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امللخص

1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى عالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة (تكاليــف الوقايــة ،تكاليــف التقييــم ،تكاليــف الفشــل
الداخلــي ،وتكاليــف الفشــل الخارج ــي) واألداء االستـراتيج ــي (األداء املالــي ،األداء التشــغيلي ،واألداء التناف�ســي) للشــركات
الصناعيــة الفلســطينية ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم االعتمــاد علــى البيانــات األوليــة والثانويــة ،حيــث تــم تصميــم
استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها ،وتم توزيع ( )60استبانة على إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة ،وقد
تم الحصول على ( )53اســتبانة بنســبة است ــرداد ( ،)%88.3وقد اعتمدت الدراســة على أســلوب التحليل اإلحصائي الوصفي
لوصــف وتحليــل متغي ـرات الدراســة.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي :إن الشــركات الصناعيــة تطبــق تكاليــف الجــودة (تكاليــف الوقايــة والتقييــم والفشــل
ً
ارتفاعــا فــي مســتويات األداء االستـراتيج ــي بنســبة  %83.46نتيجــة
الداخلــي والفشــل الخارج ــي) بنســبة  ،%79.13وأظهــرت
تطبيق هذه الشركات لتكاليف الجودة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـن تطبيق تكاليف الجودة واألداء االستـراتيجـي
لــدى الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات منها ما يلي:
	-زيــادة اهتمــام إدارات الشــركات الصناعيــة بتكاليــف الجــودة وكتابــة تقري ــر عنهــا ضمــن التقاري ــر املاليــة ملــا لهــا مــن
دور مهــم فــي تخفيــض التكاليــف وزيــادة اإلي ـرادات،وهو مــا يعــود باألث ــراإليجابــي علــى األداء االستـراتيج ــي للشــركات
الصناعيــة.
	-ضرورة زيادة اهتمام الشركات الصناعية في قطاع غزة بتكاليف الوقاية والتقييم ،حيث إن الزيادة فيها تعمل على
تخفيض تكاليف الفشل الداخلي والخارجـي.
	-تشجيع الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة وإنتاج منتجات بجودة عالية خالية من العيوب.
الكلمات املفتاحية :تكاليف الجودة ،األداء االستـراتيجـي ،الشركات الصناعية ،قطاع غزة.

املبحث األول :املدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة
املقدمة
نتيجــة للتطــورات التقنيــة فــي مجــال املعرفــة املعلوماتيــة والتغي ـرات التكنولوجيــة واإلنتاجيــة واملنافســة الشــديدة بي ــن
الشركات في عصرالعوملة ،كانت الجودة استـراتيجية أساسية تتبناها منظمات األعمال في مواجهة التنافس وتحقيق مكانة
في األسواق الدولية (شبلي ،وصفاء الديـن ،)7 :2014 ،كما تعد الجودة العامل الرئيس في نجاح الشركات والعنصراألساس
* تم استالم البحث في نوفمبـر  ،2016وقبل للنشرفي مايو .2017
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ملواجهــة التنافــس بخفــض تكاليــف اإلنتــاج والتحسي ــن املســتمر للنوعيــة واالهتمــام بهــا وزيــادة الحصــة الســوقية (محمــد،
 ،)78 :2008وهــذا يعنــي زيــادة مبيعاتهــا وبأســعارتنافســية وهــذا بــدوره ينعكــس علــى مســتويات الربحيــة ،لذلــك كان االهتمــام
بالتكاليف املتعلقة بالجودة ً
أمرا البد منه للشركات الصناعية ،فاالهتمام بتكاليف الجودة الكلية سوف يساعد على توفيـر
معلومــات مفيــدة لعمليــة التخطيــط والرقابــة وتقويــم األداء فــي الشــركات الصناعيــة وهــو مــا ينعكــس فــي التحسي ــن املســتمر
وتخفيــض التكاليــف وتحسي ــن الجــودة وبالتالــي ت ــرشيد عمليــة اتخــاذ القـرارات اإلداريــة.
ولزيــادة أهميــة الحفــاظ علــى الجــودة العامليــة للمنتــج فــإن علــى العديــد مــن الشــركات أن تقيــس وتفصــح عــن الجــودة
معيارا ً
العاملية ملنتجاتها كما يجب أن تصمم ً
ً
مالئما للمقارنة مع املوازنة املوضوعة
نظما للقياس واإلفصاح عنها ،بما يشكل
ً
ملجاالت الجودة املختلفة لتحديد مدى االنحراف أوال ،وما تأثيـرذلك على التطبيق الفعال ملعاييـرالج ــودة املطلوبة (النعيمـي،
وحمــودي.)171:2007 ،
ويعــد األداء االستـراتيج ــي مــن املرتكـزات الحيويــة لــإدارة الحديثــة التــي تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا بفاعليــة وكفــاءة كمــا
أنه يساعد في بيان ما حققته الوحدة االقتصادية نتيجة ممارساتها ألنشطتها مقارنة مع فتـرات سابقة أومع األداء القيا�سي،
وفــي ظــل بيئــة التصنيــع الحديثــة ومــا رافقهــا مــن تغي ـرات عديــدة ومتالحقــة ظهــرت الحاجــة إلــى مؤش ـرات ومقاييــس جديــدة
لــأداء تكــون أكث ــرانسـ ً
ـجاما ومالءمــة مــع التغي ـرات التــي رافقــت هــذه البيئــة ،وتعــد تكاليــف الجــودة بفئاتهــا األربعــة (تكاليــف
الوقايــة ،التقييــم ،الفشــل الداخلــي ،والفشــل الخارج ــي) ،أمثلــة ملقاييــس ماليــة لــأداء تهــدف إلــى تحسي ــن األداء املالــي للوحــدة
االقتصادية ،إضافة إلى املقاييس غيـراملالية لتكاليف الجودة والتي تسعى لبيان ما تتطلبه األنشطة من أجل تحقيق الجودة
وبالتالــي تحقيــق األهــداف الكليــة للوحــدة االقتصاديــة (الزاملــي ،والســامرائي.)441 :2012 ،

مشكلة الدراسة
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
مــا مــدى وجــود عالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة (تكاليــف الوقايــة ،تكاليــف التقييــم ،تكاليــف الفشــل الداخلــي ،تكاليف
الفشــل الخارج ــي) واألداء االستـراتيج ــي (األداء املالــي ،األداء التشــغيلي ،األداء التناف�ســي) للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع
غــزة؟ ويشــتق مــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة التاليــة:
	-ما مدى وجود عالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء املالي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟
	-ما مدى وجود عالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء التشغيلي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟
	-ما مدى وجود عالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء التناف�سي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟

أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة في:
	-التعرف على واقع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ومدى تطبيقها ألنظمة تكاليف الجودة.
	-التعــرف علــى مــدى العالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة (تكاليــف الوقايــة ،تكاليــف التقييــم ،تكاليــف الفشــل الداخلــي،
تكاليــف الفشــل الخارج ــي) واألداء االستـراتيج ــي (األداء املالــي -األداء التشــغيلي -األداء التناف�ســي) للشــركات
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

أهمية الدراسة
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا فــي تنــاول موضــوع حديــث يقــوم علــى تشــخيص واقــع تكاليــف الجــودة لــدى الشــركات
الصناعية في قطاع غزة وحث إداراتها على تفهم العالقة بيـن تطبيقها لتكاليف الجودة واألداء االستـراتيجـي بما يساعدها في
تعزيـزنقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في أدائها االستـراتيجـي لتتمكن من تحقيق أهدافها املرسومة بفاعلية وكفاءة من
خالل تحسيـن جودة عملياتها ومنتجاتها وتميـزها في األداء ،باإلضافة إلى توفيـرمعلومات مهمة لإلدارة الشركات تساعدها في
إنجــازالعمليــة اإلداريــة واتخــاذ القـرارات ذات الطبيعــة املاليــة.
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فرضيات الدراسة

ً
استنادا إلى مشكلة الدراسة وأهدافها تمت صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء االستـراتيج ــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــد
مســتوى داللــة (.)α≥0.05
ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن تكاليف الجودة واألداء املالي للشركات الصناعية في قطاع غزة عند مستوىداللة (.)α≥0.05
 2توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء التشــغيلي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــدمســتوى داللــة (.)α≥0.05
 3يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء التناف�ســي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــدمســتوى داللــة (.)α≥0.05

متغيـرات الدراسة

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

الدراسات السابقة
بينــت دراســة (النعيم ــي ،وحمــودي ،)2007،ضعــف دور املعلومــات املحاســبية املســتخدمة ألغـراض الجــودة الشــاملة،
وعــدم الدرايــة الكافيــة مــن اإلدارة العليــا واملوظفي ــن ملفهــوم وأهميــة تكاليــف الجــودة فــي الشــركات العامــة للزيــوت النباتيــة
العراقيــة .بينمــا دراســة (شــبلي وصفــاء الدي ــن ،)2014 ،توصلــت إلــى إعــداد نمــوذج يعتمــد علــى العالقــة بي ــن ثالثــة أصنــاف
مــن التكاليــف اإلجماليــة (الحاليــة ،املســتقبلية ،وغي ــر املنظــورة) .أمــا دراســة (حمــودة )2014 ،فتوصلــت إلــى وجــود إدراك
لــدى الشــركات الصناعيــة الفلســطينية ألهميــة تكاليــف الجــودة بدرجــة كبي ــرة لجميــع أبعــاد الجــودة ،وأن الشــركات تطبــق
نظــام تكاليــف الجــودة بدرجــة كبي ــرة باإلضافــة إلــى اهتمــام اإلدارات بسياســة تخفيــض تكاليــف الجــودة .بينمــا هدفــت دراســة
( )Suhansa, 2009إلــى تحليــل ومقارنــة أنــواع تكاليــف الجــودة بي ــن الشــركات الصناعيــة صغي ــرة ومتوســطة وكبي ــرة الحجــم فــي
ً
الواليات املتحدة األمريكية .وتوصلت إلى عدم وجود اختالفات دالة
معنويا بيـن تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم وتكاليف
ً
الفشــل الداخلــي بي ــن الشــركات صغي ــرومتوســطة وكبي ــرة الحجــم ،إال أن هنــاك اختالفــا فــي تكاليــف الفشــل الخارج ــي.
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وهدفــت دراســة (ســرور )2013 ،إلــى تحديــد وقيــاس تكاليــف الجــودة بعناصرهــا األربعــة (الوقايــة والتقييــم والفشــل
الداخلــي والفشــل الخارج ــي) واإلفصــاح عنهــا بتقاري ــرمنفصلــة فــي الشــركات ضمــن بيئــة التصنيــع العراقيــة بهــدف تقويــم األداء
االستـراتيج ــي .وتوصلت الدراســة إلى أن لتكاليف الجودة الكلية أهمية كبي ــرة من خالل توفي ــرمجموعة من املقاييس املالية
وغي ــراملاليــة املســتخدمة فــي تقويــم األداء االستـراتيج ــي مــن خــال بطاقــة األداء املتــوازن .بينمــا دراســة (الزاملــي ،والســامرائي،
 )2012أكــدت أن هنــاك إمــكان الســتعمال املقاييــس املاليــة وغي ــراملاليــة لتكاليــف الجــودة فــي تقويــم األداء االستـراتيج ــي مــن
خــال بطاقــة األداء املتــوازن ،والــذي يهــدف بــدورة إلــى قيــاس فاعليــة وكفــاءة الوحــدات االقتصاديــة فــي تحقيــق است ـراتيجياتها.
وهدفت دراسة (الفضل ،وغديـر )2012 ،إلى توضيح تأثيـرتكاليف الجودة بأبعادها األربعة (الوقاية ،التقييم ،الفشل
الداخلــي ،والفشــل الخارج ــي) فــي تحسي ــن املي ــزة التنافســية للشــركات الصناعيــة العراقيــة .وتوصلــت إلــى أن محاســبة تكاليــف
ً
ً
مؤشرا
الجودة يمكن أن تعتمد
جوهريا للتحقق من قدرة الشركات الصناعية في تحقيق امليـزة التنافسية .بينما بينت دراسة
(الفقهاء )2011 ،وجود عالقة قوية بيـن إدارة املعلومات واألداء املؤس�سي واملزايا التنافسية.
وهدفــت دراســة (الحديثــي )2010 ،إلــى التعــرف علــى دور تكاليــف الجــودة بأبعادهــا األربعــة (تكاليــف الوقايــة ،التقييــم،
الفشــل الداخلــي ،والفشــل الخارج ــي) فــي تحسي ــن األداء املالــي لشــركات تصنيــع األدويــة البشــرية فــي اململكــة األردنيــة .وتوصلــت
الدراســة إلــى أن مســتوى جــودة تكاليــف الوقايــة والفشــل الداخلــي والفشــل الخارج ــي مرتفــع ،ومســتوى تكاليــف التقييــم
متوســط ،ومســتوى األداء املالــي للشــركات مــن حيــث العائــد علــى االســتثماروالعائــد علــى حــق امللكيــة ومجمــل الربــح مرتفــع .أم
دراسة (محمد )2008 ،أكدت أن لتكاليف الجودة أثـرفي تحسيـن األداء املالي .بينما دراسة ( )Uyar, 2008بينت أن ما نسبته
 %49.5مــن الشــركات الصناعيــة الكب ــرى الت ــركية تطبــق تكاليــف الجــودة ،وأن االعتمــاد علــى تكاليــف الجــودة فــي هــذه املصانــع
يعمــل علــى معالجــة شــكاوى العمــاء ،وانخفــاض تكاليــف الفشــل وزيــادة حجــم املبيعــات وبالتالــي تحسي ــن األداء املالــي.
وهدفــت دراســة (الصفــار ،وعبــد اللطيــف )2008 ،إلــى التعــرف علــى أث ــر تطبيــق فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة وفــق
منظــور الزبــون الداخلــي والخارج ــي وأث ــره علــى األداء التشــغيلي فــي شــركة بت ـرا للصناعــات الهندســية املطبقــة لفلســفة TQM
األردنيــة .وتوصلــت إلــى وجــود تأثي ــرإيجابــي واضــح لتطبيــق فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة علــى تحسي ــن األداء التشــغيلي.

ما يميـزالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
من أهم ما يميـزالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
	-دراســة حالــة الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ملعرفــة العالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء االستـراتيج ــي ومعرفــة
مــدى أهميــة تكاليــف الجــودة فــي التأثي ــرعلــى األداء االستـراتيج ــي.
	-التعــرف علــى أهميــة تطبيــق تكاليــف الجــودة ودورهــا اإليجابــي علــى أداء املنظمــات مــن الناحيــة التشــغيلية واملاليــة
والتنافســية.
	-إن الدراسة الحالية من الدراسات املحلية القليلة (حسب علم الباحثيـن) التي تناولت تكاليف الجودة في الشركات
الصناعية بقطاع غزة وربطها بتحسي ــن األداء االستـراتيج ــي ،في حي ــن أن معظم الدراســات الســابقة لم تتطرق إلى
األداء االستـراتيج ــي.

املبحث الثاني :تكاليف الجودة
تتمي ــزاألســواق املعاصــرة باملنافســة الحــادة بي ــن الشــركات الصناعيــة وبالتالــي ال بــد مــن االهتمــام بالجــودة ،فأصبحــت
الجــودة محــط اهتمــام الشــركات الصناعيــة وذلــك مــن أجــل إشــباع احتياجــات ومتطلبــات املستهلكي ــن وإرضائهــم ،لتحقيــق
امليـزة التنافسية التي تمكنها من االستمراروالبقاء ومواجهة تحديات البيئة املحيطة .لذلك احتلت الجودة في اآلونة األخيـرة
املرتبــة األولــى وأصبحــت مــن أهــم القضايــا فــي أي شــركة تســعى لرفــع مســتوى أدائهــا وتحقيــق النجــاح نظـ ًـرا للمنافســة املت ـزايدة
بي ــن املنتجي ــن وكث ــرة تنــوع الســلع التــي تشــبع حاجــة معينــة لــدى املســتهلك ،وهــو مــا أتــاح لــه فرصــة اختيــارالســلع الجيــدة ذات
املزايــا واالســتخدامات األفضــل (صب ــرينه.)64 :2014 ،
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مفهوم تكاليف الجودة
وتحظى تكاليف الجودة بأهمية كبيـرة الرتباطها بتكاليف اإلنتاج وأثـرها في مستوى الربحية الكلية ،وعليه فإن دراسة
تكاليف الجودة وتحليلها وتقييمها يســاهم في تحسي ــن نوعية املنتجات ،ويدعم جدوى عمليات التخطيط والتنفيذ الســليم
ألنشــطة ب ـرامج الجــودة ،ويخفــض مســتوى تكاليــف الجــودة املنفقــة علــى تلــك األنشــطة إلــى املســتوى الــذي يمكــن معــه تحقيــق
الكفــاءة فــي تنفيــذ هــذه األنشــطة (.)Masterson, and Taylor, 1996: 65-89
وعــرف ( )72 :2015 ,.al .Garrison, etتكاليــف الجــودة بأنهــا« :التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركة ملنــع إنتــاج منتجــات
معيبــة قــد تقــع فــي أيــدي العمــاء» .وعرفهــا (الحلبــي :)45 :2010 ،بأنهــا «مجمــوع املصروفــات التــي تحــدث فــي أنشــطة منــع الخطــأ
أو املعيب أو التقييم والخسائرالراجعة ككل من الفشل الداخلي والخارجـي ملنتج ما تتال�شى إذا لم توجد مشكالت الجودة».
وعرفهــا (الفضــل ومحمــد :)346 :2006 ،بأنهــا «التكاليــف املرتبطــة أو املتعلقــة بعــدم الحصــول علــى املنتجــات أو الخدمــات
املطابقــة للمواصفــات بطريقــة صحيحــة منــذ املــرة األولــى» .وعرفهــا ( :)Horngren, 2003: 655بأنهــا «التكاليــف املتحققــة
للوقايــة ،أو التكاليــف الناشــئة نتيجــة إلنتــاج منتــج بجــودة منخفضــة».
ومــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح أن تكاليــف الجــودة هــي مجمــوع التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة لضمــان تقديــم
املنتجــات مــن الســلع والخدمــات بمســتوى جــودة يتناســب مــع متطلبــات ورغبــات الزبائــن.

عناصرتكاليف الجودة
إن تصنيــف تكاليــف الجــودة وتميي ــزها عــن عناصــر التكاليــف املختلفــة التــي تتحملهــا الشــركة يســاعد علــى تحليلهــا
ً
وقياســها والتحكــم بهــا .وفــي بدايــة عــام  1961صنــف العالــم األمريكــي  Feigenbaumتكاليــف الجــودة
عمومــا إلــى أربعــة أقســام
وهــي :تكاليــف الوقايــة ،تكاليــف التقييــم ،تكاليــف الفشــل الداخلــي ،تكاليــف الفشــل الخارج ــي (جاســم .)27 :2008 ،بينمــا
صنفت إلى تكاليف املطابقة (تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم) وتكاليف عدم املطابقة (تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف
الفشــل الخارج ــي (.)Rehman, 2005: 27
ً
أوال -تكاليف ضبط الجودة أو املطابقة ()Cost of conformance
«هي التكاليف التي تضمن بأن املنتج ينتج بدون عيوب تؤثـرعلى مستوى جودته» ،وتتضمن:

تكاليف الوقاية Prevention cost
ً
خصيصا للوقاية من الجودة الرديئة في املنتج
عرفها  Campanulaبأنها تكاليف جميع األنشطة واألعمال التي صممت
أو الخدمــة (جاســم ،)28 :2008 ،أو هــي التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة ملنــع إنتــاج منتجــات غي ــرمطابقــة ملواصفــات الجــودة
( ، )Horngren, et. al., 2012: 673ومــن أمثلــة تكاليــف الوقايــة مــا يلــي (:)Garrison, et. al., 2015: 74
	-تكاليف تطويـرنظم الجودة.
	-تكاليف دوائرالجودة.
	-تكاليف بـرامج التدريب الخاصة بالجودة.
	 -الحصول على بيانات الجودة وتحليلها.
	-تكاليف التقريـرعن الجودة.
	-تكاليف هندسة الجودة.
	 -مشروعات تحسيـن الجودة.
	-تكاليف أنشطة اإلشراف والوقاية.
	-تكاليف تقديم الدعم التقني للمورديـن.
	-تكاليف التدقيق على فعالية نظام الجودة وطرق التطويـروالتنفيذ.
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تكاليف التقييم Appraisal Cost
عرفهــا  Campanulaبأنهــا التكاليــف التــي ارتبطــت بالقيــاس والتقييــم والتدقيــق للمنتجــات مــن الســلع والخدمــات
للتأكــد مــن توافقــه ومطابقتــه ملواصفــات الجــودة ومتطلبــات األداء ،أو هــي التكاليــف التــي تحصــل للتأكــد مــن أن املــواد األوليــة
واملنتجــات تتطابــق مــع معايي ــرجــودة املطابقــة ( ،)Drury, 2003: 901أو هــي التكاليــف الناشــئة بســبب أنشــطة قيــاس جــودة
املنتجات أو الخدمات وتقويمها ،لضمان مطابقتها للمواصفات ( ،)Superville, and Gupta, 2001: 419ومن أمثلة تكاليف
التقييــم مــا يلــي (:)Garrison, et. al., 2015: 74
	-تكاليف فحص واختباراملواد األولية املتسلمة.
	-تكاليف فحص واختباراإلنتاج تحت التشغيل.
	-تكاليف معاينة واختباراملنتج النهائي.
	-تكاليف صيانة معدات االختبار.
	-تكاليف اإلشراف على فحص واختباراألنشطة.
	-تكاليف فحص انخفاض قيمة املعدات.
ممــا ســبق يتضــح أن تكاليــف التقييــم هــي جميــع التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة خــال عمليــة اإلنتــاج للتأكــد مــن سي ــر
العمــل ،وأن الوحــدات املنتجــة مطابقــة للمواصفــات واملعايي ــراملوضوعــة.
ً
ثانيا -تكاليف اإلخفاق في ضبط الجودة أو عدم املطابقة ()Cost of nonconformance
هي التكاليف التي تتضمن كل التكاليف الحاصلة بسبب وجود عيوب في الجودة التي تحدث في املرة األولى من اإلنتاج ،وتتضمن:

تكاليف الفشل الداخلي Internal Failure Cost
عرفها  Campanulaبأنها جميع التكاليف الناتجة من املنتجات غيـراملطابقة للمتطلبات أوالحتياج الزبون وتم اكتشافها
قبل تسليمها أو شحنها للزبون (جاسم ،)29 :2008 ،أو هي تكاليف الفشل التي تـرتبط مع األخطاء ( ،)Slack, 1998: 77ومن
أمثلة تكاليف الفشل الداخلي ما يلي (:)Garrison, et. al., 2015: 74
	-تكاليف إعادة التشغيل.
	-تكاليف الخردة والتالف.
	-تكاليف إعادة االختبارللمنتجات املعدلة (املعاد إنتاجها).
	-تكاليف التخلص من املنتجات املعيبة.
	-تكاليف تحليل سبب العيوب في اإلنتاج.
	-تكاليف صيانة األعطال (توقف العملية اإلنتاجية).
تكاليف الفشل الخارجـي External Failure Cost
عرفهــا  Campanulaبأنهــا «جميــع التكاليــف الناتجــة مــن املنتجــات غي ــر املطابقــة للمتطلبــات أو الحتيــاج الزبــون وتــم
اكتشــافها بعــد تســليمها أو شــحنها للزبــون أو أثنــاء وبعــد اســتعمالها مــن قبــل الزبــون» (جاســم .)29 :2008 ،أو «هــي التكاليــف
التــي تفــرض علــى الشــركة بعــد أن يكــون الزبــون قــد اســتلم منتــج رديء الجــودة وهــي تتعلــق بصــورة رئيســة بخدمــة الزبــون»
( ،)Russell, et, al, 2000: 96ومــن أمثلــة تكاليــف الفشــل الخارج ــي مــا يلــي (:)Garrison, et. al., 2015: 74
	-تكاليف التعويضات والضمانات واملسموحات التي تمنح للعمالء.
	-تكاليف إصالح الوحدات املرجعة من قبل العمالء.
	-تكاليف املردودات واملسموحات الناتجة عن سوء الجودة.
	-تكاليف فحص شكاوى املستهلكيـن أثناء فتـرة الضمان.
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	-تكاليف فقد املبيعات نتيجة سوء الجودة.
	-تكاليف سحب املنتج.

املبحث الثالث -األداء االستـراتيجـي
تســعى كثي ــر مــن الشــركات إلــى أن تتمي ــز فــي أدائهــا بكفــاءة وفاعليــة وبمــا يحقــق لهــا أهدافهــا االست ـراتيجية خاصــة فــي
ظــل املنافســة الشــديدة التــي تواجههــا فــي األســواق .وفــي ظــل االتجاهــات الحديثــة فــي منظمــات األعمــال نجــد أن أداء الشــركات
ً
ً
واضحــا
الصناعيــة يعتمــد بصــورة كبي ــرة علــى توافــرنظــام قيــاس جيــد لــأداء االستـراتيج ــي مــن حيــث التصميــم ليعطــي ارتباطــا
بي ــن االست ـراتيجية والســلوك اإلنســاني (علــي وآخــرون.)2013:108 ،
وهــذا يتطلــب مــن املنظمــة أن تضــع إطـ ًـارا است ـر ً
اتيجيا تحــدد فيــه رؤيتهــا وأهدافهــا الطويلــة والقصي ــرة األجــل وقيامهــا
بتحليــل الفــرص والتهديــدات التــي تواجههــا فــي محيطهــا الخارج ــي باإلضافــة إلــى اســتخراج نقــاط القــوة والضعــف مــن محيطهــا
الداخلي ،وبالتالي تبني االستـراتيجية املالءمة والعمل على وضعها حيـزالتنفيذ على جميع املستويات بشكل متكامل للوصول
إلــى األداء االستـراتيج ــي الــذي يحقــق لهــا التمي ــزأمــام املنافسي ــن (شي ــن وشي ــن.)349 :2013 ،
ً
ارتباطــا ً
لذلــك نجــد أن األداء مــن املنظــور االستـراتيج ــي ي ــرتبط
وثيقــا بالقــدرة التنافســية ويعب ــر عــن قــدرة املنظمــة
علــى االســتمراربالشــكل املرغــوب فيــه فــي ســوق تنافســية متطــورة ،أي بتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة فــي الوقــت نفســه .وهــو مــا
يعكــس قدرتهــا علــى تفعيــل است ـراتيجياتها ،ومواجهــة القــوى التنافســية وبذلــك فــاألداء االستـراتيج ــي يغطــي تحقيــق األهــداف،
اســتخدام املــوارد ،أمثليــه العمليــات الداخليــة ،وإرضــاء األطـراف الفاعلــة فــي املنظمــة .كمــا إنــه يعالــج مــدى دنــو املنظمــة مــن
الوضعيــات التــي رســمتها لنفســها فــي املســتقبل ،وبالتالــي مــدى نجــاح است ـراتيجياتها تطـ ً
ـورا وممارســة (عبــداوي.)47 :2013 ،
مفهوم األداء االستـراتيجـي
إن معظــم املنظمــات تهتــم بشــكل كبي ــربأدائهــا االستـراتيج ــي ،خاصــة فــي ظــل توافــرســوق تنافســية وهنــا يتــم التـركي ــزعلــى
األداء املســتقبلي للمنظمــات وقدرتهــا فــي تحقيــق مزايــا تنافســية ألنشــطتها األساســية ولذلــك تلجــأ باســتمرارالختبــارأهدافهــا
واست ـراتيجياتها مــن خــال املتحقــق مــن األداء وتســعى لتقليــص الفجــوة االست ـراتيجية عنــد ظهورهــا مــن خــال زيــادة كفــاءة
وفاعلية األنشطة اإلدارية املختلفة (عبداوي .)48 :2013 ،كما يجب أن تفهم وتعرف املؤسسة بأن األداء االستـراتيج ــي هو
التفــوق االستـراتيج ــي واملتمثــل فــي عــرض املؤسســة ملنتجــات وخدمــات موافقــة لرغبــات الزبائــن ،دون إهمــال وجــود منافسي ــن
أساسيي ــن فــي الســوق (رحمــة .)56 :2013 ،لذلــك نجــد أن األداء االستـراتيج ــي ينتــج عــن التفاعــل املباشــروغي ــراملباشــربي ــن
متغي ـرات املحيــط الداخلــة واملحيــط التنافســية (الصيــاح.)14 :2009 ،
وقــد عــرف األداء االستـراتيج ــي علــى أنــه« :يحقــق املوازنــة بي ــن متطلبــات األمــد القريــب والبعيــد بنــاء علــى مؤشــري دورة
حياة املنظمة ومستوى ربحيتها» (الجرجري .)226 :2012 ،وعرف ً
أيضا األداء االستـراتيجـي أنه« :جوهراإلدارة االستـراتيجية
ويـرتبط باألهداف بعيدة املدى كما إنه يعبـرعن املقاييس التي تساعد على تقييم قدرة املنظمة في ربط حاضرها بمستقبلها
ومــدى اســتجابتها ملتغي ـرات املحيــط» (الصفــو .)62 :2009 ،وي ــرى (الغالبــي ،وإدريــس )47 :2007 ،األداء االستـراتيج ــي أنــه:
«يعب ــر عــن قــدرة املؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا طويلــة األجــل ومــدى قدرتهــا علــى اســتغالل مواردهــا نحــو تحقيــق األهــداف
املنشــود» .بينمــا عــرف ( )Wheelen et Hunger, 2010: 380بأنــه« :النتيجــة النهائيــة ألنشــطة املنظمــة وهــو انعــكاس لكيفيــة
اســتخدام املنظمــة ملواردهــا املاديــة والبشــرية لغــرض تحقيــق أهدافهــا» .وعــرف بأنــه« :ت ــرجمة الخطــط االستـراتيج ــي إلــى نتائــج
ومساعدة املديـري ــن على االستجابة السريعة وبفاعلية للتغي ـرات غي ــراملتوقعة ،ويمكن النظرإليه على أنه يبي ــن كيف تعمل
ً
املنظمــة إجمــاال» (.)Cokins, 2003: 2
أهمية األداء االستـراتيجـي
يعتب ــراألداء االستـراتيج ــي جوهــروقلــب اإلدارة االست ـراتيجية ،وتب ــرز أهميتــه مــن املكانــة الكبي ــرة التــي احتلهــا موضــوع
األداء في األدبيات االستـراتيجية العتبارات تتعلق بكونه (حمدان ،وإدريس ،)391 :2009 ،و(را�ضي ،وحسيـن:)323 :2014 ،
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ً
ً
مركزيا لتخميـن نجاح أو فشل املنظمات في قراراتها وخططها االستـراتيجية.
محورا
	-يمثل األداء االستـراتيجـي
ً
ً
	-إن عملية قياس األداء تؤدي إلى تحقيق فوائد كثيـرة للمنظمة حيث إنها توفرمدخال واضحا للتـركيـزعلى الخطة
االست ـراتيجية إضافــة إلــى الغايــات ومســتوى األداء ،كمــا إن القيــاس يوفــر آليــة معينــة لرفــع التقاري ــر حــول أداء
ب ــرنامج العمــل إلــى اإلدارة العليــا.
	-يـركزالقياس على االهتمام بما يجب إنجازه ويحث املنظمات على توفيـرالوقت واملوارد والطاقات الالزمة لتحقيق
األهداف ،كما أن القياس يوفرالتغذية العكسية حول مجريات سيـرالتقدم نحواألهداف.
	-إن قياس األداء يؤدي إلى تحسيـن إدارة املنتجات والخدمات املقدمة وعملية إيصالها إلى الزبائن.
	-إن قيــاس األداء يحســن واقــع االتصــاالت الداخليــة بي ــن العاملي ــن ،إضافــة إلــى االتصــاالت الخارجيــة بي ــن املنظمــة
وزبائنهــا ومتعامليهــا.
	-يمكن لقياس األداء أن يبيـن أن املنظمة تعالج احتياجات املجتمع من خالل إحرازالتقدم نحوتحقيق غايات اجتماعية.

أنواع األداء االستـراتيجـي
يعــد األداء االستـراتيج ــي أداء متمي ـ ًـزا مقارنــة بــأداء املنافسي ــن بافت ـراض أنــه ينشــأ لدعــم املزايــا التنافســية وكلمــا ارتبــط
األداء باملي ــزة التنافســية قــاد إلــى تحقيــق أداء متمي ــز  ،Superior Performanceويكــون األداء است ـراتيجيا إذا كان متناسـ ًـقا
مع أهداف واست ـراتيجيات الوحدة االقتصادية وله تأثي ــرفي أدائها طويل األجل والذي يستلزم وجود مي ــزة تنافسية (سرور،
 .)105 :2013وهناك ثالثة مستويات لألداء االستـراتيجـي تمكن الوحدة االقتصادية من البقاء في بيئة األعمال بفاعلية وهي
كاآلتــي (الــدوري ،وآخــرون:)389 :2009 ،
	-األداء املالي ) :(Financial Performanceيهدف إلى تعظيم العائد وتخفيض املخاطر.
	-األداء التشغيلي ( :)Operational Performanceيهدف إلى تعظيم الكفاءة اإلنتاجية.
	-األداء التناف�سي ( :)Competitive Performanceيهدف إلى النمو وبناء املركزالتناف�سي.
- -1األداء املالي:
إن مفهوم األداء املالي هواملفهوم الضيق ألداء األعمال من خالل اهتمامه بتحقيق املخرجات من األهداف املالية ،ويقاس
باملؤشـرات املالية ،كما أنه يمثل وضع املؤسســة املالي ،ووصف األســاليب التي تم اســتخدامها إلى هذا املوضوع من خالل وصف
دراسة مجموعة من املتغيـرات مثل :اإليـرادات أو املبيعات ،املوجودات ،املطلوبات ،وصافي الدخل (فيـروز.)48 :2014 ،
كما أن األداء املالي يعد األداة الداعمة لجميع أنشطة الشركة املختلفة ،لذلك يمكن القول بأن األداء املالي هو« :تعبيـر
عــن أداء املنظمــة مــن خــال تحقيــق عــدد مــن األهــداف املاليــة املتمثلــة فــي الربحيــة وتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة وتحسي ــن
القيمــة االقتصاديــة املتمثلــة فــي العوائــد املتحققــة بعــد طــرح تكلفــة رأس املــال مــن األربــاح بعــد الضرائــب» ،باإلضافــة إلــى ذلــك
مواجهة املخاطراملالية الناجمة عن اســتخدام الديون وأموال الغي ــرفي تمويل اســتخدامات املنظمة (الحديثي.)34 :2010 ،
ويمكن تحديد أهم مؤشرات األداء املالي فيما يلي (قري�شي:)115 :2011 ،
	-املقاييــس املتعلقــة باإلنتــاج :التــي تمكــن مــن تقييــم مخرجــات املؤسســة مــن ســلع وخدمــات مثــل :تخفيــض تكلفــة
املنتــج ،احت ـرام مواصفــات الجــودة ،الوفــاء بمواعيــد التســليم ،وكفــاءة وســائل اإلنتــاج.
	-املقاييــس املتعلقــة بالربحيــة (نقطــة التعــادل) :وهــي النقطــة التــي تتســاوى فيهــا التكاليــف الكليــة مــع العائــد علــى
ً
املبيعات أو يكون حجم املبيعات
مساويا لحجم مبيعات التعامل ،وعندما يـزيد حجم املبيعات على حجم التعادل
فــإن الفــرق يســمى ربــح مردوديــة ،وهــومؤشــرعلــى زيــادة مســتوى األداء ،وتفيــد نقطــة التعــادل فــي تتبــع أث ــرزيــادة حجــم
املبيعــات علــى قيمــة الربــح أو الخســارة ،وكذلــك مراقبــة تأثي ــرزيــادة أو نقــص التكاليــف املتغي ــرة أو الثابتــة علــى الربــح.
	-معدل العائد على االستثمار( :)ROIويمثل نسبة صافي الربح إلى قيمة رأس مال املستثمر ،وهومن أهم املؤشرات
املستخدمة في تقييم األداء ،وقياس مدى نجاح القرارات االستثمارية.
	-العائد على حقوق امللكية :تقيس هذه النسبة معدل ربحية املؤسسة في استثمارأموالها الخاصة.
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- -2األداء التشغيلي
يعــد األداء التشــغيلي املفهــوم الواســع لــأداء مــن خــال اهتمامــه بــأداء العمليــات التشــغيلية والتمويليــة كمــا إن األداء
التشــغيلي يقــود ويوجــه األداء املالــي ،ويتوجــب النظــرإلــى األداء التشــغيلي مــن خــال تناولــه ثالثــة أبعــاد أساســية هــي :اإلنتاجيــة،
الربحيــة ،والكفــاءة (عبــداوي:)50 :2013 ،
 أاإلنتاجية :هي النسبة بيـن املخرجات إلى مدخالت العملية.ومن أهم مؤشرات اإلنتاجية:
	-إنتاجية العمل :هي معدل املخرجات للعامل لكل ساعة عمل وتمثل املحدد األسا�سي لألجور.
	-إنتاجية رأس املال :يمثل رأس املال أحد عناصراملدخالت إلى جانب اآلالت واملعدات واملواد األولية والعمل والتنظيم.
 بالربحية :هي عبارة عن العالقة التي حققتها املنظمة بالنسبة لرأس املال املستثمرأو أي نشاط آخر. جالكفاءة :وتعني استخدام أقل ما يمكن من املواد للوصول إلى حجم اإلنتاج املطلوب من املخرجات.- -3األداء التناف�سي
يعكس األداء التناف�سي رغبة املنظمة في النمو والبقاء وبناء املوقع التناف�سي الريادي في األسواق ،وإذا كان األداء املالي
والتشــغيلي يمثــان املنظــور الداخلــي قصي ــراألجــل لــأداء االستـراتيج ــي ،فــإن األداء التناف�ســي يمثــل املنظــور االستـراتيج ــي أو
منظــور الســوق (الصفــو.)68 :2009 ،
وقد حدد  Whelenعدة مجاالت لتقييم األداء التناف�سي من أهمها (السنور:)47 :2009 ،
	-الربحيــة :وتشــمل نســب الربحيــة التــي يمكــن معرفتهــا مــن خــال العائــد علــى املوجــودات ،االســتثمار ،املبيعــات،
وحقــوق املساهمي ــن.
	-املركزالسوقي :وهي تمثل الحصة السوقية التي ً
غالبا ما يتم مقارنتها بأقوى املنافسيـن.
	-اإلنتاجية :وهي تمثل العالقة ما بيـن الدخالت واملخرجات ،وهي تدل على االستخدام األمثل للموارد.
	 -املنتجــات :وذلــك مــن خــال تقويــم التكاليــف والجــودة واملركــزالســوقي لــكل منتــج مــن املنتجــات الحاليــة واملخطــط
ً
لهــا مســتقبال.
	-تنمية اتجاهات األداء والعامليـن وقياس اتجاهاتهم بشكل مباشروغيـرمباشروذلك لتقييم األسلوب الذي تتبعه
املؤسسة.
ومن أهم املقاييس املستخدمة في قياس األداء التناف�سي (السنور:)46 :2009 ،
 أالعائــد علــى األصــول :يتــم حســابه مــن خــال قســمة صافــي األربــاح علــى قيمــة املوجــودات ومقارنــة النتيجــة مــعاملؤسســات املنافســة.
 بتدقيق مالحظات املستفيديـن :وهم يتأثـرون بمدى تحقيق املؤسسة ألهدافها. -جالقيمة السوقية املضافة :عبارة عن الفرق بيـن القيمة السوقية ورأس املال املستثمرمن قبل املساهميـن.

أهمية تكاليف الجودة في تحسيـن األداء االستـراتيجـي
مــن خــال تكاليــف الجــودة الكليــة يمكــن تقويــم مــدى فاعليــة وكفــاءة ب ـرامج الجــودة املنفــذة فــي الوحــدة االقتصاديــة،
وهــذه الب ـرامج يمكــن مــن خاللهــا تشــخيص مــا تحتــاج إليــه الوحــدة االقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا االست ـراتيجية وحــل
جميــع مشــكالت الجــودة وتحسي ــن جــودة العمليــات واملنتجــات ،وتعتب ــرتكاليــف الجــودة جـ ً
ـزءا ً
مهمــا فــي هــذه الب ـرامج إذ يمكــن
مــن خــال تنفيذهــا وبمــا يســاعد فــي تحسي ــن الجــودة التــي أصبحــت قضيــة است ـراتيجية فــي الوقــت الحالــي األمــرالــذي يتطلــب
االهتمــام بهــا وتقويــم ب ـرامجها وأداء الوحــدة االقتصاديــة بشــكل مســتمروشــامل (.)Chi, 2008: 2009
ويمكن بيان أهمية تكاليف الجودة الكلية في تحسيـن األداء االستـراتيجـي من خالل النقاط التالية (سرور:)112 :2013 ،
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عالقة تكاليف الجودة باألداء االستـراتيجـي ...

	-إن تكاليــف الجــودة الكليــة توفــرمعلومــات مفيــدة لتقويــم مــدى فاعليــة وكفــاءة ب ـرامج الجــودة مــن خــال توفي ــرها
ً
ملجموعة من املؤشرات واملقاييس الخاصة بالجودة فمثال :تأثيـرتدريب العامليـن لتطبيق معاييـرالجودة وانعكاسه
ً
ً
وخارجيــا وبالتالــي تخفيــض تكاليــف الجــودة الكليــة.
داخليــا
علــى تخفيــض الوحــدات املعيبــة الفاشــلة
ً
	-إن تكاليف الجودة الكلية تستعمل مقياسا للمقارنة بيـن املدخالت واملخرجات مثل :املقارنة بيـن تكاليف الضمان
وتكاليف الفشل الخارجـي أو تكاليف الجودة الكلية.
	-إن تكاليــف الجــودة الكليــة توفــرمعلومــات يمكــن أن تعطــي رؤيــة واضحــة عــن واقــع التنفيــذ الفعلــي مــن خــال التأكد
مــن مــدى فاعليــة اإلجـراء التصحيحــي حيــث يتــم جمــع معلومــات عــن تنفيــذ ذلــك اإلجـراء مــن أجــل الوقوف على مدى
تمكــن هــذا اإلجـراء مــن معالجــة مشــكالت الجودة.
	-إن تكاليف الجودة الكلية تساعد في توفيـرمعلومات مهمة عن مقدارالتحسن في أداء الوحدة االقتصادية ومقدار
جودة عملياتها ومنتجاتها.
	-إنهــا تســاعد فــي قيــاس وتقويــم مســتوى الجــودة املنجــزفــي جميــع العمليــات وكذلــك املنتجــات مــن خــال توفي ــرنظــام
للقيــاس والتقويــم ومقارنــة ذلــك األداء املنجــزمــع مــا حققــه املنافســون عــن طريــق توفي ــرمعايي ــرلهــذه املقارنــة.
	-إن هنــاك عالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة الكليــة واألهــداف االست ـراتيجية للوحــدة االقتصاديــة ،مثــل عالقــة هــذه
التكاليف بكل من املبيعات وتكاليف التصنيع واألرباح ،وبمرورالزمن يمكن مالحظة مدى التحسن في األداء وحل
املشــكالت وتحقيــق األهــداف.
	-إنهــا تســاعد فــي بيــان مــا إذا كانــت أنشــطة الجــودة وب ـرامجها والنتائــج املتعلقــة بهــا قــد تــم تطبيقهــا بفاعليــة وكفــاءة
وبشكل مناسب لتحقيق األهداف ،كما إنها توفرمؤشرات فعالة ومرتبطة بالجودة ،إذ إن لفاعلية وكفاءة أنشطة
الجــودة تأثي ـ ًـرا فــي األداء االستـراتيج ــي للوحــدة االقتصاديــة وقدرتهــا علــى تحقيــق األهــداف املرســومة.
	-إن الجــودة مرتبطــة بــاألداء املالــي ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال عالقــة الجــودة بتكاليــف املنتــوج حيــث إن الجــودة
العاليــة تــؤدي إلــى تخفيــض هــذه التكاليــف وبالتالــي تحسي ــن األداء املالــي للوحــدة االقتصاديــة.
ممــا ســبق يتضــح أن األداء االستـراتيج ــي بجوانبــه الرئيســة ي ــرتبط بتكاليــف الجــودة الكليــة باإلضافــة إلــى ارتباطــه
بأهداف واستـراتيجيات الوحدة االقتصادية بما يحقق ميـزة تنافسية لهذه الوحدات ،ويتضح أهمية األداء االستـراتيجـي في
قيــاس األداء بمــا يعكــس صــورة واضحــة عمــا حققتــه الشــركات مــن نجــاح أوفشــل فــي أدائهــا وعــدم اقتصارهــا علــى قيــاس أدائهــا
املالــي فقــط والــذي يعكــس أهدافهــا قصي ــرة األجــل.

املبحث الرابع :الدراسة امليدانية

ً
أوال -منهج الدارسة

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يحــاول مــن خاللــه وصــف الظاهــرة
موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بيـن مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثارالتي تحدثها.

طرق جمع البيانات
وقد تم استخدام مصدريـن أساسيـن للمعلومات:
 1املصادرالثانوية :تم االتجاه في معالجة اإلطارالنظري للدراسة إلى مصادرالبيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتبواملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة ،والدوريــات واملقــاالت والتقاري ــر ،واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي
تناولــت موضــوع الدارســة ،والبحــث واملطالعــة فــي مواقــع اإلنت ــرنت املختلفــة.
 2املصــادر األوليــة :ملعالجــة الجوانــب التحليليــة ملوضــوع الدراســة تــم جمــع البيانــات األوليــة مــن خــال االســتبانةكأداة رئيســة للدراســة ،صممــت خصيصــا لهــذا الغــرض ،ومــن ثــم تفريغهــا وتحليلهــا باســتخدام ب ــرنامج (Statistical
 SPSS )Package for Social Scienceاإلحصائــي واســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة املناســبة بهــدف الوصــول
لــدالالت ذات قيمــة ومؤش ـرات تدعــم موضــوع الدراســة.
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مجتمع وعينة الدراسة
مجتمــع الدراســة املســتهدف يتكــون مــن الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة وتتمثــل العينــة فــي  60شــركة تــم
اختيارهــا عشـ ً
ـوائيا .حيــث تــم توزيــع  60اســتبانة وتــم است ــرداد  53اســتبانة بنســبة .%88.3
أداة الدراسة
تــم إعــداد اســتبانة حــول «العالقــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء االستـراتيج ــي :دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة» .وتتكــون اســتبانة الدارســة مــن ثــاث أقســام رئيســة:
	-القســم األول :وهــو عبــارة عــن البيانــات العامــة عــن املســتجيب (املؤهــل العلم ــي ،التخصــص ،املســمى الوظيفــي،
ســنوات الخب ــرة ،عــدد الــدورات التــي حصــل املســتجيب عليهــا فــي مجــال املحاســبة اإلداريــة وتكاليــف الجــودة).
	-القسم الثاني :بيانات تخص تكاليف الجودة ،ويتكون من  31فقرة ،موزع على  4مجاالت كما يلي:
	-املجال األول :عناصرتكاليف الوقاية ،ويتكون من ( )8فقرات.
	-املجال الثاني :عناصرتكاليف التقييم ،ويتكون من ( )8فقرات.
	-املجال الثالث :عناصرتكاليف الفشل الداخلي ،ويتكون من ( )9فقرات.
	-املجال الرابع :عناصرتكاليف الفشل الخارجـي ،ويتكون من ( )9فقرات.
ً
	-القسم الثالث :وهو عبارة عن األداء االستـراتيجـي ،ويتكون من  21فقرة ،موزعا على  3مجاالت:
	-املجال األول :األداء املالي ،ويتكون من ( )7فقرات.
	-املجال الثاني :األداء التشغيلي ،ويتكون من ( )6فقرات.
	-املجال الثالث :األداء التناف�سي ،ويتكون من ( )8فقرات.
وتت ـراوح قيمــة ألفــا كرونبــاخ  ،Cronbach’s Alphaلجميــع فق ـرات االســتبانة ( ،)0.952وقيمــة الثبــات لجميــع فق ـرات
ً
إحصائيا .وقد بي ــن ( )Sekaran and Bougie, 2013أن القيمة
االســتبانة ( )0.865وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال
ً
إحصائيــا ملعامــل ألفــا كرونبــاخ هــي ( )%60فأكث ــروأن القيمــة التــي ت ــزيد علــى ( )%90هــي ممتــازة .وهــذا يعنــى إمكانيــة
املقبولــة
اعتمــاد نتائــج االســتبانة واالطمئنــان إلــى مصداقيتهــا فــي تحقيــق أهــداف البحــث.
وألغراض البحث تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل بـرنامج ( ) Statistical Package for Social Science, SPSSللقيام
بعمليــة التحليــل ،وتحقيــق األهــداف املوضوعــة فــي إطــارهــذا البحــث ،وقــد تــم اســتخدام مســتوى داللــة ( ،)%5ويعــد مســتوى
ً
مقبوال في العلوم االجتماعية بصفة عامة ( ،)Sekaran and Bougie, 2013ويقابله مستوى ثقة يساوي ( )%95لتفسيـرنتائج
البحــث ،وقــد تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة :النســب املئويــة ،املتوســط الحســابي ،معامــل ارتبــاط بي ــرسون لقيــاس
صــدق الفق ـرات ،اختبــار كولومجــروف -ســمرنوف ملعرفــة نــوع البيانــات هــل تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال (،)S-Sample K -1
اختبــارألفــا كرونبــاخ ( )Cronbach’s Alphaملعرفــة ثبــات فقـرات االســتبانة ،واختبــار  Tملتوســط عينــة واحــدة (.)Test-T
اختبارالتوزيع الطبيعي Normality Distribution Test
تم استخدام اختباركوملجوروف  -سمرنوف ( Smirnov Test-Kolmogorov )S-Kالختبارما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي من عدمه ،ويبيـن جدول ( )1أن القيمة االحتمالية ( ).Sigلجميع مجاالت الدراسة أكبـرمن مستوى الداللة  0.05وبذلك
فإن توزيع البيانات لهذه املجاالت يتبع التوزيع الطبيعي ،حيث تم استخدام االختبارات املعملية لإلجابة عن فرضيات الدراسة.
جدول رقم ()1
يوضح نتائج اختبارالتوزيع الطبيعي
تكاليف الجودة.
األداء االستـراتيجـي.
جميع املجاالت ً
معا

القيمة االحتمالية )(Sig.
0.202
0.423
0.557

املجال
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ً
ثانيا -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة
- -1توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمـي
يبي ــن جــدول ( )2أن مــا نســبته  %92.5هــم مــن حملــة املؤهــات العلميــة العليــا (بكالوريــوس وماجستي ــر) وهــذا يعطــي
مؤشـرا علــى قــدرة وكفــاءة املبحوثي ــن علــى إعطــاء معلومــات صحيحــة.
جدول ()2
توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمـي
املؤهل العلمـي
دبلوم متوسط
بكالوريوس
ماجستيـر
املجموع

النسبة املئوية %
7.5
77.4
15.1
100.0

العدد
4
41
8
53

- -2توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:
يبي ــن جــدول ( )3أن مــا نســبته  %62.3مــن عينــة الدراســة تخصصهــم محاســبة %24.5 ،إدارة أعمــال %3.8 ،علــوم
مالية ومصرفية %1.9 ،اقتصاد ،بينما  %7.5تخصصهم هندسة .ويالحظ هنا ارتفاع نسبة ذوي اختصاص املحاسبة وهذا
مؤشــرعلــى فهــم االســتبيان ودقــة اإلجابــات.
جدول ()3
توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص
محاسبة
إدارة أعمال
علوم مالية ومصرفية
اقتصاد
هندسة
املجموع

العدد
33
13
2
1
4
53

النسبة املئوية %
62.3
24.5
3.8
1.9
7.5
100.0

- -3توزيع عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي
يبي ــن جــدول ( )4أن مــا نســبته  %54.7مــن عينــة الدراســة مســماهم الوظيفــي محاســب %22.6 ،رئيــس قســم ،بينمــا
 %22.6مســماهم الوظيفــي مدي ــر ،وهــذا يــدل علــى تنــوع املناصــب اإلداريــة لعينــة الدراســة.
جدول ()4
توزيع عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي
املسمى الوظيفي
محاسب
رئيس قسم
مديـر
املجموع

العدد
29
12
12
53

النسبة املئوية %
54.7
22.6
22.6
100.0

- -4توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة:
يبي ــن جــدول ( )5أن مــا نســبته  %9.4مــن عينــة الدراســة تقــل ســنوات خب ــرتهم عــن سنتي ــن %47.2 ،تت ـراوح ســنوات
خب ــرتهم من  2إلى  5سنوات %28.3 ،تت ـراوح سنوات خب ــرتهم بين  6و 10سنوات ،بينما  %15.1سنوات خب ــرتهم أكث ــرمن 10
ســنوات ،وهــذا مؤشــرعلــى أن مســتويات الخب ــرة العمليــة جيــدة.
196
12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol38/iss4/10

Dorgham and Amer: Relationship between Quality Costs and Strategic P

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع  - 4ديسمبر(كانون األول) 2018

جدول ()5
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة
سنوات الخبـرة
أقل من سنتيـن
من  2إلى  5سنوات
من  6إلى  10سنوات
أكثـرمن  10سنوات
املجموع

النسبة املئوية %
9.4
47.2
28.3
15.1
100.0

العدد
5
25
15
8
53

ً
ثالثا -تحليل فقرات االستبانة
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصل
إلى درجة املوافقة املتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت  Sig( 0.05 > Sigأكبـرمن  )0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية
ً
ويكــون فــي هــذه الحالــة متوســط آراء األفـراد حــول الظاهــرة موضــع الدراســة ال يختلــف
جوهريــا عــن درجــة املوافقــة املتوســطة
وهــي  ،3أمــا إذا كانــت  Sig( 0.05 < Sigأقــل مــن  )0.05فيتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة بــأن
ً
متوسط آراء األفراد يختلف
جوهريا عن درجة املوافقة املتوسطة وهي  ،3وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط
اإلجابــة ي ــزيد أو ينقــص بصــورة جوهريــة درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي  .3وذلــك مــن خــال قيمــة االختبــارفــإذا كانــت قيمــة
االختبــارموجبــة فمعنــاه أن املتوســط الحســابي لإلجابــة ي ــزيد علــى درجــة املوافقــة املتوســطة والعكــس صحيــح.
 أتحليل فقرات «تكاليف الجودة»	-تحليل فقرات مجال «عناصرتكاليف الوقاية»
جدول ()6
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال «عناصرتكاليف الوقاية»
م

الفقرة

املتوسط
الحسابي

تعطي الشركة أهمية لتكاليف تخطيط وتحسيـن الجودة.
تهتم الشركة بتكاليف جمع وتحليل التقريـرعن بيانات الجودة.
تقوم الشركة بوضع نظم الجودة وتطويـرها ومراجعة فاعليتها.
تهتــم الشــركة بتكاليــف مراجعــة تصميــم املنتــج بشــكل مســتمر للقضــاء
علــى احتمــاالت حــدوث أخطــاء.
تعي الشركة أهمية تكاليف تجهيـزوتنفيذ بـرامج التدريب املتعلقة بالجودة.
تهتــم الشــركة بمراجعــة فاعليــة نظــم الجــودة والتقري ــرعــن الجــودة بشــكل
مســتمرلتجنــب حــدوث األخطــاء.
تعطي الشركة أهمية لتكاليف دوائروهندسة الجودة.
تهتم الشركة بتكاليف صيانة ومعايـرة أجهزة الرقابة (القياس واالختبار)
بشكل دوري للحفاظ على دقتها.
جميع فقرات املجال ً
معا

4.13
4.04
4.04

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

املتوسط قيمة القيمة
االختبار االحتمالية التـرتيب
الحسابي
().Sig
النسبي
2
*0.000 12.65 82.64
5
*0.000 10.70 80.75
4
*0.000 11.21 80.78

4.23

12.80 84.53

*0.000

1

3.96

79.25

9.92

*0.000

6

3.96

79.25

8.67

*0.000

6

3.94

78.87

8.92

*0.000

8

4.09

81.89

8.61

*0.000

3

4.05

*0.000 14.54 80.99

تــم اســتخدام اختبــار Tملعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي  3أم
ال .ويبي ــن جدول ( )6أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،4.05والوزن النســبي يســاوي  ،%80.99قيمة االختبار  ،14.54وأن القيمة
ً
االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.000لذلــك يعتب ــرمجــال «عناصــرتكاليــف الوقايــة» دال
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة ،α ≥0.05
ً
وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا املجــال يختلــف
جوهريــا عــن درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي  3وهــذا يعنــي أن
هناك موافقة بدرجة كبيـرة ً
جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا املجال ،وهذا يدل على أن الشركات الصناعية في قطاع
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غــزة تهتــم بتكاليــف الوقايــة وتعــي أهميتهــا وأهميــة تطبيقهــا ،ويعــزو االهتمــام الكبي ــربتكاليــف الوقايــة تفــادي حــدوث مشــكالت فــي
جودة املنتجات من خالل اإلنفاق ملنع إنتاج منتجات غيـرمطابقة للمواصفات .وتتفق هذه النتيجة ً
نوعا ما مع دراسة (حمودة،
 )2013املطبقة على شركات تصنيع املواد الغذائية في قطاع غزة ،وكذلك دراسة (الحديثي )2010 ،املطبقة على البيئة األردنية.
	-تحليل فقرات مجال «عناصرتكاليف التقييم».
يبي ــن جــدول ( )7أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،4.17والــوزن النســبي يســاوي  ،%83.42قيمــة االختبــار  ،14.87وأن
ً
القيمــة االحتماليــة ( )Sig .تســاوي  0.000لذلــك يعتب ــرمجــال «عناصــرتكاليــف التقييــم» دال
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة
 ،α ≥0.05وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبي ــرة جـ ًـدا مــن قبــل أفـراد العينــة علــى فقـرات هــذا املجــال ،وهــذا دليــل علــى
اهتمــام الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة بتكاليــف التقييــم .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (حمــودة )2013 ،املطبقــة علــى
البيئة الفلسطينية ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الحديثي )2010 ،حيث تبيـن أن مستوى تكاليف الجودة لدى شركات
األدويــة األردنيــة متوســط بالرغــم مــن معرفتهــا ألهميــة هــذا النــوع مــن التكاليــف إال أنهــا ال تقــوم بتطبيقــه وي ــرجع االختــاف فــي
النتائــج إلــى اختــاف بيئــة ومجتمــع الدراســة.
جدول ()7
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال «عناصرتكاليف التقييم»
م

الفقرة
تهتم الشركة بفحص واختباراملواد األولية الداخلة في العملية
اإلنتاجية لضمان مطابقتها للمواصفات.
تقــوم الشــركة بفحــص واختبــار عينــات مــن املنتجــات تحــت التصنيــع أو
التشــغيل أثنــاء العمليــة اإلنتاجيــة.
تقوم الشركة بفحص واختباراملنتجات في نهاية العملية اإلنتاجية.
تجــري الشــركة فحــوص مختب ــرية قبــل االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى فــي
العمليــة اإلنتاجيــة وأخــذ العينــات بعــد االنتهــاء والتغليــف.
تقــوم الشــركة بتحديــد تكاليــف الفحــص النهائــي للمنتجــات قبــل القيــام
بعمليــة توريدهــا.
تهتــم الشــركة بحســاب تكاليــف تقييــم املخــزون بهــدف االطمئنــان علــى
عــدم هبــوط قيمــة املنتجــات املخزنــة.
تعمــل الشــركة علــى وضــع معايي ــر محــددة لتصنيــف املنتجــات جيــدة أو
معيبــة أو تالفــة عنــد مســتوى معي ــن مــن الجــودة.
تعمــل الشــركة علــى إج ـراء الصيانــة الالزمــة للمعــدات الخاصــة بالجــودة
وخطــوط اإلنتــاج باســتمرارللحــد مــن حــاالت التلــف.
جميع فقرات املجال ً
معا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي
4.38

87.55

13.56

*0.000

2

4.09

81.89

7.93

*0.000

5

4.48

89.62

16.65

*0.000

1

3.87

77.36

5.09

*0.000

8

4.02

80.38

7.98

*0.000

7

4.17

83.40

12.68

*0.000

4

4.06

81.13

9.14

*0.000

6

4.30

86.04

14.85

*0.000

3

4.17

83.42

14.87

*0.000

	-تحليل فقرات مجال «عناصرتكاليف الفشل الداخلي»
يبي ــن جــدول ( )8أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،3.73والــوزن النســبي يســاوي  ،%74.62قيمــة االختبــار  ,8.32وأن
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى
القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.000لذلــك يعتب ــرمجــال «عناصــرتكاليــف الفشــل الداخلــي» دال
داللة  ،α ≥0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا املجال ،وهذا يدل على أن
ً
طبيعيا إذ إن االهتمام بتكاليف الفشل
الشركات الصناعية في قطاع غزة تهتم بتكاليف الفشل الداخلي ،ويعد هذا االرتفاع
الداخلــي يمكــن الشــركات مجتمــع الدراســة مــن تشــخيص العيــوب قبــل وصولهــا أليــدي العمــاء وتحديــد االنحرافــات مــن بدايــة
العمليــة اإلنتاجيــة .وقــد اتفقــت هــذه النتائــج بشــكل كبي ــرمــع كل مــن دراســة (حمــودة )2013 ،ودراســة ( )Suhansa, 2009فــي
بيئــة الشــركات الصناعيــة األمريكية.
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جدول ()8
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigفقرات مجال «عناصرتكاليف الفشل الداخلي»
م

الفقرة
تعمل الشركة على تقديـرعدد الوحدات التالفة (الخردة) والتي ال تتمكن
من معالجتها وتحديد تكلفتها.
تقوم الشركة بتقديـرعدد الوحدات املعيبة والتي تم إعادة تصنيعها.
تقــوم الشــركة بتقدي ــر تكلفــة الخــردة واإلصــاح نتيجــة التوريــدات
واملنتجــات غي ــر املطابقــة الــواردة مــن املوردي ــن.
تعمــل الشــركة علــى تقدي ــرتكلفــة بيــع املنتجــات بســعرأقــل نتيجــة لوجــود
عيــوب فــي املنتــج.
تعمل الشركة على تقديـرتكلفة املواد املهدرة (تكلفة الفاقد).
تجري الشركة تقديـرلتكلفة تخزيـن املواد الخام التي أصبحت عادم.
تهتــم الشــركة بتقدي ــرتكاليــف صيانــة األعطــال وتوقــف العمليــة اإلنتاجيــة
وتكاليــف الوقــت الضائــع نتيجــة مشــكالت الجودة.
تهتم الشركة بفحص واختباراملنتجات املعاد تشغيلها.
تقــوم الشــركة بتحديــد وتحليــل األســباب املؤديــة إلــى إنتــاج منتجــات رديئــة
الجودة.
جميع فقرات املجال معاً

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي
3.85

76.98

6.98

*0.000

3

3.70

73.96

5.45

*0.000

6

3.74

74.72

6.24

*0.000

5

3.53

70.57

3.55

*0.001

8

3.83
3.38

76.54
67.55

8.80
2.59

*0.000
*0.012

4
9

3.98

79.62

8.47

*0.000

2

3.58

71.70

4.07

*0.000

7

4.02

80.38

8.63

*0.000

1

3.73

74.62

8.32

*0.000

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

	-تحليل فقرات مجال «عناصرتكاليف الفشل الخارجـي»
جدول ()9
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال «عناصرتكاليف الفشل الخارجـي»
م

الفقرة
تلت ــزم الشــركة بتحمــل تكاليــف اســتقبال وتبديــل املنتجــات املعيبــة
املرجعــة مــن الزبائــن والعمــاء خــال فت ــرة الضمــان.
تتحمــل الشــركة تكاليــف الشــكاوى بســبب وجــود عيــوب فــي املنتجــات التــي
تــم بيعهــا للعمــاء.
تقــوم الشــركة بمعالجــة املنتجــات املعيبــة عنــد تســلمها مــن قبــل العمــاء
بســبب وجــود عيــوب فيهــا.
تتبع الشــركة سياســة تجنب الخســارة الناشــئة عن عدم رضا الزبون عن
جــودة املنتــج وفقــد الثقــة نتيجــة عــدم مطابقة املواصفات.
تعمــل الشــركة علــى فحــص املنتجــات قبــل خروجهــا للســوق للتأكــد مــن
خلوهــا مــن العيــوب ومطابقتهــا للمواصفــات.
تتحمل الشركة تكاليف التعويضات واملسموحات التي تمنحها للعمالء.
جميع فقرات املجال ً
معا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي
3.85

76.98

6.13

*0.000

5

3.89

77.74

6.77

*0.000

4

3.55

70.94

3.31

*0.002

6

4.08

81.51

*0.000 10.36

1

3.98

79.62

7.68

*0.000

2

3.94
3.88

78.87
77.61

*0.000 9.56
*0.000 10.33

3

يبي ــن جــدول ( )9أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،3.88والــوزن النســبي يســاوي  ،%77.61قيمــة االختبــار  10.33وأن
ً
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى
القيمــة االحتماليــة )Sig( .تســاوي  0.000لذلــك يعتب ــرمجــال «عناصــرتكاليــف الفشــل الخارج ــي» داال
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داللة  ،α ≥0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا املجال ،وهذا يدل على أن
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة تهتــم بتكاليــف الفشــل الخارج ــي .ألن االهتمــام بهــذا النــوع يحســن مــن ســمعة الشــركة علــى
املدى البعيد .واتفقت هذه النتائج بشــكل كبي ــرمع دراســة كل من (حمودة )2013 ،واختلفت مع دراســة ()Suhansa, 2009
فــي بيئــة الشــركات الصناعيــة األمريكيــة.
	-تحليل جميع فقرات تكاليف الجودة
تم استخدام اختبار Tملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة املوافقة املتوسطة وهي  3أم ال.
ويبيـن جدول ( )10أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات تكاليف الجودة يساوي ( 3.96الدرجة الكلية من  )5أي أن املتوسط
الحســابي النســبي  ،%79.13قيمــة االختبــار 14.97وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.000لذلــك تعتب ــرالفق ـرات دالــة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥0.05وهو ما يدل على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة املوافقة املتوسطة
وهــي  3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أف ـراد العينــة علــى جميــع الفق ـرات بدرجــة كبي ــرة ،أي أن الشــركات الصناعيــة
مجتمــع الدراســة تهتــم بتكاليــف الجــودة وتقــوم بتطبيقهــا ،وقــد تطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (حمــودة )2013 ،واتفقــت
نتائــج الدراســة إلــى حــد مــا مــع نتائــج دراســة كل مــن ( )Suhansa, 2009علــى البيئيــة الصناعيــة األمريكيــة و( )Uyar, 2008علــى
بيئة الشركات الصناعية الت ــركية.
جدول ()10
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلجميع فقرات تكاليف الجودة
البند
عناصرتكاليف الوقاية.
عناصرتكاليف التقييم.
عناصرتكاليف الفشل الداخلي.
عناصرتكاليف الفشل الخارجـي.
تكاليف الجودة بشكل عام

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

املتوسط
الحسابي
4.05
4.17
3.73
3.88
3.96

املتوسط
الحسابي النسبي
80.99
83.42
74.62
77.61
79.13

قيمة القيمة االحتمالية
().Sig
االختبار
*0.000
14.54
*0.000
14.87
*0.000
8.32
*0.000
10.33
*0.000
14.97

التـرتيب
1
2
4
3

 بتحليل فقرات «األداء االستـراتيجـي»	-تحليل فقرات مجال «األداء املالي»
تم استخدام اختبار Tملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة املوافقة املتوسطة وهي  3أم ال.
ويبيـن جدول ( )11أن املتوسط الحسابي يساوي  ،4.14والوزن النسبي يساوي  ،%82.75قيمة االختبار  ,19.97وأن القيمة
ً
االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبـرمجال «األداء املالي» دال
إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدل على
ً
أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا املجــال يختلــف
جوهريــا عــن درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي  3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة
بدرجة كبي ــرة ً
جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا املجال ،مما يدل على أن هناك عالقة إيجابية بي ــن تطبيق شركات
مجتمــع الدراســة لتكاليــف الجــودة واألداء املالــي ،وقــد اتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة كل مــن (محمــد )2008 ،و(الحديثــي،
 ،)2010و(.)Uyar, 2008
	-تحليل فقرات مجال «األداء التشغيلي»
يبي ــن جــدول ( )12أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،4.18والــوزن الحســابي النســبي يســاوي  ،%83.52قيمــة االختبــار
ً
 ,16.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبـرمجال «األداء التشغيلي» دال
إحصائيا عند مستوى داللة
ً
 ،α ≥0.05وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا املجــال يختلــف
جوهريــا عــن درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي 3
وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبي ــرة جـ ًـدا مــن قبــل أفـراد العينــة علــى فقـرات هــذا املجــال ،وهــذا يــدل علــى أن الشــركات
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة مجتمــع الدراســة تقــوم بتطبيــق تكاليــف الجــودة لتحسي ــن أدائهــا التشــغيلي وبالتالــي تحسي ــن أدائهــا
االستـراتيج ــي ،وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (الصفــار ،واللطيــف.)2008 ،
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جدول ()11
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال «األداء املالي»
م

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي

الفقرة
تســاعد ب ـرامج وأســاليب مراقبــة الجــودة التــي تتبعهــا الشــركة علــى متابعــة
معالجــة االنحرافــات واملشــكالت التــي تواجههــا.
يعمــل اتبــاع نظــام تكاليــف الجــودة والتـركي ــزعلــى التحسي ــن املســتمرعلــى
تخفيــض التكاليــف إلــى أق�صــى حــد ممكــن وتحقيــق أق�صــى فاعليــة ممكنــة.
تخفيــض تكاليــف املنتجــات للشــركة تــدل علــى أن الشــركة تقــوم بتقليــل
ً
إيجابيــا علــى
نســبة الهــدروالضيــاع فــي أثنــاء العمليــة اإلنتاجيــة ،وهــو مــا يؤث ــر
مســتوى التكاليــف واإلي ـرادات.
يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تعظيــم ث ــروة املساهمي ــن
مــن خــال تحقيــق عوائــد حقيقيــة علــى االســتثمار.
تقوم الشركة بقياس ومتابعة األداء املالي بشكل مباشرودائم.
تضع الشــركة العديد من املؤشـرات املالية وغي ــراملالية لقياس األداء وفق
معاييـرواضحة.
تجري الشركة مقارنات إحصائية بي ــن تكاليف تحقيق الجودة والتكاليف
املت ــرتبة على عدم تحقيقها.
جميع فقرات املجال ً
معا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

4.19

14.66 83.77

*0.000

3

4.13

13.26 82.64

*0.000

4

4.06

81.13

9.14

*0.000

5

4.23

15.49 84.53

*0.000

2

4.40

19.13 87.92

*0.000

1

4.04

10.70 80.75

*0.000

6

3.92

78.49

8.36

*0.000

7

4.14

*0.000 19.97 82.75

جدول ()12
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال «األداء التشغيلي»
م

الفقرة
يســاعد اتبــاع الشــركة لب ـرامج الجــودة وتحســينها فــي تسعي ــر منتجاتهــا
بالشــكل الــذي يحقــق رضــا الزبائــن ورغباتهــم.
تســعى الشــركة إلى خفض تكاليف منتجاتها عن طريق العمل بالســرعة
والدقــة املطلوبــة وبمــا يحقــق الكفــاءة اإلنتاجية.
تخفيض تكاليف الجودة يدل على أن الشركة تقوم بتقليل نسبة الهدر
ً
والضياع في أثناء العملية اإلنتاجية التي تؤثـر
إيجابيا على مستوى أداء.
يــؤدي اتبــاع الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة وتحســينها إلــى تحسي ــن
كفــاءة اســتغالل املــوارد وتحسي ــن كفــاءة العمليــة اإلنتاجيــة.
يؤدي تطبيق نظام تكاليف الجودة إلى مراقبة العمليات اإلنتاجية وتحليل
أسباب انحراف النتائج عما هومخطط له ومعالجة هذه االنحرافات.
تقــوم الشــركة بقيــاس أدائهــا التشــغيلي باســتخدام مؤش ـرات األداء
التشــغيلي ومقارنــة هــذه املؤشـرات قبــل وبعــد اســتخدام أنظمــة الجــودة.
جميع فقرات املجال ً
معا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي
4.17

83.40

12.68

*0.000

3

4.17

83.40

11.72

*0.000

3

4.04

80.75

8.41

*0.000

6

4.32

86.42

15.68

*0.000

1

4.28

85.66

15.55

*0.000

2

4.08

81.51

9.45

*0.000

5

4.18

83.52

16.96

*0.000
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عالقة تكاليف الجودة باألداء االستـراتيجـي ...

	-تحليل فقرات مجال «األداء التناف�سي»
يبي ــن جــدول ( )13أن املتوســط الحســابي يســاوي  ،4.20والــوزن النســبي يســاوي  ،%84.03قيمــة االختبــار  ,17.41وأن
ً
القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.000لذلــك يعتب ــر مجــال «األداء التناف�ســي» دال
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة ≥0.05
ً
 ،αممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا املجــال يختلــف
جوهريــا عــن درجــة املوافقــة املتوســطة وهــي  3وهــذا يعنــي
أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبي ــرة جـ ًـدا مــن قبــل أفـراد العينــة علــى فقـرات هــذا املجــال ،وهــذا يــدل علــى أن الشــركات الصناعيــة
مجتمع الدراسة تسعى لتحقيق أداء تناف�سي يمكنها من االستمراروالبقاء في بيئة األعمال الحديثة ،وقد اتفقت هذه النتائج
مــع دراســة كل مــن (الفضــل ،وغدي ــر ،)2012 ،و(الفقهــاء.)2011 ،
جدول ()13
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال «األداء التناف�سي»
م

الفقرة
يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى زيــادة رضــا املســتهلك
وزيــادة الحصــة الســوقية.
يعمــل نظــام تكاليــف الجــودة علــى تحقيــق جــودة التصميــم وتحقيــق
جاذبيــة ملنتجــات الشــركة.
يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى زيــادة الكفــاءة
والحصــة الســوقية واملي ــزة التنافســية.
يساعد تطبيق نظام تكاليف الجودة الشركة على املحافظة على مستويات
املخزون وضمان عدم توقف عمليات اإلنتاج والتوريد لألسواق.
يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تقديــم منتجاتهــا
بخصائــص تحقــق اشــباع أعلــى للمستهلكي ــن.
يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تحسي ــن جــودة
منتجاتهــا لجــذب أكب ــرعــدد مــن الزبائــن وتحقيــق حصــة ســوقية أكب ــر
مــن منافســيها.
يساعد تطبيق نظام تكاليف الجودة الشركة على االستجابة لطلبات
العمالء املتغيـرة بسرعة وكفاءة.
يســاعد تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة فــي التأثي ــرعلــى الوضــع
التناف�ســي والحصــول علــى فــرص نمــو جذابــة.
جميع فقرات املجال ً
معا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

القيمة
املتوسط
قيمة
املتوسط
االحتمالية التـرتيب
الحسابي
االختبار
الحسابي
().Sig
النسبي
4.38

87.55

16.83

*0.000

1

4.17

83.40

9.77

*0.000

6

4.21

84.23

13.72

*0.000

4

4.21

84.15

11.44

*0.000

5

3.98

79.62

11.82

*0.000

8

4.28

85.66

14.12

*0.000

3

4.02

80.38

10.70

*0.000

7

4.36

87.17

13.94

*0.000

2

4.20

84.03

17.41

*0.000

	-تحليل جميع فقرات «األداء االستـراتيجـي»
يبي ــن جــدول ( )14أن املتوســط الحســابي لجميــع فق ـرات األداء االستـراتيج ــي يســاوي ( 4.17الدرجــة الكليــة مــن  )5أي
أن املتوســط الحســابي النســبي  ،%83.46قيمــة االختبــار  20.49وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.000لذلــك تعتب ــر
ً
الفق ـرات دالــة
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة قــد زاد عــن درجــة
ً
املوافقة املتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة جدا من قبل أفراد العينة على الفقرات .واتفقت النتائج
بشــكل كبي ــرمــع دراســة كل مــن (ســرور )2013 ،و(الزاملــي ،وســامرائي.)2012 ،
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جدول ()14
املتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلجميع فقرات األداء االستـراتيجـي
البند
األداء املالي.
األداء التشغيلي.
األداء التناف�سي.
األداء االستـراتيجـي بشكل عام

املتوسط
الحسابي
4.14
4.18
4.20
4.17

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥0.05
* املتوسط الحسابي دال

املتوسط الحسابي
النسبي
82.75
83.52
84.03
83.46

قيمة
االختبار
19.97
16.96
17.41
20.49

القيمة االحتمالية
().Sig
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

التـرتيب
3
2
1

ر ً
ابعا -اختبارفرضيات الدراسة
اختبارالفرضية الرئيسة
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء االستـراتيج ــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة
عنــد مســتوى داللــة (.)α≥0.05
يبي ــن جــدول ( )15أن معامــل االرتبــاط يســاوي  ،0.663وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي  0.000وهــي أقــل مــن
مســتوي الداللــة  α≥ 0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكاليــف الجــودة واألداء االستـراتيج ــي
للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة .وبالتالــي تــم قبــول الفرضيــة الرئيســة.
جدول ()15
معامل االرتباط بيـن تكاليف الجودة واألداء االستـراتيجـي للشركات الصناعية في قطاع غزة
القيمة االحتمالية)(Sig.
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ً
إحصائيا عند مستوى داللة .α=0.05
االرتباط دال

معامل االرتباط
.610
.577
.570
.663

العالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء املالي
العالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء التشغيلي
العالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء التناف�سي
العالقة بيـن تكاليف الجودة واألداء االستـراتيجـي

النتائج والتوصيات
النتائج
ً
بناء على الدراسة امليدانية فإن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
	-أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية في قطاع غزة تهتم بتكاليف الجودة بنسبة  %79.13لجميع عناصر
تكاليــف الجــودة (تكاليــف الوقايــة  ،%80.99تكاليــف التقييــم  ،%83.42تكاليــف الفشــل الداخلــي ،%74.62
تكاليــف الفشــل الخارج ــي .)%77.61
	-إن ارتفــاع مســتوى جــودة (تكاليــف الوقايــة ،تكاليــف التقييــم ،تكاليــف الفشــل الداخلــي ،وتكاليــف الفشــل
الخارج ــي) يــدل علــى أن الشــركات الصناعيــة الفلســطينية تســعى إلــى الحــد مــن العيــوب وإنتــاج منتجــات بجــودة
مرتفعــة لتحقيــق التفــوق لديهــا علــى مســتوى الســوق املحليــة.
	-أظهــرت الدراســة أن األداء االستـراتيج ــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة مرتفــع بنســبة ( %83.46األداء املالــي
 ،%82.75األداء التشــغيلي  ،%83.52األداء التناف�ســي .)%84.03
203
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	-إن ارتفاع مستوى األداء االستـراتيجـي لدى الشركات الصناعية مجتمع الدراسة يبيـن مدى اهتمامها وسعي هذه
الشركات لتحقيق استـراتيجياتها وأهدافها قصيـرة وبعيدة املدى.
	-وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيـن تكاليف الجودة واألداء االستـراتيجـي بنسبة .%66.3

التوصيات
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نو�صي بما يلي:
	-ضرورة إعطاء الشركات الصناعية أهمية أكبـرلتكاليف الجودة ملا لها من دور كبيـرفي تخفيض التكاليف الكلية
وزيادة اإلي ـرادات.
	-ضــرورة زيــادة اهتمــام الشــركات بتكاليــف الوقايــة والتقييــم ،حيــث إن الزيــادة فيهــا يعمــل علــى تخفيــض تكاليــف
الفشــل الداخلــي والخارج ــي.
	-ضرورة تشــجيع الشــركات الصناعية في الحصول على شــهادات الجودة واملواصفات املحلية والعاملية والســعي إلى
إنتــاج منتجــات بجــودة ومواصفــات خاليــة من العيوب.
	-ضرورة قيام الشركات الصناعية بتصميم أنظمة للتقريـرعن تكاليف الجودة ضمن مجموعة من التقاريـراملالية.
 5ضــرورة تطوي ــرالكــوادرالبشــرية مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة تســاعد فــي التعامــل مــع تكاليــف الجــودة مــن حيــثتصنيفهــا وتطبيقهــا وكيفيــة قياســها والتقري ــرعنهــا.

دراسات مقتـرحة
 1أثـر تطبيق تكاليف الجودة على األداء االستـراتيجـي للشركات العاملة في فلسطيـن.2 -دور املقاييس املالية وغيـراملالية لتكاليف الجودة في تحسيـن األداء االستـراتيجـي.
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املراجع
ً
أوال  -مراجع باللغة العربية
	-جاسم ،رغد هاشم« ،)2008( ،عالقة تكاليف الجودة بطريقة تاكو�شي  Taguchiوأثـرهما في تخفيض التكاليف»،
مجلــة اإلدارة واالقتصــاد( ،العـراق :كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،الجامعــة املســتنصرية) ،العــدد ( ،)68ص ص .21-52
	-الجرجــري ،أحمــد ســليمان« ،)2012( ،تحسي ــن األداء االستـراتيج ــي للمنظمــة الصناعيــة فــي إطــار تطبيــق است ـراتيجيات
التصنيــع البيئــي :دراســة تحليليــة ألداء عينــة مــن املديـري ــن فــي الشــركة العامــة لأللبســة الجاهــزة فــي محافظــة نينــوي» ،مجلــة
دراســات إداريــة( ،الع ـراق :كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،جامعــة البصــرة) العــدد ( ،)9املجلــد ( ،)5ص ص .213-248
	-جودة ،محفوظ« ،)2004( ،إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات» ،عمان :داروائل للنشر.
	-الحديثــي ،ســرى كريــم« ،)2010( ،دور الرقابــة علــى تكاليــف جــودة التصنيــع فــي تحسي ــن األداء املالــي لشــركات
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ABSTRACT
The study aims to explore the relationship between quality costs (prevention costs, appraisal costs,
internal failure costs, and external failure costs) and strategic performance (financial performance,
operational performance, competitive performance) of the Palestinian industrial companies. To achieve the
study goal, primary and secondary data were used and a questionnaire was designed to address the study
topic and goals. (60) questionnaires were handed out to the management boards of industrial companies
in the Gaza Strip, (53) questionnaires were hand-filled and returned with a return rate (88,3%). The study
used the descriptive and statistical method to describe and analyze the study variables.
The study results were as follows: the industrial companies apply quality costs (prevention, appraisal,
internal failure and external failure costs) with a total percentage 79.13%, the results also indicated an
increase in the strategic performance levels with a total percentage 83.46% as a result of introducing quality
costs by these companies. Further it turned out that there was a statistically significant relationship between
the application of quality costs and strategic performance of the industrial companies in the Gaza Strip.
The study concluded with a number of recommendations, the most important of which were as
follows; the management boards of industrial companies need to pay more attention to the quality costs
and report them in the financial statements due to their significance in reducing the costs and increasing the
revenues, such a matter will have a positive impact on the strategic performance of industrial companies;
the industrial companies in the Gaza Strip need to pay more attention to the prevention and appraisal costs
on one hand, since increasing these costs shall lead to reducing the internal and external failure costs;
and encouraging the industrial companies to obtain quality certification and produce high-quality and
defect-free products.
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