آليـــــة قيـــــاس   .8
  .الرقابة على العمليات اإلنتاجية

          

تســــعى الشــــركة إلـــــى قيــــاس تكـــــاليف الجــــودة بهـــــدف تحقيــــق االســـــتخدام   .9
  .األمثل للموارد المتاحة

          

              
 تكاليف الجودة: المحور الثاني

            تكاليف الوقاية.  1  

سل
سل

مت
  

 موافق  الفقرة
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  بشدة

  بشدة

تســــــــــــــتخدم الشــــــــــــــركة الــــــــــــــنظم الحديثــــــــــــــة فــــــــــــــي مراقبــــــــــــــة الجــــــــــــــودة                          .10
  .وتعمل على تطويرها

          

ــــــركة بتطـــــــــوير أداء المـــــــــوارد البشـــــــــرية وتـــــــــدريبهم وتـــــــــأهيلهم   .11 تقـــــــــوم الشـــ
  .في مجال الجودة

          

الفعاليـــــــات الالزمــــــــة لتطـــــــوير تقــــــــارير أداء تعمـــــــل الشــــــــركة علـــــــى زيــــــــادة   .12
  .الجودة

          

            .تهتم الشركة بوضع الموصفات التي تلبي احتياجات العميل  .13

ـــــــــى ال  .14 ـــــــــد والخـــــــــالي مـــــــــن تســـــــــعى الشـــــــــركة للحصـــــــــول عل تصـــــــــميم الجي
  .ض النظر عن التكاليفغالعيوب ب

          

ـــــرص الشــــــركة علــــــى زيــــــادة التخصيصــــــات التــــــي تهــــــدف إلــــــى جعــــــل   .15 تحـ
  .الفعاليات اإلنتاجية مطابقة لمواصفات الجودة المحددة مسبقاً 
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            تكاليف التقييم.  2  

سل
سل

مت
  

موافق   الفقرة
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  بشدة

  بشدة
ـــــرص إدارة الشــــــركة علــــــى فحــــــص واختبــــــار المــــــواد األوليــــــة واإلنتــــــاج   .16 تحـ

  .اإلنتاجية تحت التشغيل في كافة المراحل 
          

ـــــل القيـــــام ببيعهـــــا إلـــــى   .17 تقـــــوم الشـــــركة بفحـــــص المنتجـــــات تامـــــة الصـــــنع قب
  .العميل، وذلك حرصًا على تخفيض نسبة مردودات المبيعات

          

تعتمـــد الشــــركة علــــى أنشـــطة الرقابــــة اإلحصــــائية لتحديـــد تكــــاليف الفحــــص   .18
  .واالختبار خالل العملية اإلنتاجية

          

المنتجـــــــات وتركيبهـــــــا فـــــــي موقـــــــع المســــــــتهلك  بإيصـــــــالتقـــــــوم الشـــــــركة   .19
  .بهدف التأكد من سالمتها

          

تحرص الشركة على االستثمار فـي شـراء المعـدات واالجهـزة المسـتخدمة فـي   .20
  .عمليات الفحص واالختبار

          

ــــــــــــركة عــــــــــــــاملين متخصصــــــــــــــين بعمليــــــــــــــات الفحــــــــــــــص   .21 تمتلــــــــــــــك الشــ
  .الجودةواالختبار للتحقق من مستوى 

          

  
  
 

            :تكاليف الفشل الداخلي.  3  

سل
سل

مت
  

موافق   الفقرة
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  بشدة

  بشدة

            .تُقدر الشركة تكلفة الفشل في المواد األولية  .22

تحـرص الشــركة علــى تخفــيض تكلفــة الفشــل الــداخلي مــن خــالل تحديــد عــدد   .23
  .التي يجب عدم تجاوزهامعين من الوحدات التالفة 

          

            .تعمل الشركة على تقليل الوحدات المعيبة التي تظهر خالل العملية اإلنتاجية  .24

            .تعمل الشركة على تحديد المسببات التي أدت إلى رداءة الجودة  .25

            .تعمل الشركة على تطوير معداتها اإلنتاجية لتقليل ظهور وحدات معيبة  .26

تُقــدر الشــركة التكــاليف المتعلقــة بــالمواد والعمالــة والمصــاريف األخــرى التـــي   .27
  .تدفع في سبيل إصالح الوحدات المعيبة
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            :تكاليف الفشل الخارجي. 4  

سل
سل

مت
  

موافق   الفقرة
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  بشدة

  بشدة
المباعــــــــة إلــــــــى العمــــــــالء تلتــــــــزم الشــــــــركة بإصــــــــالح أعطــــــــال المنتجــــــــات   .28

  .واستبدالها خالل فترة الضمان
          

ــــنف الشــــــركة التكــــــاليف والنفقــــــات الناتجـــــة عــــــن مــــــردودات المبيعــــــات   .29 تصـ
  .على أنها تكاليف جودة

          

تصـــنف الشــــركة تكلفــــة الخــــدمات الميدانيـــة وتوصــــيل البــــدائل للعميــــل علــــى   .30
  .أنها تكاليف جودة

          

            .قسم لمتابعة شكاوي واقتراحات العمالءيوجد في الشركة   .31

تحــــرص الشــــركة علــــى تحميــــل التكـــــاليف الناتجــــة عــــن ضــــياع الوقــــت فـــــي   .32
  .دراسة اعتراضات المستهلكين

          

تحـــــــرص الشــــــــركة علـــــــى تقليــــــــل الفشـــــــل الخــــــــارجي مـــــــن خــــــــالل زيــــــــادة   .33
  تخصيصات الرقابة على الجودة

          

  

  
            القوائم المالية: الثالثالمحور   

سل
سل

مت
  

موافق   الفقرة
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  بشدة

  بشدة
يعمــــــــــل قســــــــــم المحاســــــــــبة علــــــــــى إعــــــــــداد نشــــــــــرات وتقــــــــــارير دوريــــــــــة   .34

  .ومنتظمة لعناصر تكاليف الجودة
          

تعـــــــــرض الشـــــــــركة عناصـــــــــر تكـــــــــاليف الجـــــــــودة بشـــــــــكل مســـــــــتقل فـــــــــي   .35
  .القوائم المالية

          

ـــــــي تقـــــــدم الشـــــــركة إيضـــــــاحات   .36 إضـــــــافية حـــــــول بنـــــــود تكـــــــاليف الجـــــــودة ف
  .التقارير المالية

          

ــــرض عناصـــــــر تكـــــــاليف الجـــــــودة فـــــــي القـــــــوائم الماليـــــــة، تـــــــؤدي   .37 آليـــــــة عـــ
  .إلى إحكام الرقابة على النفقات

          

تتبــــــــع الشــــــــركة طــــــــرق وإجــــــــراءات محــــــــددة لعــــــــرض تكــــــــاليف الجــــــــودة   .38
  .في القوائم المالية
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 التحلیل اإلحصائي

Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 
Mode

l 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
ind5, ind1, 
ind3, ind4, 

ind2b 
. Enter 

 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
 
 

Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .855a .731 .702 .42066 

 
a. Predictors: (Constant), ind5, ind1, ind3, ind4, ind2 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regressio

n 21.684 5 4.337 24.508 .000b 

Residual 7.963 45 .177   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind5, ind1, ind3, ind4, ind2 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan
t) -.567 .412  -1.377 .175 

ind1 1.022 .203 .816 5.032 .000 
ind2 -.213 .155 -.217 -1.377 .175 
ind3 .104 .152 .101 .687 .495 
ind4 .131 .172 .113 .765 .448 
ind5 .060 .186 .051 .324 .747 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
ind1 .227 4.407 
ind2 .241 4.149 
ind3 .277 3.610 
ind4 .276 3.624 
ind5 .239 4.180 

 
a. Dependent Variable: dep 
 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimensio
n 

Eigenvalu
e 

Condition 
Index 

Variance Proportions 
(Constan

t) ind1 ind2 ind3 

1 

1 5.954 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .022 16.496 .68 .00 .06 .04 
3 .009 26.294 .03 .10 .14 .59 
4 .007 29.524 .27 .01 .59 .00 
5 .005 34.145 .00 .12 .03 .36 
6 .004 39.139 .02 .76 .19 .01 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 
Variance Proportions 

ind4 ind5 

1 

1 .00 .00 
2 .00 .00 
3 .08 .04 
4 .36 .06 
5 .03 .82 
6 .53 .08 

 
a. Dependent Variable: dep 
 
 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removeda 
Mode

l 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ind1b . Enter 
 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
 
 
 

Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .845a .715 .709 .41538 

 
a. Predictors: (Constant), ind1 
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ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regressio
n 21.193 1 21.193 122.826 .000b 

Residual 8.455 49 .173   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind1 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) -.350 .375  -.934 .355 

ind1 1.059 .096 .845 11.083 .000 
 
a. Dependent Variable: dep 
 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 
Mode

l 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ind2b . Enter 
 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .659a .434 .423 .58504 

 
a. Predictors: (Constant), ind2 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regressio
n 12.875 1 12.875 37.617 .000b 

Residual 16.772 49 .342   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind2 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) 1.193 .425  2.806 .007 

ind2 .647 .106 .659 6.133 .000 
 
a. Dependent Variable: dep 
 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Mode

l 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ind3b . Enter 
 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .667a .444 .433 .57987 

 
a. Predictors: (Constant), ind3 
 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regressio
n 13.171 1 13.171 39.171 .000b 

Residual 16.476 49 .336   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind3 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) 1.043 .440  2.369 .022 

ind3 .690 .110 .667 6.259 .000 
 
a. Dependent Variable: dep 
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Regression 
 

Variables Entered/Removeda 
Mode

l 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ind4b . Enter 
 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
 
 

Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .729a .531 .521 .53267 

 
a. Predictors: (Constant), ind4 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regressio
n 15.744 1 15.744 55.487 .000b 

Residual 13.903 49 .284   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind4 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) .157 .488  .322 .749 

ind4 .850 .114 .729 7.449 .000 
 
a. Dependent Variable: dep 
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Regression 
Variables Entered/Removeda 

Mode
l 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ind5b . Enter 
 
a. Dependent Variable: dep 
b. All requested variables entered. 
 
 

Model Summary 

Mode
l R R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .682a .466 .455 .56861 

 
a. Predictors: (Constant), ind5 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regressio
n 13.804 1 13.804 42.695 .000b 

Residual 15.843 49 .323   
Total 29.647 50    

 
a. Dependent Variable: dep 
b. Predictors: (Constant), ind5 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) .615 .487  1.263 .213 

ind5 .804 .123 .682 6.534 .000 
 
a. Dependent Variable: dep 



 ~99 ~ 
 

NPar Tests 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 

N 51 51 51 51 51 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 3.8736 3.9542 3.9281 4.2288 3.9020 
Std. 

Deviation .61464 .78392 .74405 .65993 .65335 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .105 .149 .136 .132 .167 
Positive .059 .091 .092 .121 .125 
Negative -.105 -.149 -.136 -.132 -.167 

Test Statistic .105 .149 .136 .132 .167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .064c .215c .276c .106c 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Dep 

N 51 

Normal Parametersa,b Mean 3.7529 
Std. Deviation .77003 

Most Extreme Differences 
Absolute .100 
Positive .100 
Negative -.085 

Test Statistic .100 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
A1 51 2.00 5.00 4.4902 .70349 
A2 51 2.00 5.00 4.0588 .78516 
A3 51 2.00 5.00 4.0784 .84482 
A4 51 2.00 5.00 3.8235 .97377 
A7 51 2.00 5.00 3.9216 .95589 

A11 51 2.00 5.00 3.5882 1.02326 
A12 51 1.00 5.00 2.6078 1.04074 
A13 51 2.00 5.00 4.0196 .86000 
A14 51 2.00 5.00 4.2745 .87358 
ind1 51 2.44 4.89 3.8736 .61464 

Valid N 
(listwise) 51     

 
 
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
B15 51 2.00 5.00 4.2745 .82652 
B16 51 3.00 5.00 4.3137 .73458 
B17 51 2.00 5.00 3.9216 .91309 
B18 51 1.00 5.00 3.9608 1.18255 
B19 51 1.00 5.00 3.6667 1.14310 
B20 51 2.00 5.00 3.5882 .85268 
ind2 51 2.33 5.00 3.9542 .78392 

Valid N 
(listwise) 51     
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
C21 51 3.00 5.00 4.3529 .71620 
C22 51 3.00 5.00 4.3137 .73458 
C23 51 1.00 5.00 3.6078 1.02134 
C24 51 1.00 5.00 3.3922 1.29736 
C25 51 1.00 5.00 3.7255 1.00157 
C26 51 1.00 5.00 4.1765 .95301 
ind3 51 1.67 5.00 3.9281 .74405 

Valid N 
(listwise) 51     

 
 
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

D27 51 2.00 5.00 4.3529 .68771 
D28 51 2.00 5.00 4.5686 .67097 
D29 51 3.00 5.00 4.5294 .64352 
D30 51 2.00 5.00 4.2941 .87850 
D31 51 2.00 5.00 4.0196 .92715 
D32 51 2.00 5.00 3.6078 1.00157 
ind4 51 2.17 5.00 4.2288 .65993 

Valid N 
(listwise) 51     
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
E33 51 3.00 5.00 4.6667 .51640 
E34 51 2.00 5.00 3.6667 .81650 
E35 51 2.00 5.00 3.6275 .84760 
E36 51 2.00 5.00 4.2549 .89091 
E37 51 2.00 5.00 3.4314 .90011 
E38 51 1.00 5.00 3.7647 .99173 
ind5 51 2.50 5.00 3.9020 .65335 

Valid N 
(listwise) 51     

 
 
 
Descriptives 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
F5 51 2.00 5.00 3.4118 .92036 
F6 51 2.00 5.00 3.5686 .87761 
f8 51 1.00 5.00 3.9216 .89091 
f9 51 1.00 5.00 3.9020 .87761 
f10 51 2.00 5.00 3.9608 .84760 
dep 51 1.60 5.00 3.7529 .77003 

Valid N 
(listwise) 51     
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Reliability 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.971 38 

 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.856 9 

 
 
 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.902 6 
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Reliability 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.857 6 

 
 
 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.896 6 

 
 
 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.890 7 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 51 100.0 
Excluded

a 0 .0 

Total 51 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 
.921 5 

 
 

  


