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 الممخص
 تكاليف الجودة باألداء االستراتيجيعالقة 

 )دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية في قطاع غزة(

هػدفت الدراسػة ىلػػى التعػرؼ عمػػى ع قػة بػػيف تكػاليؼ الفػػلدة )تكػاليؼ اللقايػػة، تكػاليؼ التقيػػيـ،       
 دا  تكػػػػػػاليؼ الدشػػػػػػؿ الػػػػػػدا مي، لتكػػػػػػاليؼ الدشػػػػػػؿ ال ػػػػػػارفي( لا دا  ا سػػػػػػتراتيفي )ا دا  ال ػػػػػػالي، ا

التشػييمي، لا دا  التنافسػي( لمشػركات الصػناعية الدمسػطينية، للتأقيػؽ اهػداؼ الدراسػة فقػد تػـ ا عت ػاد 
عمػػى البيانػػات ا لليػػة لال،انليػػة، أيػػث تػػـ تصػػ يـ اسػػتبانة تتناسػػ   ػػا  ل،ػػلع الدراسػػة لاهػػداف ا، لتػػـ 

( 53تػػـ الأصػػػلؿ عمػػػى )( اسػػػتبانة عمػػى ىدارات الشػػػركات الصػػناعية فػػػي قطػػػاع غػػزة، لقػػػد 60تلزيػػا )
%(، لقػػػد اعت ػػػدت الدراسػػػة عمػػػى اسػػػمل  التأميػػػؿ ا أصػػػا ي اللصػػػدي 88.3اسػػػتبانة بنسػػػبة اسػػػترداد )

 للصؼ لتأميؿ  تييرات الدراسة.

لقػػػد اظ ػػػرت نتػػػا   الدراسػػػة  ػػػا يمػػػي: ىف الشػػػركات الصػػػناعية تطبػػػؽ تكػػػاليؼ الفػػػلدة )تكػػػاليؼ       
%، لاظ ػػػرت ارتدػػػاع فػػػي  سػػػتليات 79.13ال ػػػارفي( بنسػػػبة اللقايػػػة لالتقيػػػيـ لالدشػػػؿ الػػػدا مي لالدشػػػؿ 

% نتيفػة تطبيػؽ هػذل الشػركات لتكػاليؼ الفػلدة، للفػلد ع قػة ذات 83.46ا دا  ا ستراتيفي بنسػبة 
 د لة ىأصا ية بيف تطبيؽ تكاليؼ الفلدة لا دا  ا ستراتيفي لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة.

تلصػػػيات  ن ػػػا  ػػػا يمػػػي: زيػػػادة اهت ػػػاـ ىدارات الشػػػركات الصػػػناعية لقػػػد  رفػػػت الدراسػػػة بعػػػدة       
بتكاليؼ الفلدة لالتقرير عن ا ، ف التقارير ال الية ل ا ل ا  ف دلر   ػـ فػي ت دػيض التكػاليؼ لزيػادة 
ا يرادات   ا يعلد با ،ر ا يفابي عمى ا دا  ا ستراتيفي لمشػركات الصػناعية، ،ػرلرة زيػادة اهت ػاـ 

صناعية في قطاع غزة بتكاليؼ اللقايػة لالتقيػيـ  ػف ناأيػة أيػث ىف الزيػادة في ػا تع ػؿ عمػى الشركات ال
ت دػػيض تكػػاليؼ الدشػػؿ الػػدا مي لال ػػارفي، تشػػفيا الشػػركات الصػػناعية فػػي الأصػػلؿ عمػػى شػػ ادات 

 الفلدة لانتاج  نتفات بفلدة عالية  الية  ف العيل  .
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Abstract 

Relationship between Quality Costs and Strategic Performance 

(Empirical study on industrial companies in the Gaza Strip) 



      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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 االهداء

 َمحانْ حبكمتٌ .. َقدم لْ حهانٌ إىل مو رعانْ بهُر قلبٌإىل مو أمحل امسٌ بكل فدز.. 

 "أبْ رمحٌ اهلل" إىل مو سقانْ َأطعمين َربانْ َأدبين َمهخين احلب َاحلهاى .. َقلبٌ

اليت تهري دربْ بكل حب َحهاى .. إىل مو حاكت سعادتْ خبُّط مهسُجة إىل الشمعة الدافئة 

 مو قلبًا أغلى ما أملك يف الُجُد "أمْ حفظًا اهلل َرعايا"

إىل مو فزش طزِقْ  إىل مو أجدٍ جبانيب قبل أى أحتاج إلٌّ .. إىل مو ِساندنْ دائمًا .. 

 ْ احلبّب".. إىل صدِقْ َرفّق عمزٓ "سَج بالُرَد َرافقين يف الضعُد

إىل مو لُنا حّاتْ َجعال هلا لُنًا َطعمًا مجّلني.. إىل رِاحني حّاتْ .. ابين "َلّد" َابهيت 

 "جُدٓ"

.. مجعتها الطفُلة َاألِام اجلمّلة .. إىل مو حبًم جيزٓ يف عزَقْ َِلًج بذكزيم فؤادٓ إىل مو 

 "أخُاتْ َإخُانْ"

انيب َقفة صد  َإخال  .. "عائليت َلكل مو ساندنْ َمتهى لْ اخلري َالهجاح ََقف جب

 َأصدقائْ" 

 أيدٓ يذا العمل
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 الشكر والتقدير

 لؾ ربي يا لال رسميف، ا نبيا   اتـ  أ د سيدنا عمى لالس ـ لالص ة العال يف، ر  هلل لأ دا      
 هذا لي ليسرت عمي  ننت اف الأ د لؾ ربي يا سمطانؾ، لعظيـ لف ؾ لف ؿ ينبيي ك ا الأ د
 .ف،مه لك اؿ نع ه ت اـ عمى هلل فالأ د عميه، لاعنتني لقدرته الع ؿ

 الدا،ؿ استاذي ىلى لالعرفاف الفزيؿ بالشكر اتقدـ اف لفؿ، عز هللا شكر بعد لي يطي       
السديدة  لتلفي اته البأث، هذا با شراؼ عمى  لتد،مه ال شارؾ ال أاسبة استاذ درغاـ  لسى  اهر.د

 .لفه اك ؿ لا  رافه عمى البأث هذا انفاز في ا ،ر اكبر ل ا كاف التي

 ف  به ا دلني ل ا ا س  ية، الفا عة في التفارة كمية في  ساتذتي الشكر بفزيؿ لاتقدـ      
رشاد، علف  دا مياً   ناقشاً  أ دي شأدة زعر . ف ا ستاذ الدكتلر  لكؿ لا  تناف بالشكر اتقدـ ك ا لا 

رشادهـ نصأ ـ لعمى البأث، هذا ب ناقشة لتكر   ا  ارفيًا،  ناقشاً  يديالفع عيد ع ر.لالدكتلر  لا 
 . يراً  عني هللا ففزاهـ البأث؛  سار تصلي  في ا ،ر له عظيـ كاف الذي

نصح  كم ة لا سناد ال علف يد له كاف  ف كؿ ىلى ال لصلؿ بالشكر اتقدـ اف يدلتني ل       
رشاد، أسناتنا   يزاف في يفعمه اف لفؿ عز ال للى سا  ً  اللفلد، أيز ىلى الع ؿ   راج هذا لا 

ف ا طأنا هللا ف ف اصبنا ف يعًا، فإف  .التلفيؽ للي لهللا اندسنا، ف ف لا 
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 المقدمة 1.1
نتافية لالتييرات التكنلللفية لا  نتيفة لمتطلرات التقنية في  فاؿ ال عرفة ال عمل اتية      

ات  ظيفية اساسية تتبناها  ناستراتالفلدة  كانت في عصر العلل ة، الشركاتلال نافسة الشديدة بيف 
(، ك ا 7: 2014)شبمي، لآ رلف،   كانة في ا سلاؽ الدلليةلتأقيؽ ا ع اؿ في  لاف ة التنافس 

ل لاف ة التنافس ب دض تكاليؼ  تعد الفلدة العا ؿ الر يس في نفاح الشركات لالعنصر ا ساسل 
لهذا  ،(78: 2008) أ د، نتاج لالتأسيف ال ست ر لمنلعية لا هت اـ ب ا لزيادة الأصة السلقيةا 

لذلؾ كاف ا هت اـ يعني زيادة  بيعات ا لبأسعار تنافسية لهذا بدلرل ينعكس عمى  ستليات الربأية، 
فا هت اـ بتكاليؼ الفلدة الكمية سلؼ بالتكاليؼ ال تعمقة بالفلدة ا ر  بد  نه لمشركات الصناعية، 

دا  في الشركات الصناعية   ا يساعد عمى تلفير  عمل ات  ديدة لع مية الت طيط لالرقابة لتقليـ ا 
ي ترشيد ع مية ات اذ القرارات ينعكس في التأسيف ال ست ر لت ديض التكاليؼ لتأسيف الفلدة لبالتال

 دارية.ا 

س فإف عمى العديد  ف الشركات اف تقي أداظ عمى الفلدة العال ية لم نت للزيادة اه ية ال         
ك ا يف  اف يص  لا نظ ًا لمقياس لا فصاح عن ا، ب ا يشكؿ فات ا لتدصح عف الفلدة العال ية ل نت

 عيارًا     ًا لم قارنة  ا ال لازنة ال ل،لعة ل فا ت الفلدة ال  تمدة لتأديد  دى ا نأراؼ الً ، 
 (.2007: 171لأ لدي،  ،ل ا تأ،ير ذلؾ عمى التطبيؽ الدعاؿ ل عايير الفػػػلدة ال طملبة )النعي ي

دا  ا ستراتيفي  ف ال رتكزات الأيلية لإلدارة الأدي،ة التػي تسػعى ىلػى تأقيػؽ اهػداف ا ليعد ا       
نه يساعد في بياف  ا أققته اللأدة ا قتصادية نتيفػة   ارسػات ا  نشػطت ا  قارنػة ابداعمية لكدا ة ك ا 

تييػرات عديػدة لفػي ظػؿ بي ػة التصػنيا الأدي،ػة ل ػا رافق ػا  ػف  ا فتػرات سػابقة ال  ػا ا دا  القياسػي، 
ل ت أقػػػة ظ ػػػرت الأافػػػة ىلػػػى  ؤشػػػرات ل قػػػاييس فديػػػدة لػػػودا  تكػػػلف اك،ػػػر انسػػػفا ًا ل    ػػػة  ػػػا 

تكػػاليؼ اللقايػػة، التقيػػيـ، الدشػػؿ تكػػاليؼ الفػػلدة بد ات ػػا ا ربعػػة )التييػػرات التػػي رافقػػت هػػذل البي ػػة، لتعػػد 
تأسػػػيف ا دا  ال ػػػالي لملأػػػدة  الػػػدا مي، لالدشػػػؿ ال ػػػارفي(، ا ،مػػػة ل قػػػاييس  اليػػػة لػػػودا  ت ػػػدؼ ىلػػػى

لالتػي تسػعى لبيػاف  ػا تتطمبػه ا نشػطة ييس غيػر ال اليػة لتكػاليؼ الفػلدة ا قتصادية، ى،افة ىلػى ال قػا
الزا مي، لآ ػرلف، هداؼ الكمية لملأدة ا قتصادية ) ف افؿ تأقيؽ الفلدة ال طملبة لبالتالي تأقيؽ ا 

2012 :441.) 

 مشكمة الدراسة: 1.2
لمشركات الصناعية النافأة لكي تأقؽ  الفلدة في اللقت الأالي هدفاً استراتيفياً تكاليؼ تعد      

 ف     ة، ك ا ليعتبر ا دا  ا ستراتيفي  ف اهـ ا سس التي تلفر اعتبارات  ركز تنافسي في السلؽ
أداث التطلير لتأقيؽ ا رتقا  با نفازات لتصأيح ال سار ا ستراتيفي لمشركات ب  تمؼ ىافؿ 
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ال تتبا لل،ا السلؽ الدمسطيني اف السلؽ غارقة بالب،ا ا ال ستلردة ب  تمؼ  ي أظلذلؾ نشاطات ا، 
ب  في ذلؾ ىنتاف ا  أميًا، لالس عمى الرغـ  ف ا كانيةانلاع ا: غذا ية،  نسلفات،  عدنية، لغير ذلؾ 

ت تا ال نتفات ال ستلردة ب يزة التكمدة ال ن د،ة، ال الفلدة العالية، ال ال يزتيف  عًا، لهذا  ا يبأث 
عنه ال ست مؾ بشكؿ عاـ، ا  ر الذي ل،ا الصناعة ال أمية الدمسطينية في  نافسة أادة  ا هذل 

لدمسطينية التركيز عمى ت ديض الب،ا ا ال ستلردة، لبالتالي كاف لزا ًا عمى الشركات الصناعية ا
تكاليؼ ا نتاج، ال زيادة فلدة ال نتفات ال أمية، ال تأقيؽ ال يزتيف  عًا، أتى يتسنى ل ا الص لد 

للعؿ الشركات الصناعية في قطاع غزة تدتقد ال عرفة (.3: 2014في ظؿ هذل ال نافسة القلية )أ لدة،
ية ل،عؼ ى ا دا  ا ستراتيفي لقمة ال برات العم لالدراية بأه ية تكاليؼ الفلدة ل دى تأ،يرها عم

 .ا هت اـ با ،ر ال ترت  عمي ا
 لبناً  عمى  ا سبؽ ي كف صياغة  شكمة الدراسة في السؤاؿ الر يس التالي:     

)تكاليف الوقاية، تكاليف التقييم، تكاليف الفشل الداخمي، تكاليف  تكاليف الجودة عالقة"ما مدى 
لمشركات )األداء المالي، األداء التشغيمي، األداء التنافسي( األداء االستراتيجي ب الفشل الخارجي(

 الصناعية في قطاع غزة؟"
 ليشتؽ  ف السؤاؿ الر يس ا س مة الدرعية التالية:     
  دا  ال الي لمشركات الصناعية في قطاع غزة؟با ع قة تكاليؼ الفلدة ا  دى  .1
 التشييمي لمشركات الصناعية في قطاع غزة؟با دا    تكاليؼ الفلدة ع قة ا  دى  .2
 التنافسي لمشركات الصناعية في قطاع غزة؟با دا   ع قة تكاليؼ الفلدة ا  دى  .3

 أىداف الدراسة:1.3 
 تت ،ؿ اهداؼ الدراسة في:     
التعرؼ عمى لاقا تكاليؼ الفلدة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ل دى تطبيق ا  .1

 تكاليؼ الفلدة. نظ ة 
تكاليؼ اللقاية، تكاليؼ التقييـ، تكاليؼ الدشؿ تكاليؼ الفلدة ) الع قة بيف  دىالتعرؼ عمى  .2

 -ا  التشييميا د -)ا دا  ال اليا دا  ا ستراتيفي  لالدا مي، تكاليؼ الدشؿ ال ارفي( 
 لمشركات الصناعية في قطاع غزة.ا دا  التنافسي( 

 أىمية الدراسة: 1.4
تست د هذل الدراسة اه يت ا  ف   ؿ اه ية ال ل،لع الذي تناللته ل أاللة الدراسة عمى       

الع قة دارات ا عمى تد ـ ىتش يص لاقا تكاليؼ الفلدة لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة لأث 
عالفة نقاط ب ا يساعدها في تعزيز نقاط القلة ل بيف تطبيق ا لتكاليؼ الفلدة لا دا  ا ستراتيفي 

ال،عؼ في ادا  ا ا ستراتيفي لتت كف  ف تأقيؽ اهداف ا ال رسل ة بداعمية لكدا ة  ف   ؿ تأسيف 
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ت ا ل نتفات ا لت يزها في ا دا ، با ،افة ىلى تلفير  عمل ات    ة لإلدارة الشركات فلدة ع ميا
  الية.الع مية ا دارية لات اذ القرارات ذات الطبيعة التساعدها في ىنفاز 

 فرضيات الدراسة: 1.5
 استنادًا ىلى  شكمة الدراسة لاهداف ا ت ت صياغة الدر،يات التالية:     

 :األولى الفرضية الرئيسة
ا دا  ا ستراتيفي لمشركات الصناعية في بيف تكاليؼ الفلدة ل  يلفد ع قة ذات د لة ىأصا ية      

 (.α≤0.05قطاع غزة عند  ستلى د لة )
 ليشتؽ  ن ا الدر،يات الدرعية التالية:     
ال الي لمشركات الصناعية في  يلفد ع قة ذات د لة ىأصا ية  بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  .1

 (.α≤0.05قطاع غزة عند  ستلى د لة )
التشييمي لمشركات الصناعية  يلفد ع قة ذات د لة ىأصا ية  بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  .2

 (.α≤0.05لى د لة )في قطاع غزة عند  ست
التنافسي لمشركات الصناعية يلفد ع قة ذات د لة ىأصا ية  بيف تكاليؼ الفلدة لا دا   .3

 (.α≤0.05في قطاع غزة عند  ستلى د لة )
 :الثانيةالفرضية الرئيسة 

 ( بيف  تلسطات بيانات ال بأل،يفα≤0.05تلفد فرلقات ذات د لة ىأصا ية عند  ستلى )     
ألؿ  دى تأ،ير تكاليؼ الفلدة في تأسيف ا دا  ا ستراتيفي تعزى لمبيانات الش صية )ال ؤهؿ 
العم ي، الت صص، ال س ى اللظيدي، سنلات ال برة، عدد الدلرات التي تـ الأصلؿ عمي ا في  فاؿ 

 ال أاسبة ا دارية لتكاليؼ الفلدة(.
 متغيرات الدراسة:1.6 

 ن لذج الدراسة: (1.1رقـ )شكؿ 
 

  

 

 

 
 

 .الباأ،ة(عداد ى ) :ال صدر

   ةالمستقم اتالمتغير  التابع المتغير
 ""عناصر تكاليف الجودة

 تكاليؼ الدشؿ الدا مي 
 تكاليؼ التقييـ

 تكاليؼ الدشؿ ال ارفي

 ا ستراتيفيا دا   تكاليؼ اللقاية
ا دا  -)ا دا  ال الي
ا دا   -التشييمي

 التنافسي(
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 الدراسات السابقة: 1.7 
 أواًل: الدراسات العربية:

( بعنوان: "تصميم نموذج كمي لتحميل تكاليف الجودة_ 2014، صفاء الديندراسة )شبمي و  .1
 الييكل، المتطمبات، والتشغيل".

يف ت ديض هدفت الدراسة ىلى تص يـ ن لذج أاسلبي لتأميؿ تكاليؼ الفلدة يكشؼ ا يفابية ب     
، لمفلدة لية لال ستقبمية ف   ؿ الدرؽ ا يفابي بيف )التكاليؼ الأا التكاليؼ لتأسيف الفلدة،

، لتطبيؽ هذا الن لذج عمى الشركات الصناعية العراقية (لمفلدةلتكاليؼ التأسيف ال ستقبمية لالأالية 
 .، لقد تـ است داـ الن لذج ال ص ـ لتشييمه آلياً في دللة العراؽ

الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: اعداد ن لذج يعت د عمى الع قة بيف ، ،ة اصناؼ  ف لتلصمت      
كشؼ الن لذج  ف   ؿ أركة التكاليؼ  ، التكاليؼ ا ف الية ) الأالية، ال ستقبمية، لغير ال نظلرة(

 ب ا يساعد عمى ربط نتا   ال عالفة بالتأسيف ال ست ر. الشركاتفلان  القلة لال،عؼ في 
تطبيؽ الن لذج عمى الشركات ال أمية لالعال ية   :لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     

تساعد تركز عمى تكاليؼ الفلدة ل ا رى أدي،ة تطلير ن اذج ، ل لتقييـ  دى  ناسبته لتأقيؽ الياية  نه
 في تأميؿ تكاليؼ الفلدة لتساعد في تأسيف الفلدة. 

ياس تكاليف الجودة في الشركات الصناعية ( بعنوان: "واقع ق2014دراسة )حمودة،  .2
 دراسة حالة قطاع غزة". -الفمسطينية

هدفت الدراسة ىلى التعرؼ عمى لاقا تكاليؼ الفلدة في شركات صناعة ا غذية الدمسطينية في      
 ف أيث  دى ىدراؾ ىدارة الشركات بأه ية قياس تكاليؼ الفلدة ل دى تطبيؽ انظ ة قطاع غزة 

تـ است داـ ا سمل   لا هت اـ بأنلاع ل سببات هذل التكاليؼ، للتأقيؽ اهداؼ هذل الدراسة الفلدة
 اللصدي التأميمي.

لفلد ىدراؾ لدى الشركات الصنعية الدمسطينية  ه ية  لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا:     
ت الصناعية لنظاـ تكاليؼ تطبيؽ ىدارات الشركا، تكاليؼ الفلدة بدرفة كبيرة لف يا ابعاد الفلدة

 با ،افة ىلى اهت اـ ا دارات بسياسة ت ديض تكاليؼ الفلدة. الفلدة بدرفة كبيرة
زيادة  ستلى تطبيؽ انظ ة تكاليؼ الفلدة في  :لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     

، في هذل الشركاتلمطلاقـ ال أاسبية  الشركات الصناعية الدمسطينية  ف   ؿ ىعداد دلرات تدريبية
،رلرة اهت اـ الشركات بسياسة ت ديض تكاليؼ الفلدة  ف   ؿ زيادة است، ار هذل الشركات 

 لتكاليؼ اللقاية لالتقييـ ل دض تكاليؼ الدشؿ الدا مي لال ارفي.
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(، بعنوان: "تطوير المنظمة المتعممة في ضوء تحميل العالقة بين فجوتي 2014دراسة )العزاوي،  .3
 دراسة ميدانية في عينة من المصارف الخاصة في بغداد". -واألداء االستراتيجيالمعرفة 

 ا دا  ا ستراتيفي ل دى تأ،يرهاهدفت الدراسة ىلى تش يص لتأميؿ الع قة بيف ففلتي ال عرفة ل     
، في العراؽ عينة  ف  ديري ادارات ال صارؼ ال اصةظر في بنا  ال نظ ة ال تعم ة  ف لف ة ن

 .ال صارؼ ا همية في بيداد  سة  ف استبياف عمى  ديري  62للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ تلزيا 
لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: لفلد ع قة ارتباط لتأ،ير بيف تأميؿ ففلتي ال عرفة      

ف يا  تييرات  قدرة ادارة ال صارؼ عمى است، ار ، لا دا  ا ستراتيفي لبيف بنا  ال نظ ة ال تعم ة
أداث ال زيد  ف ال تييرات في ا كانية التألؿ ىلى  نظ ة  تعم ة.  ففلة ا دا  ا ستراتيفي  فت عة لا 

: ،رلرة قياـ ال صارؼ باست، ار طبيعة الع قة بيف لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
،رلرة قياـ ال صارؼ  ،يفيففلة ال عرفة بكؿ  ؤشرات ا في تعزيز تأميؿ ففلة ا دا  ا سترات

باست، ار طبيعة الع قة بيف ففلة ال عرفة بكؿ  ؤشرات ا في تعزيز افرا ات التألؿ ىلى  نظ ة 
  تعم ة.

والدور المتوقع منو  six sigma(، بعنوان: "مدى توافر تطبيق مدخل 2013دراسة )حميده،  .4
 في تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية".

هدفت الدراسة الى التعرؼ عمى  دى تلافر  تطمبات تطبيؽ  د ؿ سيف ا ستة ل ا دلرل في      
، للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ ت ديض تكاليؼ الفلدة في الشركات الصناعية العا مة في قطاع غزة

 . تطبيؽ ا سمل  اللصدي ا أصا ي
ؿ سيف ا ستة الى ت ديض تكاليؼ لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: يؤدي تطبيؽ  د      

تلفد ع قة ذات د لة اأصا ية بيف است داـ  ،الفلدة في الشركات الصناعية العا مة في قطاع غزة
 (.α≤0.05 عايير  ن   سيف ا ستة لبيف ت ديض تكاليؼ الفلدة عند  ستلى د لة )

يف ا ستة ك ن    تكا ؿ : ،رلرة تبني  عايير  د ؿ سلتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
،رلرة تبني  ،لترشيد تكاليؼ الفلدة لدى الشركات الصناعية لتأقيؽ  ستلى  رتدا  ف الفلدة

الشركات الصناعية العا مة في قطاع غزة نظاـ  أاسبة لتكاليؼ الفلدة ل ساعدت ا في ع مية الت طيط 
 لالرقابة لات اذ القرارات.

 "استعمال تكاليف الجودة في تقويم األداء االستراتيجي".(، بعنوان: 2013دراسة )سرور،  .5
هدفت الدراسة ىلى تأديد لقياس تكاليؼ الفلدة بعناصرها ا ربعة )ال نا لالتقييـ لالدشؿ الدا مي      

لالدشؿ ال ارفي( لا فصاح عن ا بتقارير  ندصمة في الشركات ، ف بي ة التصنيا العراقية، لالتلصؿ 
يس فديدة لودا   ف   ؿ تكاليؼ الفلدة الكمية بأيث تتناس   ا التييرات ىلى  ؤشرات ل قاي

 العديدة لال ت أقة التي رافقت البي ة لعينة الدراسة لاستع ال ا في تقليـ ا دا  ا ستراتيفي.
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لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: لتكاليؼ الفلدة الكمية اه ية كبيرة في تقليـ ا دا       
، اتيفي  ف   ؿ تلفيرها ل ف لعة  ف ال قاييس ال الية لغير ال الية ال اصة ب ذل التكاليؼا ستر 

ى كانية  ستع اؿ ال قاييس ال الية لغير ال الية لتكاليؼ الفلدة الكمية في تقليـ ا دا  ا ستراتيفي  ف 
   ؿ بطاقات الع  ات ال تلازنة بأبعادها الستة.

: عمى اللأدات استع اؿ ال قاييس ال الية لغير ال الية عدة تلصيات  ن التلصمت الدراسة ىلى      
لتقليـ ا دا  لتأقيؽ التقليـ ال تكا ؿ لالسميـ بيف ا هداؼ القصيرة لالبعيدة ال دى ، ف ادا ها 

 التركيز عمى دلر تكاليؼ الفلدة بتقليـ ا دا   ف   ؿ  قاييس ا ال الية لغير ال الية. ،ا ستراتيفي

(، بعنوان: "المقاييس المالية وغير المالية لتكاليف الجودة 2012والسامرائي،  ،راسة )الزامميد .6
 واستعماليا في تقويم األداء االستراتيجي بالتطبيق عمى معمل المدافئ والطباخات".

مية هدفت الدراسة ىلى دراسة ال قاييس ال الية لغير ال الية لتكاليؼ الفلدة لبياف اه يت ا في ع     
التقليـ ا ستراتيفي  ف   ؿ بطاقة ا دا  ال تلازف  ف افؿ  ساعدة اللأدات التعرؼ عمى  لاطف 

 القلة لال،عؼ في ادا  ا ا ستراتيفي لبياف  دى فاعميت ا لكدا ت ا في تأقيؽ اهداف ا.
لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: هناؾ ا كانية  ستع اؿ ال قاييس ال الية لغير ال الية     

ىف تقليـ ا دا   ،لتكاليؼ الفلدة في تقليـ ا دا  ا ستراتيفي  ف   ؿ بطاقة ا دا  ال تلازف
فيات ا  ف   ؿ ا ستراتيفي ي دؼ ىلى قياس فاعمية لكدا ة اللأدات ا قتصادية في تأقيؽ استراتي

  ف لعة  ف ال ؤشرات ال الية لغير ال الية.
: ا ستدادة  ف تأديد لقياس تكاليؼ الفلدة في تعزيز لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا    

،رلرة القياـ بتقليـ ا دا  ا ستراتيفي باستع اؿ  ،برا   الفلدة  ف افؿ التعرؼ عمى  شاكؿ الفلدة
 ير ال الية لتكاليؼ الفلدة الشا مة  ف   ؿ بطاقة ا دا  ال تلازف.ال قاييس ال الية لغ

(، بعنوان: "تأثير محاسبة تكاليف الجودة في تحقيق الميزة 2012دراسة )الفضل، وغدير،  .7
 .دراسة تحميمية لعينة من المنظمات الصناعية العراقية" -التنافسية

بأبعادها ا ربعة )اللقاية، التقييـ، الدشؿ الدا مي، هدفت الدراسة ىلى تل،يح تأ،ير تكاليؼ الفلدة      
ي تأسيف ال يزة التنافسية لمشركات الصناعية العراقية للتأقيؽ هدؼ الدراسة تـ لالدشؿ ال ارفي( ف

عمى العا ميف في  ستليات ا دارة العميا لرؤسا  ا قساـ لال ندسة لال أاسبة استبياف  176تلزيا 
 العراؽ.لسبا شركات صناعية في 

لتلصمت الدراسة لعدة نتا    ن ا: اف  أاسبة تكاليؼ الفلدة ي كف اف تعت د  ؤشرًا فلهريًا      
تدتقر الشركات الصناعية  فت ا  ،لمتأقؽ  ف قدرة ال نظ ات الصناعية في تأقيؽ ال يزة التنافسية

ات لا،أة لمرقابة عمى الدراسة ىلى تصنيؼ  عت د لتكاليؼ الفلدة با ،افة ىلى افتقارها ىلى تقني
 تكاليؼ الفلدة لتعق   لف ات ا لسملك ا لنتا ف ا.
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اف تطلر الشركات الصناعية ال بأل،ة نظا ًا  تقد ًا  :لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
تنديذ تقنيات  أاسبة  نفاح  ،بيف ابلا  تمؾ التكاليؼ لتصنيدات التعق  تكاليؼ الفلدة لالدصؿ التاـ 

لتأقيؽ أالة  ف نظـ ال أاسبة التقميدية تكاليؼ الفلدة في الشركات ال بأل،ة يف  ىعادة هيكمة 
    لتأ يف التدفؽ الدعاؿ لال شاركة الأقيقية لم عمل ات ال رتبطة بالفلدة.التعالف بيف ا قساـ ال  تمدة 

العمالء وأثرىا في األداء المؤسسي والميزة (، بعنوان: "إدارة معمومات 2011دراسة )الفقياء،  .8
 .دراسة ميدانية عمى الشركات المساىمة العامة الفمسطينية" -التنافسية

هدفت الدراسة ىلى تدسير دلر ىدارة  عمل ات الع    بأبعادها ال، ،ة )الأصلؿ عمى  عمل ات      
في تأسيف ا دا  ال ؤسسي  ف   ؿ )ن ل ال بيعات،  الع   ، ، اف فلدت ا، لا ستدادة  ن ا(

أيث طبقت هذل الدراسة عمى الشركات ال ساه ة ، الأصة السلقية، لها ش الربح(، لال يزة التنافسية
عمى ( استبياف 33العا ة ال درفة في سلؽ فمسطيف لولراؽ ال الية للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ تلزيا )

 ات.عينة عشلا ية  ف هذل الشرك
لفلد ع قة قلية بيف ىدارة ال عمل ات لا دا  ال ؤسسي  لتلصمت الدراسة عمى عدة نتا    ن ا:     

اف الشركات  أؿ الدراسة تركز عمى ف ا ال عمل ات ال اصة بالع    اك،ر  ف  ،لال زايا التنافسية
 ارية لالتسليقية.التركيز عمى تأسيف فلدة هذل ال عمل ات لاست دا  ا في ات اذ القرارات ا د

: الع ؿ عمى ا ستدادة  ف  عمل ات الع    بطريقة لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
لرفا  ستلى كدا ة لفاعمية ا ستراتيفية التسليقية لتأقيؽ ال يزة تس ـ في تأسيف فلدة ال نتفات 

لفعم ا اف تع ؿ الشركات ال ساه ة عمى زيادة ا هت اـ ب عمل ات الع    بشكؿ  اص  ،التنافسية
   تاأة ل ت ذي القرار ا داري لالتسليقي في ا.

(، بعنوان: "دور الرقابة عمى تكاليف جودة التصنيع في تحسين األداء 2010)الحديثي، دراسة  .9
 المالي لشركات األدوية األردنية".

)تكاليؼ اللقاية، التقييـ،  ة ىلى التعرؼ عمى دلر تكاليؼ الفلدة بأبعادها ا ربعةهدفت الدراس     
البشرية في  في تأسيف ا دا  ال الي لشركات تصنيا ا دلية الدشؿ الدا مي، لالدشؿ ال ارفي(

نتاج اأده ا عمى  درا  ا ، للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ تلزيا استبانتيف ال  مكة ا ردنية ال اش ية
 لا  رى عمى ال درا  ال الييف لال أاسبيف في الشركات  أؿ الدراسة.لالفلدة 
لالدشؿ  تلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: اف  ستلى فلدة تكاليؼ اللقاية لالدشؿ الدا مي     

دا   ستلى ا  ،طاً ال ارفي في شركات صناعة ا دلية ا ردنية  رتدعًا، ل ستلى تكاليؼ التقييـ  تلس
 ف أيث العا د عمى ا ست، ار لالعا د عمى أؽ ال مكية ل ف ؿ الربح ال الي لمشركات  أؿ الدراسة 

 . رتدا 
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دارة الشركة بأبعاد تكاليؼ الفلدة  ف أيث اـ ىاهت  :لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
لتأ ؿ الشركة يـ ال  زلف يفأص ال لاد ال شتراة لتكاليؼ تقت طيط نظـ الفلدة لبرا   الفلدة، 

تقدير ىعادة تصنيا كؿ لأدة التكاليؼ ال رتبطة ب نا اللأدات ال عيبة قبؿ شأن ا، با ،افة ىلى 
  عيبة لتأ ؿ الشركة كافة التكاليؼ التي يتأ م ا ال تعا ملف عند است ـ ال نتفات ال عيبة.

ألداء المالي: دراسة حالة (، بعنوان: "أثر تكاليف الجودة في تحسين ا 2008دراسة )محمد، .10
 في شركة بغداد لممشروبات الغازية".

هدفت الدراسة ىلى تل،يح الدلر الذي ي كف اف يؤديه قياس لتأميؿ تكاليؼ الفلدة في تأسيف      
، للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ تطبيؽ استبانة ا دا  ال الي لشركة بيداد لم شرلبات اليازية في العراؽ

 .بيداد لم شرلبات اليازية في العراؽ با ،افة ىلى تأميؿ لدراسة القلا ـ ال اليةعمى  لظدي شركة 
لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: تدتقر الشركة قيد الدراسة الى اي تصنيؼ عم ي لتكاليؼ      

  أدلدية نقاط الدأص لالرقابة عمىبا ،افة ىلى  ، الفلدة ال طريقة ع مية لتأميؿ هذل التكاليؼ
ك ا تبيف  ف تكاليؼ الدشؿ الدا مي لال ارفي، الع مية ا نتافية   ا ادى ىلى ظ لر نسبة لا،أة  

تتبا طريقة  اط ة في بيا النلاقص  ف ال نتلج لال ت ،مة بالدشؿ ال ارفي ىلى ال نتسبيف اف الشركة 
ردا  ال نتلج  بأسعار   د،ة، لاف  ،ؿ هذل الطريقة في البيا تشفا العا ميف عمى ا ست رار في

 النلاقض.
: التأكد عمى ا دارة العميا بشكؿ عاـ لا دارة ال الية لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     

بشكؿ  اص با هت اـ با سالي  الع مية ل أاسبة التكاليؼ  ف أيث قياس لتأميؿ تكاليؼ الفلدة 
اف ترافؽ ع ميات تأميؿ تكاليؼ الفلدة  ،لدةلطرا ؽ است دا  ا لا  كانية ا ستدادة  ن ا في تأسيف الف

 سار الع ميات ا نتافية  ف   ؿ سمسمة القي ة تأديد ال لاقا التي تشير الى التأ،ير ا كبر لكؿ 
 عنصر  ف عناصر تكاليؼ الفلدة.

(، بعنوان: "أثر تطبيق فمسفة إدارة الجودة الشاممة 2008دراسة )الصفار، وعبد المطيف،   .11
 ".التصنيعيةزبون الداخمي والخارجي عمى األداء التشغيمي لممنظمات وفق منظور ال

ظلر الزبلف ىلى التعرؼ عمى ا،ر تطبيؽ فمسدة ىدارة الفلدة الشا مة لفؽ  ن هدفت الدراسة     
دا مي لال ارفي لا،رل عمى ا دا ، لقد تـ تطبيؽ هذل الدراسة عمى شركة بترا لمصناعات ال ندسية ال

 .في ال  مكة ا ردنية TQMال طبقة لدمسدة 
ة ىدارة الفلدة لفلد تأ،ير ىيفابي لا،ح لتطبيؽ فمسد لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا:     

لفلد ع قة ذات د لة ىأصا ية بيف ىدارة لاست، ار راس ال اؿ  ،الشا مة عمى تأسيف ا دا  التشييمي
فلدة )الزبلف الدا مي( لدرفة الر،ا اللظيدي ل ـ لبيف ا رتقا  ب ستلى  البشري لتأسف ادا  العا ميف

 ال نتفات لان داض كمؼ الفلدة.
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اصمة ،رلرة بذؿ ا دارة قصاري ف دها ل ل : لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
،رلرة ىعادة النظر في  ستليات الرلات  الأالية  ،التأسينات ال ست رة لتعزيز قدرات ا التنافسية

  ا تكاليؼ ال عيشة ال رتدعة.لمعا ميف لتكلف  ت   ة 

(، بعنوان: "دور الموازنة في الرقابة عمى تكاليف الجودة  2007وحمودي، ،دراسة )النعيمي .12
 لمزيوت النباتية". بحث تطبيقي في الشركات العامة

هدفت الدراسة ىلى بياف كيدية ىعداد  لازنة تكاليؼ الفلدة با عت اد عمى ال ؤشرات العم ية ل ف      
،ـ  قارنت ا بتكاليؼ الفلدة الدعمية لتأديد اسباب ا ل عالفت ا  غراض تنديذ  عايير الفلدة العال ية 

 .سة عمى الشركات العا ة لمزيلت النباتية في العراؽ، لقد تـ تطبيؽ هذل الدرابشكؿ فعاؿ ل ديد لمشركة
لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: ،عؼ دلر ال عمل ات ال أاسبية ال ست د ة  غراض      

، الفلدة الشا مة لمشركة عينة البأث  ف الشركة تعد فدالؿ ال لازنات الت طيطية بصلرة ىف الية
لعميا لال لظديف بالشركة  د لـ لاه ية تكاليؼ الفلدة أيث   تعمـ عدـ الدراية الكافية  ف ا دارة ال 

 ا دارة العميا  سؤللية اي قسـ في الشركة ىعداد  لازنة لتكاليؼ الفلدة.
: ىعداد تقارير دلرية  دصمة لرؤسا  ا قساـ بالفلدة لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     

ي لتكاليؼ الفلدة لاسباب ا ليرض ات اذ القرارات لباللقت لتل،يح ا نأرافات بيف ال  طط لالدعم
عمى الشركة اف تعت د عؿ سياسة لا،أة ل بر فة ك ا ل تلصمت ىلى اف  ،ال ناس  ل عالفت ا

فيل،ا تقديرات ل لازنة تكاليؼ الفلدة با عت اد عمى ال ؤشرات العم ية الدقيقة لالتي ل ا ع قة 
لالسياسة لملصلؿ لم ستلى ا  ،ؿ لعناصر تكاليؼ الفلدة  ف   ؿ بنشاط الشركة لا تيار التركيبة 

 .تل،يح الع قات التبادلية بيف عناصرها ل أاللة لت ديض هذل التكاليؼ

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
 Assessment of Cost of poor quality“(، بعنوان :Surange, 2012دراسة ) .1

in Automobile Industry in India”. 
هدفت الدراسة ىلى تقييـ تكاليؼ عدـ ال طابقة ال تكاليؼ الفلدة الردي ة في صناعية السيارات      

في ال ند لكيدية  ساعدت ا في تأميؿ تكاليؼ التشييؿ بداعمية لربأية  دارة ال نشأة، ك ا هدفت ىلى 
ليؼ عدـ ال طابقة تل،يح قدرة ادلات سيف ا ستة  ف ايقاؼ عيل  التصنيا قبؿ ىنتاف ا لتقميؿ تكا

نتاج ايا الفدرية التي تس ح بانقطاع ا با ،افة ىلى القدرة عمى فدللة التلقؼ لالأصلؿ عمى الق،
 لفلدة اف،ؿ.

لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: اللعي العاـ في ال ند يدتقر ىلى ادلات الفلدة لاف ىدارة      
في ل،ا تنافسي غير    ـ لهذل  ا  يزة تنافسية ال البقا الفلدة الشا مة هي اآللية اللأيدة  دا ة ى 

، ك ا بينت داة ستساعد قطاع السيارات في ال ند لتتبا اللقت بدؿ ال،ا ا لات اذ ا فرا ات ال ز ةا 
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الزيادة في الطم   ف ن ل الع    تبأث تأسيف فلدة ال نت  لقد افبرت الشركات عمى الدراسة اف 
 ستة  ف افؿ تأسيف الفلدة لتعزيز ال يزة التنافسية. اعت اد  عايير سيف ا

: ،رلرة  ،اعدة الف لد لزيادة اللعي ألؿ ادلات لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
 بذؿ ال زيد  ف الف لد لتطلير ن لذج ل راقبة الفلدة في ال ند. ، لالفلدة

 comparative Analysis of Quality Cost“(، بعنوان:Suhansa, 2009دراسة ) .2
and Organization Sizes in the Manufacturing Environment”. 

هدفت الدراسة ىلى تأميؿ ل قارنة انلاع تكاليؼ الفلدة بيف الشركات  تلسطة لصييرة الأفـ      
لالشركات كبيرة الأفـ. ، ت  ديري الفلدة العا ميف في الشركات الصناعية في الل يات ال تأدة 

 كية.ا  ري
بيف تكاليؼ اللقاية  لقد تلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: عدـ لفلد ا ت فات دالة  عنلياً       

لتكاليؼ التقييـ لتكاليؼ الدشؿ الدا مي بيف الشركات  تلسطة لصيير الأفـ لالشركات كبيرة الأفـ، 
 ت فًا في تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.ى  اف هناؾ ا 

 An exploratory study on quality cost in“بعنوان:(، Uyar, 2008دراسة ) .3
Turkish manufacturing companies”. 

ظاـ تكاليؼ الفلدة، لتقييـ تيير التركية ن الشركات الصناعيةهدفت الدراسة ىلى تأديد  دى تنديذ      
رض  ف قياس لتقرير تكاليؼ الفلدة، ادا  الشركة بعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة، لتأديد الي

     ف كبرى الشركات في تركيا.شركة صناعية  500للتأقيؽ اهداؼ الدراسة تـ تلزيا استبياف عمى 
%  ف الشركات تقلـ بتنديذ نظاـ 49.5لقد تلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: اف  ا نسبته      

فلدة في هذل ال صانا يع ؿ عمى  عالفة شكالي اف ا عت اد عمى نظاـ تكاليؼ الل  ،تكاليؼ الفلدة
 الع   ، لان داض تكاليؼ الدشؿ لزيادة أفـ ال بيعات.

،رلرة تطبيؽ هذل الدراسة عمى القطاعات ا  رى : لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     
 لعدـ ا كانية تع يـ نتا ف ا.

 Cost of quality usage and it“(، بعنوان:Sower, Quarles, 2007دراسة ) .4
relationship to quality system maturity in USA”. 

هدفت الدراسة ىلى دراسة الع قة بيف تلزيا تكاليؼ الفلدة ل ستلى ن،لج نظاـ الفلدة لم ؤسسة     
با ،افة الى تقييـ فعالية نظاـ تكاليؼ الفلدة ل دى تأ،يرها عمى ادا  ال نظ ة لتأديد سب  عدـ 

ة في الل يات ال تأدة ا  ريكية، للتأقيؽ اهداؼ اـ بعض ال نظ ات  نظ ة تكاليؼ الفلداست د
 .الدراسة تـ تلزيا استبياف عمى  لظدي الشركات الصناعية ال أمية في الل يات ال تأدة ا  ريكية
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الي تكاليؼ الدشؿ ال ارفي في ان داض كنسبة  ف اف صمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: لتل      
لفد اف تكاليؼ الفلدة الكمية لم نظ ة في زيادة ل  ، تكاليؼ الفلدة كفز   ف نظاـ الفلدة في ال ؤسسة

 فقد انتقمت  ف  ستلى  ن دض فدًا  ف الفلدة ىلى  ستلى اعمى.
لنفاح تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة  بد  ف اف يدعـ  :لتلصمت الدراسة ىلى عدة تلصيات  ن ا     

 ا ف الي لتكاليؼ الفلدة في ال دى القصير. ا رتداعلاف يؤ ذ بعيف ا عتبار لشركة  ف قبؿ ىدارة ا

 Quality cost in the production“(، بعنوان:Michalska, 2006دراسة ) .5
process”. 

نتاج لقدـ طريقة لتصنيؼ ة بيف تكاليؼ الفلدة  ا ع مية ا هدفت الدراسة ىلى ىظ ار الع ق     
 تتعمؽ بتكاليؼ الفلدة.الل،ا ؽ التي 

لتلصمت الدراسة ىلى عدة نتا    ن ا: ىف غالبية تكاليؼ الفلدة ي كف ا عت اد عمى قاعدة      
لاف  ، ترتي  التكاليؼ العا ة  ف   ؿ تأسيس أسابات     ة لل،ا ع  ات لل،ا ؽ ال صدر

الفلدة  فابة اأتيافات ـ لذلؾ الشركات لدي ا القرار   تيار لسيمة لتأديد ل راقبة لتأميؿ تكاليؼ 
 باست داـ طرؽ  قترأة ا رى في هذل الدراسة.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 8.1
 :لأالية عف الدراسات السابقةالدراسة ا  ف اهـ  ا ي يز     
الشػػركات الصػػناعية فػػي دراسػػة أالػػة هػػل اليػػرض  ػػف الدراسػػة: ىف اليػػرض  ػػف هػػذل الدراسػػة  -5

ل عرفة  دى اه يػة تكػاليؼ  بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  ا ستراتيفي الع قة قطاع غزة ل عرفة
 .الفلدة في التأ،ير عمى ا دا  ا ستراتيفي

ا،نػػا  هػػذل ا ه يػػة فػػي  نػػا ا نأرافػػات التعػػرؼ عمػػى اه يػػة تطبيػػؽ انظ ػػة الفػػلدة لتل،ػػيح  -2
ا  ال نظ ػػػات  ػػػػف الناأيػػػة التشػػػػييمية ادالع ميػػػة ا نتافيػػػة لبعػػػػدها ب ػػػا يػػػػؤ،ر با يفػػػا  عمػػػػى 

 لال الية لالتنافسية.
ة في الشركات ىف الدراسة الأالية  ف الدراسات ال أمية القميمة التي تناللت تكاليؼ الفلد -3

عمى الدلر  كيز هذل الدراسةتر  ، فقد تـ لربط ا با دا  ا ستراتيفي الصناعية بقطاع غزة
الذي تمعبه تكاليؼ الفلدة بعناصرها ا ربعة ) تكاليؼ اللقاية، تكاليؼ التقييـ، تكاليؼ الدشؿ 
الدا مي، تكاليؼ الدشؿ ال ارفي( في تأسيف ا دا  ا ستراتيفي لمشركات الصناعية في 

 قطاع غزة ىذ اف  عظـ الدراسات السابقة لـ تتطرؽ ىلى ا دا  ا ستراتيفي.
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 المقدمة: 2.1
تت يز ا سلاؽ ال عاصرة بال نافسة الأػادة بػيف الشػركات الصػناعية لذلػؾ  ػا ازديػاد لعػي هػذل        

الشركات ب،رلرة ا هت اـ بالفلدة، فأصبأت الفلدة  أط اهت ػاـ الشػركات الصػناعية لذلػؾ  ػف افػؿ 
ال ست مكيف لار،ا  ـ، لتأقيؽ ال يػزة التنافسػية التػي ت كن ػا  ػف ا سػت رار  اشباع اأتيافات ل تطمبات

لالبقا  ل لاف ة تأديات البي ة ال أيطة، لذلؾ كاف   بد  ف تبني هذل الشركات انظ ة تكاليؼ الفػلدة 
 لتقديـ قي ة اعمى لم ست مؾ ال ست دؼ.

لى لاصبأت  ف اهـ الق،ايا في اي شركة لذلؾ اأتمت الفلدة في اآللنة ا  يرة ا لللية ا ل       
تسعى لرفا  ستلى ادا  ا لتأقيؽ النفاح نظرًا لم نافسػة ال تزايػدة بػيف ال نتفػيف لك،ػرة تنػلع السػما التػي 
تشبا أافػة  عينػة لػدى ال سػت مؾ   ػا اتػاح لػه فرصػة ا تيػار السػما الفيػدة ذات ال زايػا لا سػت دا ات 

 (.64: 2014ا ف،ؿ )صبرينه، 

ف ػػف  ػػ ؿ تبنػػي تكػػاليؼ الفػػلدة الكميػػة تسػػتطيا الشػػركات اف تقيػػيـ  ػػدى فعاليػػة لكدػػا ة بػػرا         
ف ا الفلدة التػي تتبناهػا تكػاليؼ الفػلدة، ل ػف ،ػـ تأديػد  ػا تأتافػه هػذل الشػركات  ػف افػؿ تأقيػؽ اهػدا

ليؼ الفػػػلدة لتأسػػػيف فػػػلدة الع ميػػػات لال نتفػػػات، لبػػػذلؾ فػػػإف تكػػػاا سػػػتراتيفية لأػػػؿ ف يػػػا  شػػػك ت 
نشػػطة بػػدً ا  ػػف البأػػث لالتطػػلير لأتػػى يػػة ا نتػػاج فأسػػ  بػػؿ تشػػ ؿ ف يػػا ا الفػػلدة   ت ػػص ع م

 د ة ال ست مؾ أتى تت كف  ف رفا ادا  الشركة، فتأقيػؽ الفػلدة العاليػة يتطمػ  التعػرؼ ىلػى أافػات 
لان ػا تتييػر  الزبا ف لرغبات ـ بصلرة  سػت رة لػذلؾ فػإف الفػلدة ليسػت ،ابتػة لف يػا ال نتفػات لال ػد ات

 .رغبات ال ست مكيف   ؿ  دة  عينةلفؽ أافات ل 

فتكاليؼ الفلدة هي التكاليؼ التي تتكبدها الشركة  ف افؿ ال أافظة عمى  كانت ا فػي السػلؽ   
لذلػػؾ  ػػف  ػػ ؿ انتػػاج  نػػت  عػػالي الفػػلدة  ػػالي  ػػف العيػػل  لبسػػعر  ناسػػ ، لذلػػؾ يػػتـ  ػػف  ػػ ؿ 

نتػاج  نتفػات غيػر ىتت، ف تكاليؼ اللقايػة لالتقيػيـ التػي ت نػا  ػف  التركيز عمى تكاليؼ ال طابقة التي
 طابقة لم لاصدات ال أددة، لبالتالي فػإف تكػاليؼ عػدـ ال طابقػة التػي تت،ػ ف تكػاليؼ الدشػؿ الػدا مي 
لال ارفي تكلف بالأد ا دنى. لبالنتيفة فإف تكاليؼ الفلدة تكلف اقؿ  ا ي كف لكؿ ذلؾ ينعكس عمى 

التي يتأ م ا الزبلف، فتصؿ ىلى الزبا ف  نتفات عالية الفلدة بأقؿ ا سعار،   ػا يتسػب  تكمدة ال نت  
في ر،ا الزبا ف عف  نتفات الشركة،   ا يزيػد  ػف  بيعات ػا الأاليػة، ليزيػد الطمػ  عمػى  نتفات ػا فػي 

عت ا ال سػتقبؿ، فتػت كف الشػػركة  ػف كػؿ ذلػػؾ اف تأقػؽ اربػاح  عقللػػة،  ػا ال أافظػة عمػػى  كانت ػا لسػػ 
 (.28: 2008في السلؽ،   ا يأسف  ف ل،ع ا التنافسي )فاسـ، 
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 مفيوم الجودة: 2.2
ىف الفلدة   تأتي بالت ني للػف تأصػؿ عمي ػا ال ؤسسػة ال الدػرد ب فػرد الأػديث عن ػا، بػؿ اف       

عمى افراد ال ؤسسة ابتداً   ػف ر يسػ ا فػي اعمػى ق ػة ال ػـر ىلػى العػا ميف فػي  لاقػا الع ػؿ العاديػة لفػي 
مبػػات التػػي شػػتى اللظػػا ؼ اف يتدػػانلا ف يعػػًا فػػي سػػبيؿ اللصػػلؿ ىلػػى الفػػلدة، لهػػي درفػػة اسػػتيدا  ال تط

 (.26: 2008يتلقع ا الزبلف )فاسـ، 

الً ، لقػػد  Quality conceptللتأديػػد  د ػػـل تكػػاليؼ الفػػلدة  بػػد  ػػف تنػػالؿ  د ػػـل الفػػلدة       
ىلػػى اف الفػػلدة تعػػد ب ،ابػػة ،ػػلرة أقيقيػػة فػػي  نظ ػػات ا ع ػػاؿ فػػي اللقػػت الأػػالي التػػي  Stonerاشػػار 

ىلػػى اف  Hardeskyدة اف،ػػؿ  ػػف السػابؽ، بين ػػا يشػػير تسػعى ىلػػى تقػػديـ  نتفػػات ال  ػد ات ذات فػػل 
الفػػلدة ت ػػدؼ ىلػػى لصػػؼ ال صػػا ص ال طملبػػة لت ييػػز  نتػػلج  عػػيف ال  د ػػة  ػػا  أػػدى ال نظ ػػات 

 (.56: 2009)الطا ي، لآ رلف، 

بأن ػػا:  Crosby ػػة ال نػػت  ل سػػتع اؿ"، لعرف ػػا الفػػلدة بأن ػػا: " ػػدى     Juranلقػػد عػػرؼ       
بأن ا: "تقديـ  Deming(. لعرف ا 15: 2002" طابقة ال نت  لم لاصدات ال ل،لعة" )الد،ؿ، لنلر، 

(. لعرفػت بأن ػا: " ف لعػة Engersaad, 2002: 1 نػت  ال  د ػة تمبػي ال تدػلؽ تلقعػات الزبػلف" )
ددة"  ػػػف ال صػػػا ص لالسػػػ ات لم نػػػت  ال ال د ػػػة التػػػي تعت ػػػد عمػػػى قػػػدرت ا عمػػػى ىشػػػباع أافػػػات  أػػػ

( عمػػػػػى ان ػػػػػا: " ف لعػػػػػة ISO(. لعرفت ػػػػػا  نظ ػػػػػة ال عػػػػػايير الدلليػػػػػة )3: 2005)ال نػػػػػاؽ لالربيعػػػػػي، 
 ال صا ص ل نت  ال  د ة  ا ال ؤهمة ل ستفابة لمأافات ال عمنة ال ال، نية".

  ػػػا سػػػبؽ يت،ػػػح تعػػػدد تعػػػاريؼ الفػػػلدة لا ت ف ػػػا ليرفػػػا ذلػػػؾ بسػػػب  ا  ػػػت ؼ فػػػي اسػػػاس       
 ( اف التعدد يرفا ىلى   س اسس ر يسة لهي:slack, et. al, 1998: 633)التقدير لقد بيف 

 الفلدة عمى اساس التدلؽ. -1
 الفلدة عمى اساس القي ة. -2
 الفلدة عمى اساس ال نتلج. -3
 الفلدة عمى اساس ال ست دـ. -4
 الفلدة عمى اساس ال صنا. -5

سػػما ل ػػا تقد ػػه  ػػف  لبنػػاً  عمػػى  ػػا سػػبؽ ي كػػف القػػلؿ بػػأف الفػػلدة هػػي  ػػا تنتفػػه ال نظ ػػة  ػػف      
 ػػد ات ب سػػتلى عػػالي  ػػف الفػػلدة ال ت يػػزة لاف تدػػي بأافػػات لرغبػػات زبا ن ػػا ب ػػا يتدػػؽ  ػػا رغبػػات ـ 

 ليأقؽ الر،ا لالسعادة لدي ـ. 
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 وتشمل الجودة عمى جانبين أساسيين ىما:
: لفلدة ال طابقة لتقاس فلدة التص يـ ب دى  قابمة Quality Design جودة التصميم      

 Quality جودة المطابقة لاصدات السمعة ال ال د ة  أتيافات لرغبات ال ست مؾ، ا ا 
Conformance:  ًاصدات ال ندسية لالصناعية،ل لاصدات التص يـ لال ل  فتعني تصنيا ال نت  طبقا 
: لالتي تعني قدرة ال نتلج عمى تأقيؽ اليرض Quality performance جودة األداءبا ،افة ىلى 

الذي صنا  ف افمه في ظؿ ظرؼ ع ؿ  عينة لفي   ؿ  دة ز نية  أددة لتلفيه الزبلف ىلى كيدية 
 (.72: 2009است دا ه لبالشكؿ ال ناس  )الطا ي، لآ رلف، 

لقد عرض الباأ،لف  ف لعة  ف ال صا ص )ا بعاد( لمفلدة، ا تمدلا ى ا في عددها ال في       
يبيف ابعاد الفلدة بأس   (2.1رقـ )(، لالفدلؿ 27: 2010انلاع ا ال في تصنيد ا )ال سعلدي، 

  ف لعة  ف ال  تصيف في  فاؿ الفلدة:

 أبعاد الجودة: (2.1جدول رقم )
 ابعاد الفلدة في صناعة ال د ات ابعاد الفلدة في صناعة السما

  ستلى الدقة  ستلى ا دا 
 التلقيت القدرة عمى ا تيار لالتلسا بالأفـ

 ا نفاز ال تانة ) الع ر ا فترا،ي(
 الصداقة لالمطافة في التعا ؿ س للة ا ست داـ
 تطما الزبلف لإلشباع اأتيافاته القدرة عمى ال د ة

 الف الية الف الية
 الس عة الس عة
  عرفة  قدـ ال د ة 

 .(37: 2013ال صدر: )عملاف، 

 أىمية الجودة: 2.3
تعػػد الفػػلدة ،ػػرلرة أت يػػة لأيليػػة فػػي انفػػاح الشػػركات ال فشػػم ا لهػػذا يعػػلد ىلػػى دلر لاه يػػة       

لتت،ح اه ية الفلدة في  ف لعة النقاط التالية  .الفلدة في  مؽ ال ركز التنافسي لمشركات في السلؽ
 :((Haksever, et. al., 2000: 329 التي أددها

الل   العالي لمزبلف: الفلدة هي فز  أيلي  ف قناعة الزبلف، لاف التدلؽ في الفلدة يقلد ىلى  .1
 قناعة عالية لاف القناعة بدلرها تقلد ىلى زبلف  الي لمشركة.

  الزبػػا ف يػلفر قاعػػدة صػمبة لمشػػركة، لاف اع نػات ـ الشػػدلية تفمػػ  أصػة سػػلقية اعمػى: ىف ل  .2
 زبا ف فدد ليؤدي ذلؾ ىلى زيادة الأصة السلقية.
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ل   العػػػػا ميف: عنػػػػد ا تنػػػػت  شػػػػركة  ػػػػا ب،ػػػػا ا ال  ػػػػد ات ذات فػػػػلدة  رتدعػػػػة فػػػػإف عا مي ػػػػا  .3
 سيد رلف بع م ـ ليأصملف عمى  ستلى  رتدا  ف الر،ا لالقناعة بلظا د ـ.

 ن د،ة: الفلدة ال تدلقة تعني ع ػؿ ا شػيا  بصػلرة صػأيأة  نػذ الؿ  ػدة  ػا يعنػي  تكاليؼ .4
اف الشػػػركة سػػػتندؽ ا ػػػلاً  اقػػػؿ نسػػػبيًا لتصػػػأيح ا  طػػػا  ال ىعػػػادة الع ػػػؿ لهػػػذا يزيػػػد ا نتافيػػػة 

 لي دض التكاليؼ.

 تكاليف الجودة:2.4 
ىف تصػنيا اي  نػت  فيػػد يأصػؿ عمػى ر،ػػا الع يػؿ لػػيس كافيػًا لمأكػـ عمػػى كدػا ة ا دارة، بػػؿ       

يفػػ  ا  ػػذ بعػػيف ا عتبػػار  ل،ػػلع تكمدػػة هػػذا ال نػػت ، لك ػػا اف هنػػاؾ تكػػاليؼ التقيػػيـ ال ا نتػػاج ال 
ي ػا  ػف ال بيعات ال الصيانة، هنػاؾ اي،ػًا تكػاليؼ الفػلدة التػي ي كػف كػذلؾ قياسػ ا لتأميم ػا لالػتأكـ ف

(. لػذلؾ يعتبػر نظػاـ تكػاليؼ الفػلدة اأػد 167: 2004  ؿ الت طيط السميـ لال راقبػة الدعالػة )فػلدة، 
ا نظ ة الدرعية لمتكاليؼ، لأيث ىف كؿ نظاـ تكاليدي  بد له  ف تلافر  قل ات ت ،ؿ ا ساسيات التي 

د ا  نذ اف  ،مت الفػلدة الردي ػة (، لذلؾ قد ارتبط  د ـل الفلدة بتكالي29: 2010يقلـ عمي ا )الأمبي، 
اسػػت داـ غيػػر ا ،ػػؿ لم ػػلارد لالطاقػػات ف،ػػً  عػػف اليػػد العا مػػة لاللقػػت، لترتػػ  عمي ػػا تكػػاليؼ  رتدعػػة 
انعكسػػت با،ػػار كبيػػرة عػػف ا رتدػػاع فػػي تكػػاليؼ ا نتػػاج لالتكػػاليؼ الكميػػة لمشػػركات الصػػناعية ) أ ػػد، 

2008 :84.) 

بيػػرة  رتباط ػػا بتكػػاليؼ ا نتػػاج لا،رهػػا فػػي  سػػتلى الربأيػػة تأظػػى تكػػاليؼ الفػػلدة بأه يػػة كل       
الكميػة، لعميػه فػإف دراسػة تكػاليؼ الفػلدة لتأميم ػا لتقيي  ػا يسػ ـ فػي تأسػيف نلعيػة ال نتفػات، ليػػدعـ 
فدلى ع ميات الت طيط لالتنديذ السميـ  نشطة برا   الفلدة، لي دض  سػتلى تكػاليؼ الفػلدة ال ندقػة 

 ,Mastersonى ال ستلى الذي ي كف  عه تأقيؽ الكدا ة في تنديذ هذل ا نشطة )عمى تمؾ ا نشطة ىل
and Taylor, 1996: 65-89.) 

 تعريف تكاليف الجودة:
( تكػاليؼ الفػلدة بأن ػا: "التكػاليؼ التػي تتكبػدها Garrison, et. al., 2014: 77عػرؼ )      

 الع   ".نتاج  نتفات  عيبة قد تقا في ايدي ىالشركة ل نا 

(: بأن ا " ف لع ال صرلفات التي تأدث في انشطة  نػا ال طػأ 45: 2010لعرف ا )الأمبي،       
ال ال عيػػ  ال التقيػػيـ لال سػػا ر الرافعػػة ككػػؿ  ػػف الدشػػؿ الػػدا مي لال ػػارفي ل نػػت   ػػا تت شػػى ىذا لػػـ 

 تلفد  شك ت الفلدة".
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ال ترتبػػة عمػػى ع ميػػات بمػػلغ  سػػتلى  عػػيف  بأن ػػا "التكػػاليؼ :(84: 2008) أ ػػد،  ك ػػا عرف ػػا      
 ف الفلدة ىذ تظ ر  ف افؿ بملغ ال ستلى ال أدد  ف الفػلدة، لهػي التػي يشػار ىلي ػا بتكػاليؼ الفػلدة 
الردي ػة ال الدشػؿ الػذي يلافػؽ الع ميػة ليسػ ى بتكػاليؼ الفػلدة الردي ػة لتت،ػ ف تكػاليؼ كػؿ  ػف الدشػػؿ 

 الدا مي لال ارفي".
(: بأن ا "التكاليؼ ال رتبطػة ال ال تعمقػة بعػدـ الأصػلؿ 346: 2006،ؿ ل أ د، لعرف ا )الد       

 عمى ال نتفات ال ال د ات ال طابقة لم لاصدات بطريقة صأيأة  نذ ال رة ا للى". 

(: بأن ػا "الندقػػات ال ز ػة لت،بيػت  سػتلى  عػيف لفػػلدة 479: 2006لعرف ػا ) أسػف لالنفػار،       
 ال نت  في ال نظ ة".   

(: بأن ػػػا "ف يػػػا التكػػػاليؼ التػػػي يػػػتـ ىنداق ػػػا فػػػي اي 10: 2005لعرف ػػػا )الأربػػػي لالكأمػػػلت،       
  نظ ة ل، اف تقديـ ال نت  ال ال د ة ىلى الزبا ف  تلا  ة  ا  تطمبات الزبلف".

(: بأن ػا "التكػاليؼ ال تأققػة لملقايػة، ال التكػاليؼ الناشػ ة Horngren, 2003: 655لعرف ػا )      
 ة  نتاج  نت  بفلدة  ن د،ة".نتيف

(: بأن ا "التكاليؼ التي سلؼ تت شػى ىذا  ػا ت ػت ىزالػة Hall, and Tom, 2000: 1يرى )ل       
 العيل   ف ال نتفات لالع ميات لاف الشركات تتدالت في تقدير تكاليؼ الفلدة".

اليؼ التػػي تتأ م ػػا ل ػػف  ػػ ؿ التعريدػػات السػػابقة يت،ػػح اف تكػػاليؼ الفػػلدة هػػي  ف ػػلع التكػػ      
الشػػركة ل،ػػػ اف تقػػديـ ال نتفػػػات  ػػف السػػػما لال ػػد ات ب سػػػتلى فػػلدة يتناسػػػ   ػػا  تطمبػػػات لرغبػػػات 

 الزبا ف.

= ) تكػػاليؼ التقيػػيـ ا تكػػاليؼ اللقايػػة( ا ) تكػػاليؼ الدشػػؿ  لعميػػه فػػإف التكػػاليؼ الكميػػة لمفػػلدة      
 الدا ميا تكاليؼ الدشؿ ال ارفي(.

ال عادلة السابقة فإف تكاليؼ الفلدة الكمية تصؿ ىلى ادنى أػد   كػف اي  ػا يسػ ى لبناً  عمى       
بال ستلى ا  ،ؿ لمفلدة عند ا تؤدي الزيادة في تكػاليؼ التطػابؽ ىلػى تأقيػؽ لفػلرات اكبػر فػي تكػاليؼ 

 عدـ التطابؽ اي اف الزيادة في تكاليؼ التطابؽ تتسالى  ا لفلرات تكاليؼ عدـ التطابؽ.

 تكاليف الجودة: عناصر2.5 
ىف تصػػػنيؼ تكػػػاليؼ الفػػػلدة لت ييزهػػػا عػػػف عناصػػػر التكػػػاليؼ ال  تمدػػػة التػػػي تتأ م ػػػا الشػػػركة       

 يساعد عمى تأميم ا لقياس ا لالتأكـ ب ا. 
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تكػػاليؼ الفػػلدة ع ل ػػًا ىلػػى  Feigenbaumـ صػػنؼ العػػالـ ا  ريكػػي 1961فدػػي بدايػػة عػػاـ       
اربعػػة اقسػػاـ لهػػي : تكػػاليؼ اللقايػػة، تكػػاليؼ التقيػػيـ، تكػػاليؼ الدشػػؿ الػػدا مي، تكػػاليؼ الدشػػؿ ال ػػارفي 

 (.27: 2008)فاسـ، 

هػي التكػاليؼ التػي ت،ػ ف " (:Cost of conformanceأواًل: تكاليف ضـبط الجـودة أو المطابقـة )
 ، لتت، ف:" ستلى فلدتهبأف ال نت  سينت  بدلف عيل  تؤ،ر عمى 

بأن ػػا تكػػاليؼ ف يػػا ا نشػػطة  Campanellaعرف ػػا  :Prevention costتكــاليف الوقايــة      
: 2008لا ع ػػاؿ التػػي صػػ  ت  صيصػػًا لملقايػػة  ػػف الفػػلدة الردي ػػة فػػي ال نػػت  ال ال د ػػة ) فاسػػـ، 

ل لاصػػػدات الفػػػلدة  (، ال هػػػي التكػػػاليؼ التػػػي تتأ م ػػػا الشػػػركة ل نػػػا انتػػػاج  نتفػػػات غيػػػر  طابقػػػة28
(Horngren, et. Al., 2012: 673 ،)( ل ػف ا ،مػة تكػاليؼ اللقايػة  ػا يمػيGarrison, et. al., 

2014: 77:) 
 .تكاليؼ تطلير نظـ الفلدة 
 .تكاليؼ دلا ر الفلدة 
 .تكاليؼ برا   التدري  ال اصة بالفلدة 
 .تكاليؼ الأصلؿ عمى بيانات الفلدة لتأميم ا 
 لفلدة.تكاليؼ التقرير عف ا 
 .تكاليؼ هندسة الفلدة 
 .تكاليؼ  شاريا تأسيف الفلدة 
 .تكاليؼ انشطة ا شراؼ لاللقاية 
 .تكاليؼ تقديـ الدعـ التقني لم لرديف 
 .تكاليؼ التدقيؽ عمى فعالية نظاـ الفلدة لطرؽ التطلير لالتنديذ 

 ػف افػؿ اللقايػة    ا سبؽ يت،ح اف تكاليؼ اللقاية هي ف يا التكػاليؼ التػي تتأ م ػا الشػركة     
  ف الدشؿ في عدـ تأقيؽ فلدة ال نت .

ــيم        بأن ػػا التكػػاليؼ التػػي ارتبطػػت  Campanellaعرف ػػا  :Appraisal Costتكــاليف التقي
بالقياس لالتقييـ لالتدقيؽ لم نتفات  ػف السػما لال ػد ات لمتأكػد  ػف تلافقػه ل طابقتػه ل لاصػدات الفػلدة 

يؼ التػػي تأصػػؿ لمتأكػػد  ػػف اف ال ػػلاد ا لليػػة لال نتفػػات تتطػػابؽ  ػػا ل تطمبػػات ا دا ، ال هػػي التكػػال
(، ال هي التكاليؼ الناش ة بسب  نشاطات قيػاس فػلدة Drury, 2003: 901 عايير فلدة ال طابقة )

 :Superville, and Gupta, 2001ال نتفات ال ال د ات لتقلي  ا، ل، اف  طابقت ا لم لاصدات )
 (: Garrison, et. al., 2014: 77التقييـ  ا يمي )ل ف ا ،مة تكاليؼ  (، 419
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 .تكاليؼ فأص لا تبار ال لاد ا للية ال ستم ة 
 .تكاليؼ فأص لا تبار ا نتاج تأت التشييؿ 
 .تكاليؼ  عاينة لا تبار ال نت  الن ا ي 
 .تكاليؼ صيانة  عدات ا  تبار 
 .تكاليؼ ا شراؼ عمى فأص لا تبار ا نشطة 
  قي ة ال عدات.تكاليؼ فأص ان داض 

  ػػا سػػبؽ يت،ػػح اف تكػػاليؼ التقيػػيـ هػػي ف يػػا التكػػاليؼ التػػي تتأ م ػػا الشػػركة  ػػ ؿ ع ميػػة       
 ا نتاج لمتأكد  ف سير الع ؿ لاف اللأدات ال نتفة  طابقة لم لاصدات لال عايير ال ل،لعة.

 (:Cost of non_conformanceثانيـا: تكـاليف اإلخفـاق فـي ضـبط الجـودة أو عـدم المطابقـة )
هي التكاليؼ التي تت، ف كؿ التكاليؼ الأاصمة بسب  لفلد عيل  في الفلدة التي تأدث في ال رة "

 ا للى  ف ا نتاج، لتت، ف:
بأن ػا ف يػا التكػػاليؼ  Campanellaعرف ػا  :Internal Failure Costتكـاليف الفشـل الــداخمي 

الناتفة  ف ال نتفات غير ال طابقة لم تطمبات ال  أتياج الزبلف لتـ اكتشاف ا قبؿ تسػمي  ا ال شػأن ا 
(، Slack, 1998: 77هي تكاليؼ الدشؿ التي ترتبط  ا ا  طا  ) ال، 29): 2008لمزبلف )فاسـ، 

 (:Garrison, et. al., 2014: 77ل ف ا ،مة تكاليؼ الدشؿ الدا مي  ا يمي )
  عادة التشييؿ.ى تكاليؼ 
 .تكاليؼ ال ردة لالتالؼ 
  عادة ا  تبار لم نتفات ال عدلة )ال عاد ىنتاف ا(.ى تكاليؼ 
 .تكاليؼ الت مص  ف ال نتفات ال عيبة 
 .تكاليؼ تأميؿ سب  العيل  في ا نتاج 
 .)تكاليؼ صيانة ا عطاؿ )تلقؼ الع مية ا نتافية 

ف يػا التكػاليؼ "بأن ػا  Campanellaعرف ػا  :External Failure Costتكاليف الفشل الخـارجي 
الناتفة  ف ال نتفات غير ال طابقة لم تطمبات ال  أتياج الزبلف لتـ اكتشاف ا بعد تسػمي  ا ال شػأن ا 

هػي التكػاليؼ التػي تدػرض "ال  .29): 2008)فاسػـ،  "لمزبلف ال ا،نا  لبعد استع ال ا  ف قبػؿ الزبػلف
بعػػػد اف يكػػػلف الزبػػػلف قػػػد اسػػػتمـ  نػػػت  ردي  الفػػػلدة لهػػػي تتعمػػػؽ بصػػػلرة ر يسػػػية ب د ػػػة  عمػػػى الشػػػركة

 ,Garrison) ،مة تكػاليؼ الدشػؿ ال ػارفي  ػا يمػيل ف ا (، Russell, et, al, 2000: 96) "الزبلف
et. al., 2014: 77): 

 .   تكاليؼ التعلي،ات لال، انات لال س لأات التي ت نح لمع 
  اللأدات ال رفعة  ف قبؿ الع   .تكاليؼ اص ح 
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 .تكاليؼ ال ردلدات لال س لأات الناتفة عف سل  الفلدة 
 .تكاليؼ فأص شكالي ال ست مكيف ا،نا  فترة ال، اف 
 .تكاليؼ فقد ال بيعات نتيفة سل  الفلدة 
 . تكاليؼ سأ  ال نت 
 (:2.1في ،ل   ا سبؽ ي كف تقسيـ تكاليؼ الفلدة ك ا في الشكؿ )     

 (2.1) رقـ شكؿ

 تكاليؼ الفلدة

 

  

 

 
 

 .(Rehman, 2005: 27ال صدر: )

 العالقة بين تكاليف الجودة: 2.6
كانػت  نظ ػات ىنتافيػة اـ  د يػة، تت أػلر اىف ال نظ ات بصرؼ النظر عف طبيعػة ع م ػا سػلا       

 :(30: 2008)فاسـ،  (2.2الع ميات ال ينة في الفدلؿ رقـ )أصيمة انشطت ا لع ميات ا ، ف اأد 

 العالقة بين تكاليف الجودة: (2.2جدول رقم )
 التكمفة الجودة الحاالت

 - ن د،ة   رتدعة ا الأالة ا للى
  رتدعة ا  رتدعة ا الأالة ال،انية
 - ن د،ة  - ن د،ة  الأالة ال،ال،ة
  رتدعة ا - ن د،ة  الأالة الرابعة

 .(30: 2008ال صدر: )فاسـ، 

 يل،ح الأا ت ا ربعة التي تل،ح الع قة بيف الفلدة لالتكمدة لهي كاآلتي: ( 2.2رقـ )الفدلؿ ل 
 ع قة عكسية بيف الفلدة لالتكمدة اي اف ا هت اـ بالفلدة يؤدي ىلى  دض التكمدة. الأالة ا للى: هناؾ -1
 الأالة ال،انية: هناؾ ع قة طردية بيف الفلدة لالتكمدة اي اف ا هت اـ بالفلدة يؤدي ىلى زيادة التكمدة. -2

 تكـــاليف عدم المطابقة  تكـــــاليف المطابقة

 تكاليف الفشل الخارجي تكاليف الفشل الداخلي تكاليف التقيين تكاليف الوقاية
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ة يػػػؤدي ىلػػػى الأالػػػة ال،ال،ػػػة: هنػػػاؾ ع قػػػة طرديػػػة بػػػيف الفػػػلدة لالتكمدػػػة اي اف عػػػدـ ا هت ػػػاـ بػػػالفلد -3
  دض التكمدة.

الأالػػة الرابعػػة: هنػػاؾ ع قػػة عكسػػية بػػيف الفػػلدة لالتكمدػػة اي اف عػػدـ ا هت ػػاـ بػػالفلدة يػػؤدي ىلػػى  -4
 زيادة التكمدة.

 تحميل العالقة بين مكونات عناصر تكاليف الجودة: 2.7
 يتـ تأميؿ الع قة بيف عناصر تكاليؼ الفلدة لفؽ  د ميف:

 فلراف(ال د ؿ التقميدي ) د ؿ  -
 (Zero Defectال د ؿ الأديث ) د ؿ  -

 أواًل: وجية النظر التقميدية لتكاليف الجودة )المدخل التقميدي(:
(، أيػػث تبػػيف اف الع قػػة بػػيف عناصػػر 2.2تت ،ػػؿ فػػي الأالػػة ال،انيػػة  ػػف الفػػدلؿ السػػابؽ رقػػـ )      

الػػػػدا مي لال ػػػػارفي سػػػػلؼ كم ػػػػا زادت تكػػػػاليؼ اللقايػػػػة لالتقيػػػػيـ فػػػػإف تكػػػػاليؼ الدشػػػػؿ ف تكػػػػاليؼ الفػػػػلدة
تن دض، لانه كم ا كاف ا ن داض في تكػاليؼ الدشػؿ الػدا مي لال ػارفي اكبػر  ػف الزيػادة فػي تكػاليؼ 
اللقايػػة لالتقيػػػيـ فػػإف عمػػػى الشػػركة ا سػػػت رار فػػي زيػػػادة ف لدهػػا لمتعػػػرؼ عمػػى اللأػػػدات ال نتفػػة غيػػػر 

لػى نقطػة  عينػة أيػث تكػلف اي زيػادة ال طابقة لم لاصدات لالسعي ل نا ظ لرها ىلى اف يتـ اللصلؿ ى
أ ػلدي، بعدها في تكاليؼ اللقاية لالتقييـ اكبر  ف ا ن دػاض فػي تكػاليؼ الدشػؿ الػدا مي لال ػارفي )

 .( يل،ح النظرة التقميدية لتكاليؼ الفلدة2.2، لالشكؿ رقـ )(178: 2007لالنعي ي، 

 (2.2شكؿ رقـ )
 يل،ح النظرة التقميدية لتكاليؼ الفلدة 
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أد ل ا عند ا  الدالة ال قعرة لتكمدة الفلدة، لالتي تن دض ىلى ادنى (2.2رقـ ) ليل،ح الشكؿ      
يتـ ال طابقة  ا ال لاصدات ال عيارية أيث تتسالى التكمدة الأدية لتكػاليؼ اللقايػة لالتقيػيـ  ػا تكػاليؼ 

اقػػؿ  ػػف نسػػبة  لالػػذي ي ،ػػؿ اف،ػػؿ  سػػتلى لمفػػلدة يكػػلف Uالدشػػؿ ليظ ػػر ال نأنػػى عمػػى شػػكؿ أػػرؼ 
 %  طابقة.100

عمػى ا ندػاؽ عمػى تكػاليؼ  ك ا ليت،ح اف ا نداؽ عمى تكػاليؼ اللقايػة لالتقيػيـ يكػلف  د،ػ ً        
ف  ي كف التلقا اف تكلف تكمدة الفلدة  سالية لمصدر، ى  انه   طمقاً   راً االدشؿ نظرًا  ف الفلدة ليس 
 ي كف تقميؿ هذل التكاليؼ.

الن ػػلذج التقميػػدي الفػػلدة ب عػػد ت العيػػل ، ليدتػػرض اف العيػػ  الػػذي يقػػا فػػي أػػدلد ليقػػيس       
 (.51: 2010 قبلً  )الأمبي،  ال دى التفاري ال س لح به يعد عيباً 

 ثانيًا: وجية النظر الحديثة لتكاليف الجودة:
(، لتنص عمى اف ك   ف تكاليؼ 2.2تت ،ؿ في الأالة ا للى  ف الفدلؿ السابؽ شكؿ رقـ )      

الفػػػػلدة ال  كػػػػف   أظت ػػػػا لال  ديػػػػة يػػػػتـ ا ػػػػذها بعػػػػيف ا عتبػػػػار لاف اي انأػػػػراؼ عػػػػف ال لاصػػػػدات 
اف  ي أػػػظال سػػػت دفة لم نتػػػلج ينػػػت  عنػػػه زيػػػادة فػػػي تكػػػاليؼ الفػػػلدة. لفػػػي ظػػػؿ لف ػػػة النظػػػر الأدي،ػػػة 

زيػػػادة نسػػػبة ال نتفػػػات ال عابػػػة، ا ػػػا التكػػػاليؼ الظػػػاهرة لال  ديػػػة لمدشػػػؿ الػػػدا مي لال ػػػارفي تػػػزداد  ػػػا 
التكاليؼ الظاهرة لال  دية لتكاليؼ اللقاية لالتقييـ فإن ا تزداد بشػكؿ طديػؼ ل ػف ،ػـ تػن دض  ػا زيػادة 
نسػبة ال نتفػات التالدػػة لاف النقطػة ا ك،ػػر اه يػة هػػي اف تكػاليؼ الفػلدة ا ف اليػػة تكػلف اقػػؿ  ػا ي كػػف 

 .(178: 2007نعي ي، )أ لدي، لالعند  ستلى ال عي  الصدري 
 (2.3شكؿ رقـ )

 يل،ح النظرة الأدي،ة لتكاليؼ الفلدة 
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يقػػـل هػػذا ال ػػد ؿ عمػػى فمسػػدة التأسػػيف ال سػػت ر فػػي الفػػلدة  ػػا  ػػرلر الػػز ف، لبالتػػالي ي كػػف       
ا ست رار في تأقيػؽ لفػلرات فػي تكػاليؼ الدشػؿ  ػا ت دػيض فػي ا ندػاؽ عمػى تكػاليؼ اللقايػة لالتقيػيـ 
لبػػذلؾ فػػإف ال سػػتلى ا  ،ػػؿ لمفػػلدة يتأقػػؽ عنػػد  سػػتلى صػػدري العيػػل ، ليقصػػد بصػػدري العيػػل  اف 

% ليتـ تأديد هذا ال ستلى  ف الفلدة عف طريؽ تأديد قيـ 100لف  ستلى فلدة ال نتفات بنسبة يك
 سػػت دفة ل لاصػػدات الفػػلدة ليعتبػػر ال نػػت  فيػػدا ىذا كانػػت قي تػػه الدعميػػة تقػػا دا ػػؿ أػػدلد ال لاصػػدات 

 (.52:  2010)الأمبي،

  قياس تكاليف الجودة: 2.8
ىف قياس تكاليؼ الفلدة ي ،ؿ فانبًا    ًا لر يسًا في القيػاس ال أاسػبي لعميػه يػتـ تػل ي الدقػة       

فػي ا تيػػار اي اسػػاس يسػػب  ا  ت فػػات بػػيف الشػػركات فا سػػس ال  تػػارة  أػػداها قػػد ت تمػػؼ عػػف تمػػؾ 
 (.85: 2008التي يتـ ا تيارها   رى ) أ د، 

 (:Feigenbaum, 1991: 12أاسبي ك ا أددها )في ا ست داـ ال  سس شيلعاً لاك،ر ا      
اسػػػػاس الع ػػػػؿ: ليت،ػػػػ ف تكػػػػاليؼ الع ػػػػؿ ال باشػػػػر، سػػػػاعات الع ػػػػؿ ال عياريػػػػة ال الدعميػػػػة لاف  .1

 ف،ؿ لتفالزها أا ت ال،ياع كلن ا ت ،ؿ ادا    طط.ة هي ا ساعات الع ؿ ال عياري
 ليؼ ال د  ت.اساس التكاليؼ الصناعية: ليت، ف التكاليؼ الصناعية لم  رفات، تكا .2
اسػػػاس ال بيعػػػات: ليت،ػػػ ف ال بيعػػػات ال سػػػفمة بالدػػػاتلرة، قي ػػػة ال سػػػاه ة )صػػػافي ال بيعػػػات  .3

 ن ا ال لاد ال باشرة( ليد،ؿ است داـ قي ة ال ساه ة فكم ا كانت ال ػلاد تشػكؿ بنسػبة   طرلأاً 
لػى ىسػعار ال ػلاد  تدالتػة فػإف ذلػؾ سػلؼ يػؤدي اعف اذا كانت  كبيرة  ف قي ة ال بيعات ف، ً 
 تشليه اساس صافي ال بيعات.

نتاج أس  ع قته بتكاليؼ الفلدة ال تقسيـ تكاليؼ الفلدة عمى عػدد اساس الدلرة: ليعني ا  .4
 اللأدات ال نتفة.

دارة  ػػف قيػػاس النتػػا   الدعميػػة عمػػى ل،ػػا  لاصػػدات لمفػػلدة أتػػى تػػت كف ا ل ػػف ال،ػػرلري        
  ا، لأتى تت كف الشركات  ف الأكـ عمى ادا ها ىنفازات ا سلا  ا،نا   رأمة التطبيؽ ال بعدها.          اساس

 بيعات ال،ػا عة لتلقػؼ الع ميػة ؾ العديد  ف التكاليؼ التي يصع  قياس ا  ،ؿ تكاليؼ الف نا      
يؼ تقـل ا دارة بتقديرها لفػي نتافية لفلدة ال عمل ات لكمدة الت طيط لمفلدة لغيرها لكؿ هذل التكالا 

ال قابػػؿ هنػػاؾ بعػػض التكػػاليؼ التػػي  ػػف ال  كػػف قياسػػ ا  ،ػػؿ تكػػاليؼ ال نتفػػات ال سػػتردة  ػػف الزبػػا ف 
لتكػػاليؼ ت دػػيض سػػعر ال نتفػػات. لترغػػ  ا دارة بإصػػدار التقػػارير ال تعمقػػة بتكػػاليؼ الفػػلدة بصػػلرة 

رقػاـ ال رفعيػة ج ال ست د ة لتقارير الفػلدة ا اذتفعؿ  ن ا س مة التدسير لال عنى، ل ف الطرؽ ال الن 
(Index Numbers ال ال رافا، لهي عبارة عف نس  تقيس تكاليؼ الفلدة بالرفلع ىلى قي ة  عينة )
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لػػى اللأػػدات  ػػف ىلػػى العا ػػد الكمػػي فػػي ال بيعػػات ال نسػػبة تكػػاليؼ الفػػلدة ى ،ػػؿ نسػػبة تكػػاليؼ الفػػلدة 
ل قارنػة ف ػلد ادارة الفػلدة فػي فتػرات ز نيػة  عينػة، ل  تقػدـ هػذل ال نت  الن ا ي، لتست دـ هػذل ا رقػاـ 

ا ر قاـ  عمل ات  باشرة عف  دى تقديـ الشركات لفلدة فيدة ال ردي ػة للكػف يأػ  ربط ػا  ػا  عيػار 
 (.40: 2008صليص، ل )النعي ي،  ال رقـ آ ر

 ،ي)الطػػا   Index Measurement Cost Qualityمؤشــرات قيــاس تكــاليف الجــودة 2.9
 :(88:  2009 رلف،آل 

لى تقارير ألؿ تكاليؼ الفلدة ال تأققة بالطريقة التي تس ؿ ىدارة الفلدة الشا مة عادة ىتأتاج       
 Index Numberعمػى ندسػ ا الدرايػة الكا مػة بػأ لر الفػلدة لق،ػاياها، لتعػد طريقػة  ؤشػر الفػلدة 

Methods .ف اك،ر الطرا ؽ شيلعا في ا ست داـ  

لال قصلد ب ؤشر الفلدة: هل الع قة النسبية التي ب لفب ا يتـ قياس كمؼ الفلدة ذات الصمة       
 ( ب ا يأتي:Russell  and Taylor, 1998عمى اسس قي ية، لقد أددها )

 مؤشر العمل: .1
 ة الفلدة لبيف  ف لع ساعات الع ؿ ال باشرة.كمديعني الع قة النسبية بيف ت        
  ؤشر تكاليؼ الع ؿ= التكاليؼ الكمية لمفلدة/ ساعات الع ؿ ال باشرة.        

 مؤشر التكمفة: .2
 لهي الع قة النسبية بيف تكمدة الفلدة لتكاليؼ ا نتاج بشقي ا ال باشرة لغير ال باشرة.

 ال باشرة لغير ال باشرة(.)  ؤشر تكاليؼ الفلدة= التكاليؼ الكمية لمفلدة/ تكاليؼ الصنا
 مؤشر المبيعات: .3

ف الي قي ة ال بيعات.  لهي الع قة النسبية بيف تكاليؼ الفلدة لا 
  ؤشر تكاليؼ ال بيعات= التكاليؼ الكمية لمفلدة/ ال بيعات ا ف الية. 

 نتاج:مؤشر اإل  .4
 لهل الع قة النسبية )نسبة   لية(  ا بيف كمدة الفلدة لك ية ا نتاج.

 كمية لمفلدة/ ك ية ا نتاج الن ا ي. ؤشر تكاليؼ ا نتاج= التكاليؼ ال

تست دـ ال ؤشرات في اع ل ليرض ال قارنػة  ػا بػيف  سػتليات الفػلدة بػيف  ػدة لا ػرى ال بػيف       
اقساـ ال نظ ة للظا د ا، ك ا تساعد عمى  عرفة ك ية التكاليؼ ال رافقػة لبمػلغ اي  سػتلى  ػف الفػلدة، 

لػى الع قػة ا يفابيػة  ػا بػيف تأسػيف الفػلدة لالتكػاليؼ التػي تترتػ  ىليشير ا ن داض في هػذل النسػ  
: 2009لػػى الع قػػة السػػمبية بين  ػػا )الطػػا ي، ىعمػػى هػػذا التأسػػيف في ػػا يشػػير ا رتدػػاع فػػي هػػذل النسػػ  

88-89). 
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 التحسين المستمر: 2.10
ان ػاط الع ػؿ ا  ػرى مة عػف دارة الفػلدة الشػا ىتت يز به فمسدة  يشكؿ التأسيف ال ست ر اساساً       

ا ى،افية ىلى نشطة ال عت دة في ال نظ ة لزيادة كدا ة لفاعمية ع ميات الفلدة  فؿ تقديـ  نافف ي ا 
 (.377: 2009الطا ي، لآ رلف، ال نظ ة لزبا ن ا )

نشػػػطة ىلػػػى الع ػػػؿ عمػػػى تطػػػلير الع ميػػػات لا ليعتبػػػر التأسػػػيف ال سػػػت ر فمسػػػدة ىداريػػػة ت ػػػدؼ       
آل ت لال لاد لا فراد لطرؽ ا نتاج بشكؿ  ست ر. فالتأسيف ال ست ر ع مية شا مة تت، ف ال تعمقة با

كافػػة انشػػطة ال نظ ػػة سػػلا  ال ػػد  ت ال ع ميػػات التأليػػؿ ال ال  رفػػات لأتػػى انتقػػاؿ ال  رفػػات ال 
لػػى الع يػػؿ، لقػػد ينػػت  عػػف ع ميػػة التأسػػيف ال سػػت ر ت دػػيض فػػي ال ػػد  ت ال زيػػادة فػػي ىال نتفػػات 

ل  رفػػػات ال تأسػػػيف فػػػلدة ال  رفػػػات ال ارتدػػػاع  سػػػتلى ر،ػػػا العػػػا ميف ال ر،ػػػا الع ػػػ   )فػػػلدة، ا
2004 :182.) 

سػػػالي  ا أصػػػا ية ري  لتطػػػلير ال  ػػػارات لاسػػػت داـ ا فالتأسػػػيف ال سػػػت ر لالتركيػػػز عمػػػى تػػػد      
 طػػا  للػػيس عػػف اعت ػػاد  بػػدا اللقايػػة  ػػف ا  لالأاسػػلبية فػػي ع ميػػة الدأػػص ل طابقػػة الفػػلدة ف،ػػ ً 

 عالفت ػػا  ػػف شػػأنه ا سػػ اـ فػػي تقػػديـ  نتفػػات ذات فػػلدة عاليػػة  ػػف أيػػث التصػػ يـ لدرفػػة ال ػػلا ـ، 
رط شػػلقبػلؿ ال نتػػلج لنفاأػػه سػلا  فػػي ا سػلاؽ ال أميػػة ال الدلليػة، لهػػي  فلهريػػاً  لت ،ػؿ الفػػلدة شػرطاً 

 ػػدة هػػل ت يزهػػا ال بػػيف فػػي اساسػػي لزيػػادة القػػدرة التنافسػػية ف ػػف اهػػـ علا ػػؿ نفػػاح لتدػػلؽ ال ؤسسػػات الرا
 (.35: 2007الفلدة )يلسؼ، 

لبذلؾ فإف التأسيف ال ست ر في ظؿ ىدارة الفلدة الشا مة يتفمى في قدرة التنظيـ عمى تص يـ      
لتطبيػػػؽ نظػػػاـ ىبػػػداعي يأقػػػؽ باسػػػت رار ر،ػػػا تػػػاـ لمزبػػػلف لكػػػذلؾ يتأقػػػؽ التأسػػػيف ال سػػػت ر لػػػيس فقػػػط 

(،  ػف  ػ ؿ 60:  2005لف ال نظ ػة اك،ػر اسػتفابة )العػزالي،بلاسطة تقديـ  نتفات اف،ؿ بؿ اف تك
 :(Evans, 1997: 59) دا  ا  ،ؿ  ف   ؿ تأقيؽ اآلتيالسعي ال تلاصؿ لملصلؿ ىلى ا 

 تعزيز القي ة لمزبلف  ف   ؿ تقديـ  نتفات فديدة. -1
 تقميؿ ا  طا  لاللأدات ال عيبة لال،ياع. -2
 الدلرة.تأسيف استفابة ال نظ ة لادا  لقت  -3
 نتافية لالداعمية لاست داـ ف يا ال لارد.تأسيف ا  -4

 :Quality Improvmentتحسين الجودة  2.11
هػػػي عبػػػارة عػػػف  ف لعػػػة  ػػػف التػػػدابير التػػػي تت ػػػذها ال ؤسسػػػة لزيػػػادة فعاليػػػة لكدػػػا ة ا نشػػػطة        

لزبا ن ػػا )الدرادكػػػة، لالع ميػػات  ػػف افػػؿ ىعطػػا  فلا ػػد ى،ػػافية في ػػػا يتعمػػؽ بػػالفلدة لكػػؿ  ػػف ال ؤسسػػة 
 (.43: 2002الشمبي، ل 



27 
 

ىف ب فػػرد اعػػداد نظػػاـ لتكمدػػة الفػػلدة يػػتـ اسػػت دا ه فػػي كػػؿ ا قسػػاـ الر يسػػية ال تعمقػػة بأنشػػطة       
لفػي هػذل الأالػة يػتـ تعريػؼ  ك تال نت  ال ال د ة لتأسػيف الفػلدة، ليبػدا تأسػيف ا دا  بتأديػد ال شػ

ال شكمة في صلرة قسـ ال نشاط ذل تكمدة فلدة عاليػة لكػؿ  شػكمة تػـ تأديػدها تعتبػر فرصػة لمتأسػيف 
 ف اي  بمػػي يػػتـ تػػلفيرل فػػي التكمدػػة الكميػػة لمفػػلدة يتػػرفـ بطريقػػة  باشػػرة ىلػػى ربػػاح، لػػذلؾ فػػإف التقػػدـ 

 كف فر،ه كقانلف للكف ي كف تصػلرل كع ػؿ شػاؽ الدعمي سعيا نفل تفسيف الفلدة لتقميؿ تكمدت ا   ي
 (.66: 2000ع اد، ل ي دؼ ىلى أؿ ال شاكؿ ) أرلس، 

 (:31: 2005نتافية لالربأية )العزالي، ا،ر الفلدة في تأسيف ا      
ىلػى ال ػد  ت يؤدي تأسيف الفػلدة ىلػى زيػادة  طابقػة ال  رفػات، اي زيػادة نسػبة ال  رفػات  -1

 ية.نتافلهذا يعني زيادة ا 
يػؤدي تأسػػيف الفػػلدة ىلػػى ارتدػػاع كدػػا ة الع ميػات لتقميػػؿ تكػػاليؼ التقيػػيـ لتقميػػؿ تكػػاليؼ الدشػػؿ  -2

 الدا مي لال ارفي لهذا يعني تقميؿ التكاليؼ الكمية لمفلدة.
 نتافية لتقميؿ التكميؼ ىلى زيادة الربأية.يؤدي زيادة ا  -3

: 2000لوسػػبا  التاليػػة )للتػػرز، لػػذلؾ تسػػعى بعػػض الشػػركات ىلػػى تأقيػػؽ اعمػػى  سػػتلى  ػػف الفػػلدة 
89:) 

  ، لنة الفلدة.  كانية تصنيا  نتفاً ى -1
 كانية تأقيؽ نلع  ف التدرد لالت يز عف الشػركات ا  ػرى فػي ندػس ال فػاؿ لذلػؾ  ػف  ػ ؿ ى -2

 الفلدة عالية ال ستلى.
 قباؿ الع    عمى ال نتفات عالية ال ستلى.ى -3
 قباؿ الع    عمى ال نتفات عالية الفلدة.ى -4
 .تقميؿ التكاليؼ -5

ذا ق ػػت بتصػػنيا  نتفػػات  ن د،ػػة ال سػػتلى، فػػإف الع ػػ   لػػف يقبمػػلا عمػػى شػػرا  ا، لعمػػى ىا ػػا       
قػػد   ت،ػػ ف النفػػاح لالػػرلاج لم نػػت ، ى  اف الفػػلدة ال ن د،ػػة ت،ػػ ف   الػػرغـ  ػػف اف الفػػلدة ال ت يػػزة

 الشركات ا  رى.الدشؿ بالتأكيد لتساعدؾ الفلدة عمى الص لد في  فاؿ ال نافسة  ا 
 (:89: 2000ال زايا التي تأقق ا الفلدة  عالية ال ستلى )للترز، 

 تأقيؽ ش رة لاسعة في السلؽ. -1
 بذؿ  ف لد اقؿ في التسليؽ. -2
 عدـ لفلد اية عيل  في ال نت . -3
 زيادة في ا نتاج  لا ستدادة  ف ال صادر بأك م ا. -4
 تقميؿ التكاليؼ لزيادة في ا رباح. -5
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 لارتداع الرلح ال عنلية لدي ـ. تشفيا ال لظديف -6
شعلر ال ديريف بالر،ا عف  ستلى ا نتاج لا تدا  ال شاكؿ لال  فػات التػي قػد تأػدث بسػب   -7

 سل  الفلدة.

نتػاج سػػما ال  ػد ات بأقػؿ تكمدػة لاف،ػػؿ ىلػى ىك،يػر  ػػف الشػركات تسػعى  ف  ػا سػبؽ يت،ػح ا      
ل ستلى الذي يعظـ الدػرؽ بػيف قي ػة السػمعة ال عند ا Optimal Qualityفلدة، لتتأدد الفلدة ال ،مى 

ىنتاف ا، لعند هذا ال ستلى  ف الفلدة ي كػف تأقيػؽ اقصػى تكاليؼ ال د ة  ف لف ة نظر ال ست مؾ ل 
(، لتتلقؼ فاعمية الشركة في تأقيؽ ذلؾ عمػى تكا ػؿ انشػطت ا Vaxevanidis, 2009: 27ا رباح )

انظ ت ػػا الدرعيػػة  ػػػا التييػػرات البي ػػة ال ارفيػػة ) ال لا  ػػػة الدا ميػػة ) ال لا  ػػة الدا ميػػة( لعمػػػى تطػػابؽ 
 (.497: 2013ال ارفية( )الصياح، الأ ل ه، 

الشػركات الفلدة  ف ال تطمبات الأدي،ة التي يف  تلافرها في ال نتفات التػي تقػد  ا  لذلؾ فإف      
لع    ػا، ل ػػا التطػػلرات ال تسػػارعة يفػػ  اف تكػػلف الشػػركات قػػادرة عمػػى  مػػؽ  نتفػػات  نافسػػة بفػػلدة 

 لتأقيؽ اهداؼ الشركة ا ستراتيفية لال أافظة عمى  كانت ا في السلؽ.عالية لتكمدة  ن د،ة 
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 المقدمة    3.1
الشػػػركات ىلػػػى اف تت يػػػز فػػػي ادا  ػػػا بكدػػػا ة لفاعميػػػة لب ػػػا يأقػػػؽ ل ػػػا اهػػػداف ا  تسػػػعى ك،يػػػر  ػػػف      

 ا ستراتيفية  اصة في ظؿ ال نافسة الشديدة التي تلاف  ا في ا سلاؽ.

لفػػي ظػػؿ ا تفاهػػات الأدي،ػػة فػػي  نظ ػػات ا ع ػػاؿ نفػػد اف ادا  الشػػركات الصػػناعية يعت ػػد       
ودا  ا ستراتيفي  ف أيث التص يـ ليعطي ارتباطػًا لا،ػأًا بصلرة كبيرة عمى تلافر نظاـ قياس فيد ل

 (.108: 2013بيف ا ستراتيفية لالسملؾ ا نساني )عمي لآ رلف، 

لهذا يتطم   ف ال نظ ة اف ت،ا ىطارًا استراتيفيًا تأدد فيه رؤيت ا لاهداف ا الطليمة لالقصيرة       
ف  ػا فػي  أيط ػا ال ػارفي با ،ػافة ىلػى اسػت راج ا فؿ لقيا  ا بتأميؿ الدػرص لالت ديػدات التػي تلا

نقػػاط القػػلة لال،ػػعؼ  ػػف  أيط ػػا الػػدا مي لبالتػػالي تبنػػي ا سػػتراتيفية ال    ػػة لالع ػػؿ عمػػى ل،ػػع ا 
أيػػز التنديػػذ عمػػى ف يػػا ال سػػتليات بشػػكؿ  تكا ػػؿ لملصػػلؿ ىلػػى ا دا  ا سػػتراتيفي الػػذي يأقػػؽ ل ػػا 

 (.349: 2013الت يز ا اـ ال نافسيف )شيف، 

لذلؾ نفد اف ا دا   ف ال نظلر ا ستراتيفي يػرتبط ارتباطػًا ل،يقػًا بالقػدرة التنافسػية ليعبػر عػف       
قػػػدرة ال نظ ػػػة عمػػػى ا سػػػت رار بالشػػػكؿ ال رغػػػل  فيػػػه فػػػي سػػػلؽ تنافسػػػية  تطػػػلرة، اي بتأقيػػػؽ الكدػػػا ة 

ل لاف ػػة القػػلى التنافسػػية لالداعميػػة فػػي ندػػس اللقػػت. لهػػل  ػػا يعكػػس قػػدرت ا عمػػى تدعيػػؿ اسػػتراتيفيات ا، 
لبذلؾ فا دا  ا ستراتيفي ييطي تأقيؽ ا هداؼ، است داـ ال لارد، ا ،ميه الع ميات الدا مية، لار،ػا  
ا طراؼ الداعمة في ال نظ ة. ك ا انه يعال   دى دنل ال نظ ة  ف الل،عيات التي رس ت ا لندس ا في 

 (.47: 2013لرًا ل  ارسة )عبدالي، ال ستقبؿ، لبالتالي  دى نفاح استراتيفيات ا تط

ك ا ليعد ا دا   ف ال صطمأات الفذابة ل ف ال داهيـ ا ساسػية لم ػدرا  فػي كافػة ال سػتليات       
التنظي ية للكافة انػلاع ال نظ ػات،  ف   رفػات هػذا ا دا  قػد تكػلف ذات آ،ػار ،ػارة بأربػاح ال نظ ػة 

ا التنافسػية فػا دا  هػل قػدرة ال نظ ػة عمػى تأقيػؽ اهػداف ا ال قد تكلف ا سػاس فػي بقا  ػا لتعزيػز قػدرت 
(. لذا فػإف ا دا   أصػمة 33: 2007يلسؼ، رد ال تاأة بطريقة كدؤة لفعالة ) ف   ؿ است داـ ال لا

ف اي  مؿ في اي   نع ػه، ) اً ن ا  بد اف يػؤ،ر عمػى ا دا  سػمبلكافة الع ميات التي تقلـ ب ا الشركة، لا 
2002: 56 .) 

 داءمفيوم األ 3.2
لكػػؿ  ػػف ال نظ ػػات لالبػػاأ،يف، لػػذلؾ فقػػد تعػػددت الدراسػػات     ػػاً يعػػد ا دا   د ل ػػا فلهريػػًا ل       

التي تطرقت ل د لـ ا دا  للقد ا تمؼ الباأ،لف في تأديد  د ـل ا دا  نتيفة تعدد لا ت ؼ  ؤشرات 
 (.39: 2013تي تقيسه )عبدالي، قياسه، لتبعًا   ت ؼ طبيعة ع ؿ ال نظ ات لاهداف ا لالف ات ال
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( اف ا دا : " ػا هػل ى  انعكاسػًا لقػدرة اللأػدة ا قتصػادية 105: 2013ع ػر، ل فيرى )سرلر،       
لملصلؿ ىلى اهداف ا ال رسل ة بداعمية لكدا ة  ف   ؿ ا ستع اؿ ا  ،ؿ لم ػلارد ال تاأػة باعتبػار اف 

يتطم  التأسيف ال ست ر انسػفا ًا  ػا  عػاييرل ا ساسػية ال ت ،مػة ا دا  ي ،ؿ نظا ًا  تكا ً  لدينا يكيًا 
 بالفلدة لاللقت لالتكمدة  ف   ؿ اعطا ه الطابا ا ستراتيفي لربطه بالقدرات التنافسية".

دا : "بأنػػه انعكػػاس لكيديػػة اسػػت داـ ال ػػلارد البشػػرية لال اديػػة لاسػػتي ل ا بصػػلرة ك ػػا ليعػػرؼ ا       
 .(41: 2012)ال فالي، ة عمى تأقيؽ ا هداؼ" تفعؿ ال نظ ة قادر 

ال  رفات ال ا هداؼ التي يسعى النظاـ لتأقيق ا، لهل يعكس ك  لاي،ًا عرؼ ا دا  بأنه: "      
 .(77: 2007)اليالبي، لادريس،  هداؼ لاللسا ؿ ال ز ة لتأقيق ا" ف ا 

 نفػػاز، اي انػػه يعبػػر ف السػػملؾ لا( اف ا دا : "هػػل التداعػػؿ بػػي30: 2004لال،ػػح )الربيػػؽ،       
 ع اؿ لالنتا    عًا". عف  ف لع ا 

( اف ا دا  هػل:" ال  رفػات ذات القي ػة Richard A. Swansonليػرى رتشػارد سلانسػلف )      
 .(15: 2003)درة،  ظاـ في شكؿ سما ل د ات"التي ينتف ا الن

 األركان األساسية لتقييم األداء: 3.3
 :(477: 1998) سليمـ،  ى عدة اركاف اساسية تت ،ؿ با تيا دا  ترتكز عم ىف ع مية تقييـ    

ب عػايير  أػددة، تسػت دـ كأسػاس  ل،يقػاً  دا  ارتباطػاً  ترتبط ع مية تقييـ ا لفلد  عايير  أددة: -1
لم قارنة  ا نتا   ا دا  الدعمي، لذلؾ لمأكـ عمى  دى     ة هذل النتا   ال عدـ     ت ػا، 

ذا كانػػػت قي ػػػة هػػػذل النتيفػػػة  رتدعػػػة ال  ن د،ػػػة ال ىايير هػػػي التػػػي تل،ػػػح  ػػػا ف ال عػػػاأيػػػث 
 ، ف ال عدؿ.

يػػتـ قيػػاس ال تقػػدير ا دا  الدعمػػي عػػادة با عت ػػاد عمػػى  ػػا تػػلفرل الػػنظـ  دا  الدعمػػي:قيػػاس ا  -2
ال أاسػػبية  ػػف بيانػػات ل عمل ػػات  ػػف  ػػ ؿ القػػلا ـ ال اليػػة، لباسػػت داـ ا سػػالي  ا أصػػا ية 

 فقي.رات ال الية لالتأميؿ الراسي لا لات القياس كال ؤشد ف ال ف لعة 
يػػتـ  قارنػػة ا دا  ال أقػػؽ بال عػػايير لتأديػػد ا نأرافػػات سػػلا    قارنػػة ا دا  الدعمػػي بال عػػايير: -3

اكانػػػت ايفابيػػػة اـ سػػػمبية، لت كػػػيف ا دارة  ػػػف التنبػػػؤ بالنتػػػا   ال سػػػتقبمية، لفعم ػػػا قػػػادرة عمػػػى 
ا  طػػػا  التػػػي ي كػػػف اللقػػػلع ب ػػػا،  ػػػف افػػػؿ ات ػػػاذ ا فػػػرا ات ال ز ػػػة التعػػػرؼ عمػػػى طبيعػػػة 

 لتدادي ا.
ىف ات اذ القرار لتصأيح انأراؼ  ا يتلقؼ عمى  ات اذ القرارات ال ناسبة لتصأيح ا نأرافات: -4

البيانػػات لال عمل ػػات ال تاأػػة عػػف ا هػػداؼ ال أػػددة  سػػبقا ال ال عػػايير ال أػػددة لقيػػاس ا دا  



32 
 

نة ا دا  ال أقؽ بال ػدؼ ال  طػط ال ب عيػار  عػيف، لػذلؾ فػإف تأميػؿ ا نأػراؼ الدعمي، ل قار 
لبيػػاف اسػػبابه يسػػاعداف عمػػى تقػػدير ال لقػػؼ لات ػػاذ القػػرار ال ناسػػ  الػػذي يفػػ  اف يكػػلف فػػي 

 اللقت ال ناس ، لفقا لمظرلؼ ال أيطة بالقرار.

 مفيوم األداء االستراتيجي 3.4
كبير بأدا  ا ا ستراتيفي،  اصة في ظؿ تلافر سلؽ تنافسػية  ىف  عظـ ال نظ ات ت تـ بشكؿ      

لهنا يتـ التركيز عمى ا دا  ال ستقبمي لم نظ ات لقدرت ا في تأقيػؽ  زايػا تنافسػية  نشػطت ا ا ساسػية 
للػػذلؾ تمفػػأ باسػػت رار   تبػػار اهػػداف ا لاسػػتراتيفيات ا  ػػف  ػػ ؿ ال تأقػػؽ  ػػف ا دا  لتسػػعى لتقمػػيص 

تيفية عنػػد ظ لرهػػا  ػػف  ػػ ؿ زيػػادة كدػػا ة لفعاليػػة ا نشػػطة ا داريػػة ال  تمدػػة )عبػػدالي، الدفػػلة ا سػػترا
2013 :48 .) 

ال ؤسسػػػة أيػػػث يعتبػػػرلف انػػػه أتػػػى تأقػػػؽ  لهنػػػاؾ  ػػػف البػػػاأ،يف  ػػػف يقػػػرف ا دا  باسػػػتراتيفية      
سػػتراتيفية، لبعبػػارة ال ؤسسػػة ادا   ت يػػزًا عمي ػػا اف تكػػلف الً  تنافسػػية فػػي السػػلؽ، لفقػػًا   تيارات ػػا ا 

ا رى ف ـ يعرفلف ا دا  ا ستراتيفي بأنه التدلؽ ا سػتراتيفي لال ت ،ػؿ فػي عػرض ال ؤسسػة ل نتفػات 
: 2013ل ػػػد ات  لافقػػػة لرغبػػػات الزبػػػا ف، دلف ىه ػػػاؿ لفػػػلد  نافسػػػيف اساسػػػييف فػػػي السػػػلؽ )رأ ػػػة، 

ر ال باشػر بػيف  تييػرات ال أػيط (. لذلؾ نفد اف ا دا  ا ستراتيفي ينت  عف التداعؿ ال باشر لغيػ56
 (.14: 2009الدا مة لال أيط التنافسية )الصياح، 

البعيد بنا  : "يأقؽ ال لازنة بيف  تطمبات ا  د القري  ل لقد عرؼ ا دا  ا ستراتيفي عمى انه      
 (.226: 2012)الفرفري،  رة أياة ال نظ ة ل ستلى ربأيت ا"عمى  ؤشري دل 

لعػػػػرؼ اي،ػػػػًا ا دا  ا سػػػػتراتيفي انػػػػه: "فػػػػلهر ا دارة ا سػػػػتراتيفية ليػػػػرتبط با هػػػػداؼ بعيػػػػدة       
ال ػػدى ك ػػا انػػه يعبػػر عػػف ال قػػاييس التػػي تسػػاعد عمػػى تقيػػيـ قػػدرة ال نظ ػػة فػػي ربػػط أا،ػػرها ب سػػتقبم ا 

 .(62: 2009)الصدل،  ل دى استفابت ا ل تييرات ال أيط"

ؤسسػة عمػى ( ا دا  ا ستراتيفي انه: "يعبر عف قػدرة ال 47: 2007ليرى )اليالبي، لادريس،       
 فؿ ل دى قدرت ا عمى استي ؿ  لاردها نأل تأقيؽ ا هداؼ ال نشلد".تأقيؽ اهداف ا طليمة ا 

 اس ا ات بعض الكت  لالباأ،يف في  د ـل ا دا  ا ستراتيفي: (3.1رقـ )ليم ص الفدلؿ 
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 الكتاب والباحثين في مفيوم األداء االستراتيجيإسيامات بعض : (3.1)رقم  جدول
 مفيوم األداء االستراتيجي المصدر 

1 Cokins, 2003: 2 
ترف ة ال طط ا ستراتيفي ىلى نتا   ل ساعدة ال ػديريف عمػى ا سػتفابة السػريعة 
لبدعاليػػة لمتييػػرات غيػػر ال تلقعػػة، لي كػػف النظػػر ىليػػه عمػػى انػػه يبػػيف كيػػؼ تع ػػؿ 

 ال نظ ة ىف اً .  

2 
Jones et George, 

2008: 6 
 ر،ػػػا  هػػػل  قيػػػاس لكيديػػػة اسػػػت داـ ال ػػػلارد  ػػػف قبػػػؿ ال ػػػديريف بكدػػػا ة لفعاليػػػة 

 الزبا ف لتأقيؽ ا هداؼ التنظي ية.

3 Peng, 2009: 34 
هػل نتيفػة لدعاليػة ال نظ ػػة لالػذي ي ،ػؿ اسػتفابة ل يكػػؿ الصػناعة الػذي تع ػؿ فيػػه 
ال نظ ػػػة، لالػػػذي ي كػػػف تصػػػنيده الػػػى  عػػػدؿ ا دا  الطبيعػػػي،  عػػػدؿ ا دا  تأػػػت 

 الطبيعي, ل عدؿ ا دا  فلؽ الطبيعي.

4 
Robbins et 
Coulter, 2009: 

419 

 هل النتيفة الن ا ية ال تراك ة لكؿ نشاطات ع ؿ ال نظ ة.

5 
Wheelen et 
Hunger, 2010: 

380 

النتيفة الن ا ية لنشاطات ال نظ ة لهل انعكاس لكيدية اسػت داـ ال نظ ػة ل لاردهػا 
 ال ادية لالبشرية ليرض تأقيؽ اهداف ا.

 .(58: 2012ال صدر: )الياسري، لآ رلف، 

 أىمية األداء االستراتيجي 3.5
ته  ف   ؿ ، ،ة ابعاد يعتبر ا دا  ا ستراتيفي فلهر لقم  ا دارة ا ستراتيفية، لتبرز اه ي      

 (:231: 2000(، )الأسيني، 50: 2008)شيف،  ر يسة هي
 : الناحية النظرية:أوالً 

 نطمقػػات ا دارة لنظريات ػػا عمػػى ي ،ػػؿ ا دا   ركػػز ا دارة ا سػػتراتيفية، أيػػث تشػػت ؿ ف يػػا       
 ،ا يف لد  ت ت تص با دا  سلا  بشكؿ ،ػ ني ال بشػكؿ  باشػر ليعػلد السػب  فػي ذلػؾ ىلػى اف 

 ا دا  ي ،ؿ ا تبارا ز نيا ل ستراتيفية ال تبعة  ف قبؿ ا دارة.
 : الناحية التجريبية:ثانياً 
تبرز اه ية ا دا  ا ستراتيفي  ف   ؿ است داـ  عظـ الدراسات لبألث ا دارة ا ستراتيفية       

 لودا  في ا تيار ا ستراتيفيات ال  تمدة لالع ميات الناتفة عن ا.
 : الناحية االدارية:ثالثاً 
ا    تظ ػػػػػر لا،ػػػػػأة  ػػػػػف  ػػػػػ ؿ ا هت ػػػػػاـ ال تزايػػػػػد ف قبػػػػػؿ ادارات ال نظ ػػػػػات بػػػػػا دا ، فالنتػػػػػ      

لالتأل ت التي تفرى في هذل ال نظ ات  ف أيث ا هداؼ لا سػتراتيفيات لالسياسػات لالبػرا   تكػلف 
 اعت ادا عمى نتا   ا دا .
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(، ل)را،ػػي، لأسػػيف، 391: 2009ل ػػف ناأيػػة ا ػػرى فقػػد بػػيف كػػ   ػػف )أ ػػداف، لادريػػس،       
الكبيرة التي اأتم ا  ل،ػلع ا دا  فػي ا دبيػات لفقًا لوه ية  اه ية ا دا  ا ستراتيفي (323: 2014

 :ا ستراتيفية  عتبارات تتعمؽ بكلنه
دا  ا ستراتيفي  ألرًا  ركزيًا لت  ػيف نفػاح ال فشػؿ ال نظ ػات فػي قرارات ػا ل طط ػا ي ،ؿ ا  .1

 ا ستراتيفية.
لا،ػػأًا  ىف ع ميػػة قيػػاس ا دا  تػػؤدي ىلػػى تأقيػػؽ فلا ػػد ك،يػػرة لم نظ ػػة أيػػث ان ػػا تػػلفر  ػػد  ً  .2

،ػػافة ىلػػى اليايػػات ل سػػتلى ا دا ، ك ػػا اف القيػػاس يػػلفر ىلمتركيػػز عمػػى ال طػػة ا سػػتراتيفية 
 دارة العميا.ير ألؿ ادا  برنا   الع ؿ ىلى ا آلية  عينة لرفا التقار 

يركػػػز القيػػػاس با هت ػػػاـ عمػػػى  ػػػا يفػػػ  انفػػػازل ليأػػػث ال نظ ػػػات عمػػػى تػػػلفير اللقػػػت لال ػػػلارد  .3
ية أػلؿ  فريػات سػير تأقيؽ ا هػداؼ، ك ػا ىف القيػاس يػلفر التيذيػة العكسػلالطاقات ال ز ة ل

ذا  ا كانػت النتػا   ت تمػؼ عػف ا هػداؼ، يكػلف ب قػدلر ال نظ ػات اف التقدـ نأل ا  هداؼ، لا 
 تع ؿ عمى تأميؿ الدفلات ال لفلدة في ا دا  لافرا  التعدي ت.

 ػػػد ات ال قد ػػػة لع ميػػػة ايصػػػال ا ىلػػػى ىف قيػػػاس ا دا  يػػػؤدي ىلػػػى تأسػػػيف ىدارة ال نتفػػػات لال .4
 الزبا ف.

،ػػػػافة ىلػػػػى ا تصػػػػا ت ىىف قيػػػػاس ا دا  يأسػػػػف لاقػػػػا ا تصػػػػا ت الدا ميػػػػة بػػػػيف العػػػػا ميف،  .5
دا  يساعد في اعطا  تل،يأات ألؿ لزبا ن ا ل تعا مي ا. ىف قياس ا ال ارفية بيف ال نظ ة 

 التنديذ لمبرا   لتكاليؼ هذل البرا  .
ا  اف يبيف اف ال نظ ة تعال  اأتيافات ال فت ا  ف   ؿ ىأراز التقدـ نأػل ي كف لقياس ا د .6

 تأقيؽ غايات افت اعية.

 أنواع األداء االستراتيجي 3.6
ال زايػػا  ـيعتبػػر ا دا  ا سػػتراتيفي ادا   ت يػػز  قارنػػة بػػأدا  ال نافسػػيف بػػافتراض انػػه ينشػػأ لػػدع      

 Superiorالتنافسػػػػية لكم ػػػػػا ارتػػػػبط ا دا  بػػػػػال يزة التنافسػػػػػية كم ػػػػا قػػػػػاد ىلػػػػى تأقيػػػػػؽ ادا   ت يػػػػػز 
Performance  ف ا دا  يكػػػػػػلف اسػػػػػػتراتيفيا ىذا كػػػػػػاف  تناسػػػػػػقًا  ػػػػػػا اهػػػػػػداؼ لاسػػػػػػتراتيفيات اللأػػػػػػدة لا 

: 2013لر، لع ر، ا قتصادية لله تأ،ير في ادا  ا طليؿ ا فؿ لالذي يستمـز لفلد  يزة تنافسية )سر 
105). 
بي ػػػػة  لهنػػػػاؾ ، ،ػػػػة  سػػػػتليات لػػػػودا  ا سػػػػتراتيفي ت كػػػػف اللأػػػػدة ا قتصػػػػادية  ػػػػف البقػػػػا  فػػػػي      

 :(389: 2009)الدلري، لصالح،  ا ع البداعمية لهي كاآلتي
 : ي دؼ ىلى تعظيـ العا د لت ديض ال  اطر.(Financial Performance)ا دا  ال الي  .1
 ي دؼ ىلى تعظيـ الكدا ة ا نتافية.: (Operational Performance) ا دا  التشييمي .2



35 
 

 (: ي دؼ الى الن ل لبنا  ال ركز التنافسي.(Competitive Performanceا دا  التنافسي  .3
 ا ت ا دا  ا ستراتيفي:(  ف3.1ليل،ح الشكؿ )

 (3.1رقـ ) شكؿ
 تدا ؿ  فا ت ا دا  ا ستراتيفي 

 
 .(389: 2009)الدلري، لصالح،  ال صدر:

 أواًل: األداء المالي:
ىف  د ػػػػػـل ا دا  ال ػػػػػالي هػػػػػل ال د ػػػػػـل ال،ػػػػػيؽ  دا  ا ع ػػػػػاؿ  ػػػػػف  ػػػػػ ؿ اهت ا ػػػػػه بتأقيػػػػػؽ       

ال  رفػػات  ػػف ا هػػداؼ ال اليػػة، ليقػػاس بال ؤشػػرات ال اليػػة، ك ػػا لانػػه ي ،ػػؿ ل،ػػا ال ؤسسػػة ال ػػالي، 
اسػػػة  ف لعػػػة  ػػػف ىلػػػى هػػػذا ال ل،ػػػلع  ػػػف  ػػػ ؿ لصػػػؼ در للصػػػؼ ا سػػػالي  التػػػي تػػػـ اسػػػت دا  ا 

: 2014يػػػرادات ال ال بيعػػػات، ال لفػػػلدات، ال طملبػػػات، لصػػػافي الػػػد ؿ )فيػػػرلز، ال تييػػػرات  ،ػػػؿ: ا 
48). 

لذا ف ل ا داة الداع ة لف يا انشطة الشركة ال  تمدة، لذلؾ ي كف القلؿ بأف ا دا  ال الي هل:       
 ػػػ ؿ تأقيػػؽ عػػػدد  ػػف ا هػػداؼ ال اليػػػة ال ت ،مػػة فػػػي الربأيػػة لتأقيػػػؽ  "تعبيػػر عػػف ادا  ال نظ ػػػة  ػػف

كمدػػة راس ت عػػد ت ن ػػل  رتدعػػة لتأسػػيف القي ػػة ا قتصػػادية ال ت ،مػػة فػػي العلا ػػد ال تأققػػة بعػػد طػػرح 
لػػى ذلػػؾ  لاف ػػة ال  ػػاطر ال اليػػة الناف ػػة عػػف اسػػت داـ ىال ػػاؿ  ػػف ا ربػػاح بعػػد ال،ػػرا  "، با ،ػػافة 

 (.34: 2010الأدي،ي، ير في ت ليؿ است دا ات ال نظ ة )اليالديلف لا لاؿ 
 (:115: 2011لي كف تأديد اهـ  ؤشرات ا دا  ال الي في ا يمي )قريشي،      
: التي ت كف  ف تقييـ   رفات ال ؤسسػة  ػف سػما ل ػد ات  ،ػؿ: المقاييس المتعمقة باإلنتاج .1

 ب لاعيد التسميـ، لكدا ة لسا ؿ ا نتاج.ت ديض تكمدة ال نت ، اأتراـ  لاصدات الفلدة، اللفا  
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لهػي النقطػة التػي تتسػالى في ػا التكػاليؼ الكميػة  المقاييس المتعمقة بالربحيـة )نقطـة التعـادل(: .2
 ا العا د عمى ال بيعات ال يكلف أفـ ال بيعػات  سػاليًا لأفػـ  بيعػات التعا ػؿ، لعنػد ا يزيػد 

ح  ردلديػػػة، لهػػػل  ؤشػػػر عمػػػى زيػػػادة أفػػػـ ال بيعػػػات عػػػف أفػػػـ التعػػػادؿ فػػػإف الدػػػرؽ يسػػػ ى ربػػػ
 سػػػتلى ا دا ، لتديػػػد نقطػػػة التعػػػادؿ فػػػي تتبػػػا ا،ػػػر زيػػػادة أفػػػـ ال بيعػػػات عمػػػى قي ػػػة الػػػربح ال 

 ال سارة، لكذلؾ  راقبة تأ،ير زيادة ال نقص التكاليؼ ال تييرة ال ال،ابتة عمى الربح.
لي ،ؿ نسبة صافي الربح ىلى قي ة راس ا اؿ ال سػت، ر،  (:ROIمعدل العائد عمى االستثمار ) .3

 لهل  ف اهـ ال ؤشرات ال ست د ة في تقييـ ا دا ، لقياس  دى نفاح القرارات ا ست، ارية.
: تقػػيس هػػذل النسػػبة  عػػدؿ ربأيػػة ال ؤسسػػة فػػي اسػػت، ار ا لال ػػا العائــد عمــى حقــوق الممكيــة .4

 ال اصة.

 ثانيًا: األداء التشغيمي
  التشػػييمي عػػف ال د ػػـل اللاسػػا لػػودا   ػف  ػػ ؿ اهت ا ػػه بػػأدا  الع ميػػات التشػػييمية يعبػر ا دا

لالت ليمية ك ػا اف ا دا  التشػييمي يقػلد ليلفػه ا دا  ال ػالي، ليتلفػ  النظػر ىلػى ا دا  التشػييمي  ػف 
 :(50: 2013  ؿ تنالله ، ،ة ابعاد اساسية هي: ا نتافية، الربأية، لالكدا ة )عبدالي، 

 هي النسبة بيف ال  رفات ىلى  د  ت الع مية.االنتاجية:  .1
 ل ف اهـ  ؤشرات ا نتافية:

  انتافية الع ؿ: هي  عدؿ ال  رفات لمعا ؿ لكؿ ساعة ع ػؿ لت ،ػؿ ال أػدد ا ساسػي
 لوفلر.

  ىنتافيػػػػة راس ال ػػػػاؿ: ي ،ػػػػؿ راس ال ػػػػاؿ اأػػػػد عناصػػػػر ال ػػػػد  ت ىلػػػػى فانػػػػ  اآل ت
 لالع ؿ لالتنظيـ.لال عدات لال لاد ا للية 

ــة: .2 هػػي عبػػارة عػػف الع قػػة التػػي أققت ػػا ال نظ ػػة بالنسػػبة لػػراس ال ػػاؿ ال سػػت، ر ال اي  الربحي
 نشاط آ ر.

لتعنػػي اسػػت داـ اقػػؿ  ػػا ي كػػف  ػػف ال ػػلاد لملصػػلؿ ىلػػى أفػػـ ا نتػػاج ال طمػػل   ػػف  الكفــاءة: .3
 ال  رفات.

 ثالثًا: األداء التنافسي
يعكػػػس ا دا  التنافسػػػي رغبػػػة ال نظ ػػػة فػػػي الن ػػػل لالبقػػػا  لبنػػػا  ال لقػػػا التنافسػػػي الريػػػادي فػػػي 
ذا كاف ا دا  ال الي لالتشييمي ي ، ف ال نظلر الدا مي قصير ا فؿ لػودا  ا سػتراتيفي،  ا سلاؽ، لا 

 (.68 :2009فإف ا دا  التنافسي ي ،ؿ ال نظلر ا ستراتيفي ال  نظلر السلؽ )الصدل، 
 (:47: 2009عدة  فا ت لتقييـ ا دا  التنافسي  ف اه  ا )السنلر،  Whelenلقد أدد 
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  ،الربأيػػػػة: لتشػػػػ ؿ نسػػػػ  الربأيػػػػة التػػػػي ي كػػػػف  عرفت ػػػػا  ػػػػف  ػػػػ ؿ العا ػػػػد عمػػػػى ال لفػػػػلدات
 ا ست، ار، ال بيعات، لأقلؽ ال ساه يف.

 ت ا بأقلى ال نافسيف.ال ركز السلقي: لهي ت ،ؿ الأصة السلقية التي غالبًا  ا يتـ  قارن 
  ا نتافية: لهي ت ،ؿ الع قػة  ػا بػيف الػد  ت لال  رفػات، لهػي تػدؿ عمػى ا سػت داـ ا  ،ػؿ

 لم لارد.
  قيػػػادة ال نتفػػػات: لذلػػػؾ  ػػػف  ػػػ ؿ تقػػػليـ التكػػػاليؼ لالفػػػلدة لال ركػػػز السػػػلقي لكػػػؿ  نػػػت   ػػػف

 ال نتفات الأالية لال  طط ل ا  ستقبً .
   لالعػػا ميف: لقيػػػاس اتفاهػػات ـ بشػػكؿ  باشػػر لغيػػػر  باشػػر لذلػػؾ لتقيػػػيـ تن يػػة اتفاهػػات ا دا

 ا سمل  الذي تتبعه ال ؤسسة.

 :(46: 2009في قياس ا دا  التنافسي )السنلر،  ةست د  ل ف اهـ ال قاييس ال
: يتـ أسابه  ف   ؿ قس ة صافي ا رباح عمى قي ة ال لفلدات ل قارنة العائد عمى األصول .1

 ؤسسات ال نافسة.النتيفة  ا ال 
 : لهـ يتأ،رلف ب دى تأقيؽ ال ؤسسة  هداف ا.تدقيق مالحظات المستفيدين .2
عبارة عف الدرؽ بػيف القي ػة السػلقية لراس ال ػاؿ ال سػت، ر  ػف قبػؿ القيمة السوقية المضافة:  .3

 ال ساهيف.

 األداء االستراتيجي:أىداف  األداء المالي وأىداف الفرق بين  3.7
ا دا  ا سػتراتيفي  ػف  ػ ؿ ا هػداؼ التػي اهداؼ  ا دا  ال الي لاهداؼ ي كف ال قارنة بيف 

 (:49: 2013)عبدالي،  يسعى كؿ ادا  لتأقيق ا لهل  ا يل،أه الفدلؿ التالي

 الفرق بين األداء المالي واألداء االستراتيجي: (3.2) رقم جدول
 االستراتيجيأىداف األداء  أىداف األداء المالي

 ن ل علا د  تسارع 
 ن ل ىيرادات  تسارع 
 ها ش ربح عالي 
 علا د  رتدعة عمى راس ال اؿ ال ست، ر 
 قيلد قلية ل عد ت اعت اد  رتدعة 
 تدفؽ نقدي عالي 
 اسعار اس ـ  رتدعة 
 بات ا يرادات   ؿ الدترات الز نية ال تعاقبة، 

 أصة سلقية اكبر 
 فلدة ال نتفات عالية 
 ة  قارنة بال نافسيفتكاليؼ  ن د، 
 س عة ال ش رة قلية لدى الزبا ف 
 د ات راقية لمزبا ف  
 تلسا فرص الن ل 

 .(63: 2009ال صدر: )الصدل، 
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 أىمية تكاليف الجودة الكمية في تحسين األداء االستراتيجي: 3.7
ال ندػػػذة فػػػي  ػػف  ػػػ ؿ تكػػػاليؼ الفػػلدة الكميػػػة ي كػػػف تقػػػليـ  ػػدى فعاليػػػة لكدػػػا ة بػػرا   الفػػػلدة       

اللأػػدة ا قتصػػادية، لهػػذل البػػرا   ي كػػف  ػػف   ل ػػا تشػػ يص  ػػا تأتافػػه اللأػػدة ا قتصػػادية  ػػف افػػؿ 
الفػلدة لتأسػػيف فػلدة الع ميػػات لال نتفػات، لتعتبػػر  اف ا ا سػػتراتيفية لأػؿ ف يػػا  شػك تتأقيػؽ اهػد

اعد فػػي تأسػػيف الفػػلدة ها لب ػػا يسػػىذ ي كػػف  ػػف  ػػ ؿ تنديػػذتكػػاليؼ الفػػلدة فػػز  هػػاـ فػػي هػػذل البػػرا   
التػػي اصػػبأت ق،ػػية اسػػتراتيفية فػػي اللقػػت الأػػالي ا  ػػر الػػذي يتطمػػ  ا هت ػػاـ ب ػػا لتقػػليـ برا ف ػػا 

 .(Chi, 2008: 2009لادا  اللأدة ا قتصادية بشكؿ  ست ر لشا ؿ )

 التاليةستراتيفي  ف   ؿ النقاط لي كف بياف اه ية تكاليؼ الفلدة الكمية في تأسيف ا دا  ا       
 :(112: 2013)سرلر، صالح، 

ىف تكػػاليؼ الفػػلدة الكميػػة تػػلفر  عمل ػػات  ديػػدة لتقػػليـ  ػػدى فاعميػػة لكدػػا ة بػػرا   الفػػلدة  ػػف   -1
 ػػػ ؿ تلفيرهػػػا ل ف لعػػػة  ػػػف ال ؤشػػػرات  لال قػػػاييس ال اصػػػة بػػػالفلدة ف ػػػ،  : تػػػأ،ير تػػػدري  

 عيبػػػػة الداشػػػػمة دا ميػػػػا العػػػػا ميف لتطبيػػػػؽ  عػػػػايير الفػػػػلدة لانعكاسػػػػه عمػػػػى ت دػػػػيض اللأػػػػدات ال
 لبالتالي ت ديض تكاليؼ الفلدة الكمية. ل ارفياً 

ىف تكاليؼ الفلدة الكمية تستع ؿ ك قيػاس لم قارنػة بػيف ال ػد  ت لال  رفػات ف ػ، : ال قارنػة  -2
 ال ارفي ال تكاليؼ الفلدة الكمية.بيف تكاليؼ ال، اف لتكاليؼ الدشؿ 

 كف اف تعطي رؤية لا،أة عف لاقا التنديػذ الدعمػي ىف تكاليؼ الفلدة الكمية تلفر  عمل ات ي -3
 ف   ؿ التأكد  ف  دى فاعمية ا فرا  التصأيأي أيػث يػتـ ف ػا  عمل ػات عػف تنديػذ ذلػؾ 

فرا   ػف  عالفػة  شػاكؿ الفػلدة، اي ب عنػى افؿ اللقلؼ عمى  دى ت كف هذا ا  ا فرا   ف
ف تكػػاليؼ الفػػلدة الكميػػة تػػلفر  كانػػت نافأػػة اـ   الأمػػلؿ ل ػػذل ال شػػك ت التعػػرؼ عمػػى اف لا 

طليمػػة ا فػػؿ، أيػػث يػػتـ  ؤشػػرات ل قػػاييس ت ػػتـ بأهػػداؼ اللأػػدة ا قتصػػادية قصػػيرة ا فػػؿ ل 
دية لبالتالي دعػـ ع ميػة تقػليـ هداؼ بالرؤية ال ستقبمية لاستراتيفية اللأدة ا قتصاربط هذل ا 

 دا  ا ستراتيفي ل ذل اللأدة.ا 
عػف  قػدار التأسػف فػي ادا  اللأػدة     ػةتساعد في تلفير  عمل ات ىف تكاليؼ الفلدة الكمية  -4

 ا قتصادية ل قدار فلدة ع ميات ا ل نتفات ا.
ان ا تساعد في قياس لتقػليـ  سػتلى الفػلدة ال نفػز فػي ف يػا الع ميػات لكػذلؾ ال نتفػات  ػف  -5

افسػػػيف عػػػف  ػػػ ؿ تػػػلفير نظػػػاـ لمقيػػػاس لالتقػػػليـ ل قارنػػػة ذلػػػؾ ا دا  ال نفػػػز  ػػػا  ػػػا أققػػػه ال ن
لع ميػػات طريػػؽ تػػلفير  عػػايير ل ػػذل ال قارنػػة، أيػػث عػػف هػػذا القيػػاس لالتقػػليـ يشػػ ؿ كػػؿ  ػػف ا

 دارة في اللأدة ا قتصادية لبياف  دى التأسف في ذلؾ.لال نتفات لالعا ميف لا 



39 
 

 هػػداؼ ا سػػتراتيفية لملأػػدة ا قتصػػادية ف ػػ، ً قػػة بػػيف تكػػاليؼ الفػػلدة الكميػػة لا ىف هنػػاؾ ع  -6
 ف ي كػػػف ع قػػػة هػػػذل التكػػػاليؼ بكػػػؿ  ػػػف ال بيعػػػات لتكػػػاليؼ التصػػػنيا  لا ربػػػاح، لب ػػػرلر الػػػز 

دا  لأؿ ال شػاكؿ لتأقيػؽ ا هػداؼ لبالتػالي فإن ػا تػلفر ا كانيػة   أظة  دى التأسف في ا 
لتشػػ يص  شػػاكؿ الفػػلدة التػػي تعػػاني  ن ػػا اللأػػدة ا قتصػػادية لال سػػاعدة فػػي ل،ػػه الأمػػلؿ 

 ال ناسبة ل ا.
ىن ا تساعد في بياف في ا ىذا كانت انشطة الفلدة لبرا ف ا لالنتا   ال تعمقة ب ا قػد تػـ تطبيق ػا  -7

ن ػػػا تػػػلفر  ؤشػػػرات فعالػػػة ل رتبطػػػة بشػػػكؿ  ناسػػػ  لتأقيػػػؽ ا هػػػداؼ، ك ػػػا ابداعميػػػة لكدػػػا ة ل 
ة بالفلدة، ىذ اف لداعمية لكدا ة انشػطة الفػلدة تػأ،ير فػي ا دا  ا سػتراتيفي لملأػدة ا قتصػادي

 لقدرت ا عمى تأقيؽ ا هداؼ ال رسل ة.
ىف الفػلدة  رتبطػػة بػػا دا  ال ػػالي لي كػف بيػػاف ذلػػؾ  ػػف  ػ ؿ ع قػػة الفػػلدة بتكػػاليؼ ال نتػػلج  -8

أيث ىف الفلدة العالية تؤدي الى ت ديض هذل التكاليؼ لبالتالي تأسػيف ا دا  ال ػالي لملأػدة 
 ؿ ا عت اد عمى  قاييس تكاليؼ الفػلدة ا قتصادية، لبذلؾ في كف تقليـ ا دا  ال الي  ف  

 ػداؼ لاه  ػا ت دػيض تكػاليؼ الفػلدة الكميػة  ؿ هذا التقليـ عمى  ف لعة  ػف الالكمية، ىذ يشت
 لتأسيف الربأية.

  ا سبؽ يت،ح اف ا دا  ا ستراتيفي بفلانبه الر يسة يرتبط بتكاليؼ الفلدة الكمية با ،ػافة       
ليت،ػح يأقػؽ  يػزة تنافسػية ل ػذل اللأػدات،  اتيفيات اللأػدة ا قتصػادية ب ػاىلى ارتباطػه بأهػداؼ لاسػتر 

 ػف نفػاح ال  الشػركاتاه ية ا دا  ا ستراتيفي في قياس ا دا  ب ا يعكس صلرة لا،أة ع ا أققتػه 
 فشؿ في ادا  ا لعدـ اقتصارها عمى قياس ادا  ا ال الي فقط لالذي يعكس اهداف ا قصيرة ا فؿ.
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 المقدمة: 4.1
فرا ات ا  ألرًا ر يسًا يتـ  ف   له ىنفاز الفان  التطبيقي  ف        تعتبر  ن فية الدراسة لا 

الدراسة, لعف طريق ا يتـ الأصلؿ عمى البيانات ال طملبة  فرا  التأميؿ ا أصا ي لمتلصؿ ىلى 
ؽ ا هداؼ النتا   التي يتـ تدسيرها في ،ل  ادبيات الدراسة ال تعمقة ب ل،لع الدراسة, لبالتالي تأق

 التي تسعى ىلى تأقيق ا. 

عمى ذلؾ تنالؿ هذا الدصؿ لصدا لم ن   ال تبا ل فت ا لعينة الدراسة, لكذلؾ اداة  لبنا ً       
الدراسة ال ست د ة لطريقة ىعدادها لكيدية بنا  ا لتطليرها, ل دى صدق ا ل،بات ا, لينت ي الدصؿ 
بال عالفات ا أصا ية التي است د ت في تأميؿ البيانات لاست  ص النتا  , لفي ا يمي لصؼ ل ذل 

 ا فرا ات.

 :منيج الدارسة 4.2
ي كف اعتبار  ن   البأث بأنه الطريقة التي يتتبا الباأث  طاها، ليصؿ في الن اية ىلى نتا         

تتعمؽ بال ل،لع  أؿ الدراسة، لهل ا سمل  ال نظـ ال ست دـ لأؿ  شكمة البأث، ى،افة ىلى انه 
 العمـ الذي يعني بكيدية ىفرا  البألث العم ية.

 الذي يأالؿ التأميمي اللصدي ال ن   باست داـ الباأ،ة قا ت الدراسة اهداؼ تأقيؽ افؿ ل ف      
 تطرح التي  كلنات ا لاآلرا  بيف بيانات ا، لالع قة لتأميؿ الدراسة،  ل،لع الظاهرة لصؼ   له  ف

 .تأد، ا التي لاآل،ار تت، ن ا التي لالع ميات ألل ا

"ال ن   الذي يسعى للصؼ  بأنه التأميمي اللصدي ال ن   (100: 2006)الأ داني،  ليعرؼ      
الظلاهر ال ا أداث ال عاصرة، ال الراهنة ف ل اأد اشكاؿ التأميؿ لالتدسير ال نظـ للصؼ ظاهرة ال 
 شكمة، ليقدـ بيانات عف  صا ص  عينة في اللاقا، لتتطم   عرفة ال شاركيف في الدارسة لالظلاهر 

 ا لقات التي نستع م ا لف ا البيانات". التي ندرس ا ل 

 طرق جمع البيانات: 4.3
 لقد است د ت الباأ،ة  صدريف اساسيف لم عمل ات:     
: أيث اتف ت الباأ،ة في  عالفة ا طار النظري لمدراسة ىلي  صادر المصادر الثانوية .5

ذات الع قة، لالدلريات البيانات ال،انلية لالتي تت ،ؿ في الكت  لال رافا العربية لا فنبية 
لال قا ت لالتقارير، لا بأاث لالدراسات السابقة التي تناللت  ل،لع الدارسة، لالبأث 

 لال طالعة في  لاقا ا نترنت ال  تمدة.
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: ل عالفة الفلان  التأميمية ل ل،لع الدراسة لفأت الباأ،ة ىلى ف ا المصادر األولية .2
كأداة ر يسة لمدراسة، ص  ت  صيصاً ل ذا اليرض،  البيانات ا للية  ف   ؿ ا ستبانة

 Statistical Package for Socialل ف ،ـ تدريي ا لتأميم ا باست داـ برنا   )
Science )SPSS  ا أصا ي لاست داـ ا  تبارات ا أصا ية ال ناسبة ب دؼ اللصلؿ

 لد  ت ذات قي ة ل ؤشرات تدعـ  ل،لع الدراسة.

  مجتمع الدراسة : 4.4
 فت ا الدراسة يعرؼ بأنه ف يا  دردات الظاهرة التي يدرس ا الباأث, لبناً  عمى  شكمة       

لتت ،ؿ  الشركات الصناعية العا مة في قطاع غزة ف الدراسة لاهداف ا فإف ال فت ا ال ست دؼ يتكلف 
 . شركة تـ ا تيارها عشلا ياً  60العينة في 

 عينة الدراسة: 4.5
استبانة عمى  فت ا  60قا ت الباأ،ة باست داـ طريقة العينة العشلا ية، أيث تـ تلزيا       

 %. 88.3استبانة بنسبة  53الدراسة لقد تـ استرداد 

 :أداة الدراسة 4.6
دراسة تطبيقية عمى  -األداء االستراتيجيبتكاليف الجودة  عالقة" تـ ىعداد استبانة ألؿ      

 قطاع غزة"الشركات الصناعية في 
 تتكلف استبانة الدارسة  ف ، ث اقساـ ر يسة:     

لهل عبارة عف البيانات العا ة عف ال ستفي  )ال ؤهؿ العم ي, الت صص, ال س ى القسم األول: 
اللظيدي, سنلات ال برة, عدد الدلرات التي أصؿ ال ستفي  عمي ا في  فاؿ ال أاسبة ا دارية 

 (.لتكاليؼ الفلدة
 4فقرة,  لزع عمى  31لهل عبارة عف البيانات التي ت ص تكاليؼ الفلدة, ليتكلف  ف  الثاني:القسم 

  فا ت ك ا يمي:
 ( فقرات.8ليتكلف  ف ) عناصر تكاليؼ اللقاية,ال فاؿ ا لؿ: 
 ( فقرات.8, ليتكلف  ف )عناصر تكاليؼ التقييـ ال فاؿ ال،اني:
 .ات( فقر 9ليتكلف  ف ) ,عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا ميال فاؿ ال،الث:
 ( فقرات.9, ليتكلف  ف )عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفيال فاؿ الرابا: 
  فا ت : 3فقرة,  لزع عمى  21لهل عبارة عف ا دا  ا ستراتيفي, ليتكلف  ف  القسم الثالث:
 ( فقرات.7ليتكلف  ف ) ا دا  ال الي,ال فاؿ ا لؿ: 
 ( فقرات.6ليتكلف  ف ), ا دا  التشييمي ال فاؿ ال،اني:
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 .ات( فقر 8, ليتكلف  ف )ا دا  التنافسيال فاؿ ال،الث:
لقد تـ است داـ  قياس ليكرت ال  اسي لقياس استفابات ال بأل،يف لدقرات ا ستبياف أس       
 (:4.1)رقـ فدلؿ 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي: (4.1)رقم جدول 
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  التصنيف

 5 4 3 2 1 درفة ال لافقة

( ل ستفابة "قميمة فدًا" لبذلؾ يكلف اللزف النسبي في هذل الأالة 1ا تارت الباأ،ة الدرفة )      
 % لهل يتناس   ا هذل ا ستفابة.20هل 

 صدق االستبيان: 4.7
 "الصدق الظاىري": أداة الدراسةصدق  -5

اع،ا   ف اع،ا  ال ي ة  (7)تـ عرض ا ستبانة عمى  ف لعة  ف ال أك يف تألدت  ف       
 التدريسية في الفا عة ا س  ية لفا عة ا زهر لالكمية الفا عية لمعملـ التطبيقية  ت صصيف في

اس ا  ال أك يف الذيف قا لا  شكلريف بتأكيـ اداة ( 1ال أاسبة لا أصا ، ليل،ح ال مأؽ رقـ )
 اسة. الدر 

لقد استفابت الباأ،ة آلرا  ال أك يف لقا ت بإفرا   ا يمـز  ف أذؼ لتعديؿ في ،ل        
 (.2انظر ال مأؽ رقـ ) -ال قترأات ال قد ة، لبذلؾ  رج ا ستبياف في صلرته الن ا ية 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأواًل: االتساق الداخمي 

الدا مي  دى اتساؽ كؿ فقرة  ف فقرات ا ستبانة  ا ال فاؿ الذي يقصد بصدؽ ا تساؽ       
تنت ي ىلية هذل الدقرة، لقد قا ت الباأ،ة بأسا  ا تساؽ الدا مي ل ستبانة لذلؾ  ف   ؿ أسا  

  عا  ت ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فا ت ا ستبانة لالدرفة الكمية لم فاؿ ندسه.
  اليف الجودة"االتساق الداخمي لـ "تك 

عناصر تكاليؼ "(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ 4.2)رقـ فدلؿ يل،ح       
 اللقاية " لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند  ستلى  عنلية 

0.05≥ α .لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه 
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 (4.2)رقم جدول 
 " والدرجة الكمية لممجال"عناصر تكاليف الوقايةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 752. تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ ت طيط لتأسيف الفلدة.  .5
 0.000* 727. الفلدة.ت تـ  الشركة بتكاليؼ ف ا لتأميؿ التقرير عف بيانات   .2

 0.000* 791. تقـل الشركة بل،ا نظـ الفلدة لتطليرها ل رافعة فعاليت ا.   .3

4.  
ت تـ الشركة بتكاليؼ  رافعة تص يـ ال نت  بشكؿ  ست ر لمق،ا  عمى 

 اأت ا ت أدلث ا طا .
.744 *0.000 

 0.000* 652. بالفلدة.تعي الشركة اه ية تكاليؼ تف يز لتنديذ برا   التدري  ال تعمقة   .5

6.  
ت تـ الشركة ب رافعة فعالية نظـ الفلدة لالتقرير عف الفلدة بشكؿ  ست ر 

 لتفن  أدلث ا  طا .
.764 *0.000 

 0.000* 654. تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ دلا ر لهندسة الفلدة.  .7

8.  
بشكؿ ت تـ الشركة بتكاليؼ صيانة ل عايرة اف زة الرقابة )القياس لا  تبار( 

 دلري لمأداظ عمى دقت ا.
.635 *0.000 

 .α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ "عناصر تكاليؼ 4.3)رقـ فدلؿ يل،ح       
   عنلية  ستلىالتقييـ" لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند 

0.05≥ α .لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه 
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 (4.3)رقم جدول 
 " والدرجة الكمية لممجالعناصر تكاليف التقييمباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

1.  
ا للية الدا مة في الع مية ا نتافية ت تـ الشركة بدأص لا تبار ال لاد 

 ل، اف  طابقت ا لم لاصدات.
.630 *0.000 

2.  
تقـل الشركة بدأص لا تبار عينات  ف ال نتفات تأت التصنيا ال التشييؿ 

 ا،نا  الع مية ا نتافية.
.869 *0.000 

 0.000* 546. تقـل الشركة بدأص لا تبار ال نتفات في ن اية الع مية ا نتافية.  .3

4.  
تفري الشركة فألصات   تبرية قبؿ ا نتقاؿ  ف  رأمة ىلى ا رى في الع مية 

 ا نتافية لا ذ العينات بعد ا نت ا  لالتيميؼ.
.751 *0.000 

5.  
تقـل الشركة بتأديد تكاليؼ الدأص الن ا ي لم نتفات قبؿ القياـ بع مية 

 تلريدها.
.691 *0.000 

ال  زلف ب دؼ ا ط  ناف عمى عدـ هبلط ت تـ الشركة بأسا  تكاليؼ تقييـ   .6
 قي ة ال نتفات ال  زنة.

.610 *0.000 

7.  
تع ؿ الشركة عمى ل،ا  عايير  أددة لتصنيؼ ال نتفات فيدة ال  عيبة ال 

 تالدة عند  ستلى  عيف  ف الفلدة.
.695 *0.000 

8.  
تع ؿ الشركة عمى ىفرا  الصيانة ال ز ة لم عدات ال اصة بالفلدة ل طلط 

 ا نتاج باست رار لمأد  ف أا ت التمؼ.
.520 *0.000 

 .α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

عناصػػر تكػػاليؼ الدشػػؿ "(  عا ػػؿ ا رتبػاط بػػيف كػػؿ فقػرة  ػػف فقػػرات  فػاؿ 4.4فػػدلؿ )يل،ػح       
الػػػدا مي" لالدرفػػػة الكميػػػة لم فػػػاؿ، لالػػػذي يبػػػيف اف  عػػػا  ت ا رتبػػػاط ال بينػػػة دالػػػة عنػػػد  سػػػتلى  عنليػػػة 

0.05 ≥ α .لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه 
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 (4.4)رقـ فدلؿ 
 الكمية لم فاؿ" لالدرفة عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ "

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

1. 
تع ؿ الشركة عمى تقدير عدد اللأدات التالدة )ال ردة( لالتي   تت كف  ف 

  عالفت ا لتأديد تكمدت ا.
.720 *0.000 

 0.000* 869. تقـل الشركة بتقدير عدد اللأدات ال عيبة لالتي تـ ىعادة تصنيع ا. .2

3. 
تقـل الشركة بتقدير تكمدة ال ردة لا ص ح نتيفة التلريدات لال نتفات غير 

 ال طابقة اللاردة  ف ال لرديف.
.835 *0.000 

4. 
تع ؿ الشركة عمى تقدير تكمدة بيا ال نتفات بسعر اقؿ نتيفة للفلد عيل  

 في ال نت .
.649 *0.000 

 0.002* 400. ال  درة )تكمدة الداقد(. تع ؿ الشركة عمى تقدير تكمدة ال لاد .5
 0.000* 715. تفري الشركة تقدير لتكمدة ت زيف ال لاد ال اـ التي اصبأت عادـ. .6

7. 
ت تـ الشركة بتقدير تكاليؼ صيانة ا عطاؿ لتلقؼ الع مية ا نتافية 

 لتكاليؼ اللقت ال،ا ا نتيفة  شك ت الفلدة.
.579 *0.000 

 0.000* 812. لا تبار ال نتفات ال عاد تشييم ا. ت تـ الشركة بدأص .8

9. 
تقـل الشركة بتأديد لتأميؿ ا سبا  ال ؤدية ىلى ىنتاج  نتفات ردي ة 

 الفلدة.
.617 *0.000 

 .α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

عناصر تكاليؼ "(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ 4.5)رقـ فدلؿ يل،ح       
الدشؿ ال ارفي" لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند  ستلى 

 لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه. α ≤0.05  عنلية 
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 (4.5)رقم جدول 
 والدرجة الكمية لممجال" عناصر تكاليف الفشل الخارجيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

1.  
تمتـز الشركة بتأ ؿ تكاليؼ استقباؿ لتبديؿ ال نتفات ال عيبة ال رفعة  ف 

 الزبا ف لالع      ؿ فترة ال، اف.
.729 *0.000 

2.  
التي تـ تتأ ؿ الشركة تكاليؼ الشكالي بسب  لفلد عيل  في ال نتفات 

 بيع ا لمع   .
.735 *0.000 

3.  
تقـل الشركة ب عالفة ال نتفات ال عيبة عند است   ا  ف قبؿ الع    بسب  

 لفلد عيل  في ا. 
.725 *0.000 

4.  
تتبا الشركة سياسة تفن  ال سارة الناش ة عف عدـ ر،ا الزبلف عف فلدة 

 ال نت  لفقد ال،قة نتيفة عدـ  طابقة ال لاصدات.
.683 *0.000 

5.  
تع ؿ الشركة عمى فأص ال نتفات قبؿ  رلف ا لمسلؽ لمتأكد  ف  ملها  ف 

 العيل  ل طابقت ا لم لاصدات.
.612 *0.000 

 0.000* 459. تتأ ؿ الشركة تكاليؼ التعلي،ات لال س لأات التي ت نأ ا لمع   .  .6
 . α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

  األداء االستراتيجي"الداخمي لمجاالت "االتساق 
ا دا  ال الي" "(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ 4.6)رقـ فدلؿ يل،ح       

 α ≤0.05 لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند  ستلى  عنلية 
 لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه.
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 (4.6)رقم جدول 
 " والدرجة الكمية لممجالاألداء المالي"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

5.  
تساعد برا   لاسالي   راقبة الفلدة التي تتبع ا الشركة عمى  تابعة  عالفة 

 تلاف  ا.ا نأرافات لال شك ت التي 
.588 *0.000 

2.  
يع ؿ اتباع نظاـ تكاليؼ الفلدة لالتركيز عمى التأسيف ال ست ر عمى ت ديض 

 التكاليؼ ىلى اقصى أد   كف لتأقيؽ اقصى فاعمية   كنة.
.536 *0.000 

3.  
ت ديض تكاليؼ ال نتفات لمشركة تدؿ عمى اف الشركة تقـل بتقميؿ نسبة ال در 

ا نتافية   ا يؤ،ر ايفابيًا عمى  ستلى التكاليؼ لال،ياع ا،نا  الع مية 
 لا يرادات.

.623 *0.000 

4.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تعظيـ ،رلة ال ساه يف  ف 

 0.000* 729.   ؿ تأقيؽ علا د أقيقية عمى ا ست، ار.

 0.000* 609. تقـل الشركة بقياس ل تابعة ا دا  ال الي بشكؿ  باشر لدا ـ.  .5

6.  
ت،ا الشركة العديد  ف ال ؤشرات ال الية لغير ال الية لقياس ا دا  لفؽ 

 0.000* 592.  عايير لا،أة.

7.  
تفري الشركة  قارنات اأصا ية بيف تكاليؼ تأقيؽ الفلدة لالتكاليؼ ال ترتبة 

 عمى عدـ تأقيق ا.
.666 *0.000 

 . α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

ا دا  التشييمي" "(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ 4.7)رقـ فدلؿ يل،ح       
 α ≤0.05  لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند  ستلى  عنلية 

 لبذلؾ يعتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسه.
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 (4.7)رقم جدول 
 " والدرجة الكمية لممجالاألداء التشغيميكل فقرة من فقرات مجال "باط بين معامل االرت

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

5.  
يساعد اتباع الشركة لبرا   الفلدة لتأسين ا في تسعير  نتفات ا بالشكؿ الذي 

 يأقؽ ر،ا الزبا ف لرغبات ـ.
.629 *0.000 

2.  
تكاليؼ  نتفات ا عف طريؽ الع ؿ بالسرعة لالدقة تسعى الشركة ىلى  دض 

 ال طملبة لب ا يأقؽ الكدا ة ا نتافية.
.721 *0.000 

3.  
ت ديض تكاليؼ الفلدة يدؿ عمى اف الشركة تقـل بتقميؿ نسبة ال در لال،ياع 

 ا،نا  الع مية ا نتافية التي تؤ،ر ايفابيًا عمى  ستلى ادا .
.784 *0.000 

4.  
لنظاـ تكاليؼ الفلدة لتأسين ا ىلى تأسيف كدا ة استي ؿ  يؤدي اتباع الشركة

 ال لارد لتأسيف كدا ة الع مية ا نتافية.
.829 *0.000 

يؤدي تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى  راقبة الع ميات ا نتافية لتأميؿ   .5
 اسبا  انأراؼ النتا   عف  ا هل   طط له ل عالفة هذل ا نأرافات.

.700 *0.000 

6.  
الشركة بقياس ادا ها التشييمي باست داـ  ؤشرات ا دا  التشييمي تقـل 

 ل قارنة هذل ال ؤشرات قبؿ لبعد است داـ انظ ة الفلدة.
.542 *0.000 

 .α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

ا دا  التنافسي" "(  عا ؿ ا رتباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ 4.8)رقـ فدلؿ يل،ح       
 α ≤ 0.05 لالدرفة الكمية لم فاؿ، لالذي يبيف اف  عا  ت ا رتباط ال بينة دالة عند  ستلى  عنلية 

 .عتبر ال فاؿ صادؽ ل ا ل،ا لقياسهلبذلؾ ي
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 (4.8)رقـ فدلؿ 
 " لالدرفة الكمية لم فاؿا دا  التنافسيباط بيف كؿ فقرة  ف فقرات  فاؿ " عا ؿ ا رت

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

5.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى زيادة ر،ا ال ست مؾ ل زيادة 

 0.000* 636. الأصة السلقية.

2.  
يع ؿ نظاـ تكاليؼ الفلدة عمى تأقيؽ فلدة التص يـ لتأقيؽ فاذبية 

 ل نتفات الشركة. 
.689 *0.000 

3.  
الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى زيادة الكدا ة لالأصة  يؤدي تطبيؽ

 السلقية لال يزة التنافسية.
.674 *0.000 

4.  
يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة عمى ال أافظة عمى  ستليات 

 ال  زلف ل، اف عدـ تلقؼ ع ميات ا نتاج لالتلريد لوسلاؽ.
.801 *0.000 

5.  
تكاليؼ الفلدة  ىلى تقديـ  نتفات ا ب صا ص يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ 

 تأقؽ اشباع اعمى لم ست مكيف.
.813 *0.000 

6.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تأسيف فلدة  نتفات ا لفذ  

 اكبر عدد  ف الزبا ف لتأقيؽ أصة سلقية اكبر  ف  نافسي ا.
.696 *0.000 

7.  
عمى ا ستفابة لطمبات الع     يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة

 ال تييرة بسرعة لكدا ة.
.725 *0.000 

يساعد تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة في التأ،ير عمى الل،ا التنافسي   .8
 لالأصلؿ عمى فرص ن ل فذابة.

.767 *0.000 

 . α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدؽ البنا ي اأد  قاييس صدؽ ا داة الذي يقيس  دى تأقؽ ا هداؼ التي تريد       

ا داة اللصلؿ ىلي ا، ليبيف  دى ارتباط كؿ  فاؿ  ف  فا ت الدراسة بالدرفة الكمية لدقرات 
 ، لقد تـ ذلؾ عمى النأل التالي:ا ستبانة

دالة ىأصا يًا  ا ستبانة( اف ف يا  عا  ت ا رتباط في ف يا  فا ت 4.9)رقـ يبيف فدلؿ       
 صادقه ل ا ل،عت لقياسه. ا ستبانةلبذلؾ تعتبر ف يا  فا ت  α ≤0.05 عند  ستلى  عنلية 
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 (4.9)رقم جدول 
 والدرجة الكمية لالستبانة االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 

 بيرسونمعامل  المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 767. عناصر تكاليؼ اللقاية.
 0.000* 838. عناصر تكاليؼ التقييـ.

 0.000* 788. عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.000* 755. عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.000* 951. تكاليف الجودة.
 0.000* 834. ا دا  ال الي.

 0.000* 887. التشييمي.ا دا  
 0.000* 907. ا دا  التنافسي.

 0.000* 862. األداء االستراتيجي.
  . α ≤0.05 ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة *        

  :Reliability االستبانةثبات 
  رات عدة تطبيقه اعيد ىذا النتا   ا ستبياف ندس يعطي يقصد ب،بات ا ستبانة هل "اف      

(، ليقصد به اي،ا ىلى اي درفة يعطي ال قياس قرا ات  تقاربة عند 97: 2010 )الفرفالي، تتالية" 
كؿ  رة يست دـ في ا, ال  ا هي درفة اتساقه لانسفا ه لاست راريته عند تكرار است دا ه في القات 

   تمدة. 

 Cronbach's لدا كرلنباخ لقد تأققت الباأ،ة  ف ،بات استبانة الدراسة  ف   ؿ  عا ؿ ا      
Alpha Coefficient (.4.10)رقـ ، لكانت النتا   ك ا هي  بينة في فدلؿ 
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 (4.10)رقم جدول 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.931 0.868 8 عناصر تكاليؼ اللقاية.
 0.906 0.821 8 التقييـ.عناصر تكاليؼ 

 0.937 0.879 9 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.860 0.739 6 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.960 0.921 31 تكاليف الجودة.
 0.850 0.723 7 ا دا  ال الي.

 0.883 0.780 6 ا دا  التشييمي.
 0.933 0.871 8 ا دا  التنافسي.

 0.954 0.911 21 األداء االستراتيجي.
 0.975 0.950 52 جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي = الفذر التربيعي ال لف  ل عا ؿ الدا كرلنباخ*

( اف قي ة  عا ؿ الدا كرلنباخ  رتدعة لكؿ 4.10)رقـ لا،ح  ف النتا   ال ل،أة في فدلؿ       
(. لكذلؾ قي ة 0.950) ا ستبانة( بين ا بميت لف يا فقرات 0.723,0.921 فاؿ أيث تترالح بيف )

بين ا بميت لف يا فقرات  (0.850،0.960الصدؽ الذاتي  رتدعة لكؿ  فاؿ أيث تترالح بيف )
 ( لهذا يعنى اف  عا ؿ الصدؽ الذاتي  رتدا.0.975) ا ستبانة

(. لتكلف الباأ،ة قد تأكدت 2لبذلؾ تكلف ا ستبانة في صلرت ا الن ا ية ك ا هي في ال مأؽ )      
الدراسة   ا يفعم ا عمى ،قة تا ة بصأة ا ستبانة لص أيت ا لتأميؿ  استبانة ف صدؽ ل،بات 

 النتا   لا فابة عمى اس مة الدراسة لا تبار فر،يات ا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package forتـ تدريي لتأميؿ ا ستبانة  ف   ؿ برنا   التأميؿ ا أصا ي      

the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testس رنلؼ  -ا تبار كلل فلرلؼ  تـ است داـ     
 ، لكانت النتا   ك ا هي  بينة في فدلؿت البيانات تتبا التلزيا الطبيعي  ف عد ه  تبار  ا ىذا كان

 (.4.11) رقـ
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 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (4.11) رقم جدول
 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال

 0.202 تكاليؼ الفلدة.
 0.423 ا دا  ا ستراتيفي.
 0.557 جميع المجاالت معا

ف يا ل (.Sig)( اف القي ة ا أت الية 4.11)رقـ لا،ح  ف النتا   ال ل،أة في فدلؿ       
لبذلؾ فإف تلزيا البيانات ل ذل ال فا ت يتبا التلزيا  0.05 ستلى الد لة اكبر  ف  فا ت الدراسة 

 أيث تـ است داـ ا  تبارات ال عم ية لإلفابة عمى فر،يات الدراسة. الطبيعي, 

 األدوات اإلحصائية التالية:تم استخدام 
 للصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النس  ال  لية لالتكرارات  -1
 .ال تلسط الأسابي لال تلسط الأسابي النسبي -2
 .ا ستبانة(, ل عرفة ،بات فقرات Cronbach's Alpha) ا تبار الدا كرلنباخ -3
ل عرفة  ا K-S)   ) : Kolmogorov-Smirnov Testس رنلؼ  -ا تبار كلل فلرلؼ  -4

 ىذا كانت البيانات تتبا التلزيا الطبيعي  ف عد ه.
( لقياس درفة ا رتباط: يقـل Pearson Correlation Coefficient عا ؿ ارتباط بيرسلف ) -5

. لقد تـ است دا ه لأسا  ا تساؽ الدا مي هذا ا  تبار عمى دراسة الع قة بيف  تييريف
 نا ي ل ستبانة.لالصدؽ الب

( ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد T-Test) في أالة عينة لاأدة Tا تبار  -6
اـ زادت ال قمت عف ذلؾ. للقد تـ است دا ه  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي  ىلصمت ىل

 لمتأكد  ف د لة ال تلسط لكؿ فقرة  ف فقرات ا ستبانة.
 . عا ؿ ا رتباط -7
( ل عرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAالتبايف ا أادي ا تبار تأميؿ  -8

  ا ىذا كاف هناؾ فرلقات ذات د لة ىأصا ية بيف ، ث  ف لعات ال اك،ر  ف البيانات.
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 المقدمة: 5.1
، لذلؾ  ف   ؿ ا فابة تأميؿ البيانات لا تبار فر،يات الدراسةيت، ف هذا الدصؿ عر،ًا ل      

عف اس مة الدراسة لاستعراض ابرز نتا   ا ستبانة لالتي تـ التلصؿ ىلي ا  ف   ؿ تأميؿ فقرات ا, 
ال عمل ات العا ة التي اشت مت عمى )ال ؤهؿ العم ي, الت صص, ال س ى اللظيدي, لاللقلؼ عمى 

سنلات ال برة, عدد الدلرات التي أصؿ ال ستفي  عمي ا في  فاؿ ال أاسبة ا دارية لتكاليؼ 
لذا تـ ىفرا  ال عالفات ا أصا ية لمبيانات ال تف عة  ف استبانة الدراسة, ىذ تـ است داـ (, الفلدة
ـ عر، ا لمأصلؿ عمى نتا   الدراسة التي ت (SPSS)  الرـز ا أصا ية لمدراسات ا فت اعية برنا 

 لتأميم ا في هذا الدصؿ. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة
 البيانات العا ةلفي ا يمي عرض ل صا ص عينة الدراسة لفؽ      
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي: 
%  ف عينة الدراسة  ؤهم ـ العم ي دبملـ  تلسط, 7.5( اف  ا نسبته 5.1يت،ح  ف فدلؿ )     
%  ؤهم ـ العم ي  افستير اي اف  ا نسبته 15.1%  ؤهم ـ العم ي بكاللريلس, بين ا 77.4
 افستير( لهذا يعطي  ؤشر عمى قدرة )بكاللريلس ل % هـ  ف أ مة ال ؤه ت العم ية العميا 92.5

 لكدا ة ال بأل،يف عمى اعطا   عمل ات صأيأة. 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي : (5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 7.5 4 دبمـل  تلسط
 77.4 41 بكاللريلس
 15.1 8  افستير
 100.0 53 المجموع

 
  حسب التخصص:عينة الدراسة توزيع 

%  ف عينة الدراسة ت صص ـ  أاسبة, 62.3( اف  ا نسبته 5.2يت،ح  ف فدلؿ )      
% ت صص ـ غير 7.5% اقتصاد, بين ا 1.9% عملـ  الية ل صرفية, 3.8% ىدارة اع اؿ, 24.5

نسبة ذلي ا تصاص ال أاسبة لهذا  ؤشر عمى ف ـ ا ستبياف لدقة  ارتداعذلؾ "هندسة" لي أظ هنا 
 ا فابات. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص: (5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد التخصص
 62.3 33  أاسبة

 24.5 13 ىدارة اع اؿ
 3.8 2 عمـل  الية ل صرفية

 1.9 1 اقتصاد
 7.5 4 غير ذلؾ
 100.0 53 المجموع

  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع 
%  ف عينة الدراسة  س اهـ اللظيدي  أاس , 54.7( اف  ا نسبته 5.3يت،ح  ف فدلؿ )     

دارية ر، لهذا يدؿ عمى تنلع ال ناص  ا %  س اهـ اللظيدي  دي22.6% ر يس قسـ, بين ا 22.6
 لعينة الدراسة.

 المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب : (5.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 54.7 29  أاس 
 22.6 12 ر يس قسـ
 22.6 12  دير

 100.0 53 المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: 
%  ف عينة الدراسة تترالح سنلات  برت ـ اقؿ  ف 9.4( اف  ا نسبته 5.4يت،ح  ف فدلؿ )      

 6% تترالح سنلات  برت ـ  ف 28.3سنلات,  5ىلى  2% تترالح سنلات  برت ـ  ف 47.2سنتيف، 
عمى اف  ستليات   ؤشرسنلات، لهذا  10% سنلات  برت ـ اك،ر  ف 15.1سنلات, بين ا  10ىلى 

  ال برة الع مية فيدة.
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: (5.4جدول )

% النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة  
 9.4 5 اقؿ  ف سنتيف

 47.2 25 سنلات 5ىلى  2 ف 
 28.3 15 سنلات 10ىلى  6 ف 

 15.1 8 سنلات 10اك،ر  ف 
 100.0 53 المجموع
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 تحميل فقرات االستبانة  5.3 
لعينة لاأدة ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة  Tلتأميؿ فقرات ا ستبانة تـ است داـ ا تبار      

اكبر  Sig > 0.05 (Sigاـ  ، فإذا كانت  3ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة ال تلسطة لهي 
الدر،ية الصدرية ليكلف في هذل الأالة  تلسط آرا  ا فراد ألؿ ( فإنه   ي كف رفض 0.05 ف 

 > Sig، ا ا ىذا كانت  3ف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي الظاهرة  ل،ا الدراسة   ي تمؼ فلهريًا ع
0.05 (Sig  فيتـ رفض الدر،ية الصدرية لقبلؿ الدر،ية البديمة القا مة بأف  تلسط 0.05اقؿ  ف )

، لفي هذل الأالة ي كف تأديد  ا ىذا  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي عف آرا  ا فراد ي تمؼ فلهريًا 
لذلؾ  ف   ؿ  .3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ال ينقص بصلرة فلهرية  كاف  تلسط ا فابة يزيد

قي ة ا  تبار فإذا كانت قي ة ا  تبار  لفبة ف عنال اف ال تلسط الأسابي لإلفابة يزيد عف درفة 
 ال لافقة ال تلسطة لالعكس صأيح.

 "قرات "تكاليف الجودة: تحميل فأوالً 
 " الوقايةعناصر تكاليف تحميل فقرات مجال" 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      
 (.5.6النتا    ل،أة في فدلؿ ) اـ  . 3ال تلسطة لهي 
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 (5.6) رقم جدول
 عناصر تكاليف الوقاية"لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ ت طيط لتأسيف 

 الفلدة.
4.13 82.64 12.65 *0.000 2 

2.  
ت تـ  الشركة بتكاليؼ ف ا لتأميؿ التقرير عف 

 بيانات الفلدة.
4.04 80.75 10.70 *0.000 5 

3.  
تقـل الشركة بل،ا نظـ الفلدة لتطليرها 

 ل رافعة فعاليت ا. 
4.04 80.78 11.21 *0.000 4 

4.  
ت تـ الشركة بتكاليؼ  رافعة تص يـ ال نت  
بشكؿ  ست ر لمق،ا  عمى اأت ا ت أدلث 

 ا طا .
4.23 84.53 12.80 *0.000 1 

5.  
تعي الشركة اه ية تكاليؼ تف يز لتنديذ برا   

 بالفلدة.التدري  ال تعمقة 
3.96 79.25 9.92 *0.000 6 

6.  
ت تـ الشركة ب رافعة فعالية نظـ الفلدة لالتقرير 
عف الفلدة بشكؿ  ست ر لتفن  أدلث 

 ا  طا .
3.96 79.25 8.67 *0.000 6 

7.  
تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ دلا ر لهندسة 

 الفلدة.
3.94 78.87 8.92 *0.000 8 

8.  
ل عايرة اف زة ت تـ الشركة بتكاليؼ صيانة 

الرقابة )القياس لا  تبار( بشكؿ دلري لمأداظ 
 عمى دقت ا.

4.09 81.89 8.61 *0.000 3 

  0.000* 14.54 80.99 4.05 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.6)رقـ  ف فدلؿ 
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.23( يسالي 4رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف       

 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية لاف   12.80%، قي ة ا  تبار84.53الأسابي النسبي 
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  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي بة ل ذل الدقرة قد زاد عف ا ستفا
 راد العينة عمى هذل الدقرة.  ف قبؿ اففدًا كبيرة 

اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.94( يسالي 7رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 8.92%، قي ة ا  تبار 78.87

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد ،  α ≤0.05 دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي زاد عف 

  رة.عمى هذل الدق

يسالي ، لاف ال تلسط الأسابي النسبي 4.05ال تلسط الأسابي يسالي  ىف عاـ بشكؿ      
لذلؾ يعتبر  فاؿ   0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 14.54%، قي ة ا  تبار 80.99

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة عناصر تكاليف الوقاية"
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ فلهريًا عف 

لهذا يدؿ عمى اف الشركات الصناعية في  ،بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة عمى فقرات هذا ال فاؿ
ىلى لفلد  ا رتداعليرى تدسير هذا ، ية تطبيق ات تـ بتكاليؼ اللقاية لتعي اه يت ا لاه قطاع غزة 

اف هناؾ اهت ا ًا عاليًا بتكاليؼ اللقاية في  ف   ؿ استفابة افراد عينة الدراسة   ؤشر لا،ح
 ف   ؿ ا نداؽ ل نا   فت ا الدراسة لتدادي أدلث  شك ت في فلدة ال نتفاتالشركات الصناعية 

 نتاج  نتفات غير  طابقة لم لاصدات.ى

( ال طبقة عمى شركات تصنيا ال لاد 2013 ا  ا دراسة )أ لدة،  لتتدؽ هذل النتيفة نلعاً       
 .ال طبقة عمى البي ة ا ردنية( 2010في قطاع غزة، لكذلؾ دراسة )الأدي،ي، اليذا ية 

 "تحميل فقرات مجال "عناصر تكاليف التقييم 
ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      

 (.5.7)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 
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 (5.7)رقم جدول 
 عناصر تكاليف التقييم"لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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5.  
ت تـ الشركة بدأص لا تبار ال لاد ا للية الدا مة في الع مية 

 ا نتافية ل، اف  طابقت ا لم لاصدات.
4.38 87.55 13.56 *0.000 2 

2.  
تقـل الشركة بدأص لا تبار عينات  ف ال نتفات تأت 

 ا،نا  الع مية ا نتافية.التصنيا ال التشييؿ 
4.09 81.89 7.93 *0.000 5 

3.  
تقـل الشركة بدأص لا تبار ال نتفات في ن اية الع مية 

 ا نتافية.
4.48 89.62 16.65 *0.000 1 

4.  
 ف  رأمة ىلى تفري الشركة فألصات   تبرية قبؿ ا نتقاؿ 

 ا رى في الع مية ا نتافية لا ذ العينات بعد ا نت ا 
 لالتيميؼ.

3.87 77.36 5.09 *0.000 8 

5.  
تقـل الشركة بتأديد تكاليؼ الدأص الن ا ي لم نتفات قبؿ 

 القياـ بع مية تلريدها.
4.02 80.38 7.98 *0.000 7 

6.  
ت تـ الشركة بأسا  تكاليؼ تقييـ ال  زلف ب دؼ ا ط  ناف 

 عمى عدـ هبلط قي ة ال نتفات ال  زنة.
4.17 83.40 12.68 *0.000 4 

7.  
الشركة عمى ل،ا  عايير  أددة لتصنيؼ ال نتفات تع ؿ 

 فيدة ال  عيبة ال تالدة عند  ستلى  عيف  ف الفلدة.
4.06 81.13 9.14 *0.000 6 

8.  
تع ؿ الشركة عمى ىفرا  الصيانة ال ز ة لم عدات ال اصة 

 بالفلدة ل طلط ا نتاج باست رار لمأد  ف أا ت التمؼ.
4.30 86.04 14.85 *0.000 3 

  0.000* 14.87 83.42 4.17 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.7)رقـ  ف فدلؿ 
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.48يسالي  (3لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف      

 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 16.65قي ة ا  تبار  %،89.62الأسابي النسبي 
  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد عف 
  ف قبؿ افراد العينة عمى هذل الدقرة. فدًا كبيرة 
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اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.87يسالي ( 4لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 5.09قي ة ا  تبار %، 77.36

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد ، α ≤0.05 دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي زاد عف 

 عمى هذل الدقرة. 

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 4.17ال تلسط الأسابي يسالي  ىفبشكؿ عاـ       
لذلؾ يعتبر  فاؿ  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 14.87 تبار %، قي ة ا 83.42

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة عناصر تكاليف التقييم"
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ فلهريًا عف 

اف الشركات الصناعية اد العينة عمى فقرات هذا ال فاؿ، لهذا يدؿ عمى  ف قبؿ افر  فداً  كبيرة بدرفة
 ت تـ بتكاليؼ التقييـ لتعي اه يت ا لاه ية تطبيق ا.في قطاع غزة 

ا تمدت هذل ل  ،ال طبقة عمى البي ة الدمسطينية (2013لتتدؽ هذل النتيفة  ا دراسة )أ لدة،       
أيث تبيف اف  ستلى تكاليؼ الفلدة لدى شركات ا دلية ( 2010دراسة )الأدي،ي، النتيفة  ا 

رفا  عرفت ا  ه ية هذا النلع  ف التكاليؼ ى  ان ا   تقلـ بتطبيقه ليا ردنية  تلسط بالرغـ  ف 
 الدراسة. بي ة ل فت افي النتا   ىلى ا ت ؼ  ا  ت ؼ

 
  الداخمي"تحميل فقرات مجال "عناصر تكاليف الفشل 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      
 (.5.8)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  .3ال تلسطة لهي 
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 (5.8)رقم جدول 
 فقرات مجال "عناصر تكاليف الفشل الداخمي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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5.  
تع ؿ الشركة عمى تقدير عدد اللأدات التالدة )ال ردة( 

 لالتي   تت كف  ف  عالفت ا لتأديد تكمدت ا.
3.85 76.98 6.98 *0.000 3 

2.  
ىعادة  تقـل الشركة بتقدير عدد اللأدات ال عيبة لالتي تـ

 تصنيع ا.
3.70 73.96 5.45 *0.000 6 

تقـل الشركة بتقدير تكمدة ال ردة لا ص ح نتيفة   .3
 التلريدات لال نتفات غير ال طابقة اللاردة  ف ال لرديف.

3.74 74.72 6.24 *0.000 5 

4.  
تع ؿ الشركة عمى تقدير تكمدة بيا ال نتفات بسعر اقؿ 

 نتيفة للفلد عيل  في ال نت .
3.53 70.57 3.55 *0.001 8 

5.  
تع ؿ الشركة عمى تقدير تكمدة ال لاد ال  درة )تكمدة 

 الداقد(.
3.83 76.54 8.80 *0.000 4 

6.  
تفري الشركة تقدير لتكمدة ت زيف ال لاد ال اـ التي 

 9 0.012* 2.59 67.55 3.38 اصبأت عادـ.

7.  
ت تـ الشركة بتقدير تكاليؼ صيانة ا عطاؿ لتلقؼ الع مية 
 ا نتافية لتكاليؼ اللقت ال،ا ا نتيفة  شك ت الفلدة.

3.98 79.62 8.47 *0.000 2 

 7 0.000* 4.07 71.70 3.58 ت تـ الشركة بدأص لا تبار ال نتفات ال عاد تشييم ا.  .8

9.  
تقـل الشركة بتأديد لتأميؿ ا سبا  ال ؤدية ىلى ىنتاج 

  نتفات ردي ة الفلدة.
4.02 80.38 8.63 *0.000 1 

  0.000* 8.32 74.62 3.73 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.8)رقـ  ف فدلؿ 
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.02( يسالي 9رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف      

 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 8.63قي ة ا  تبار %، 80.38الأسابي النسبي 
  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد 
 راد العينة عمى هذل الدقرة. ؿ افكبيرة  ف قب
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اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.38 يسالي( 6لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة  0.012تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 2.59قي ة ا  تبار  %،67.55

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد ، α ≤0.05 دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي زاد 

 عمى هذل الدقرة. 

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 3.73ال تلسط الأسابي يسالي  ىفبشكؿ عاـ       
لذلؾ يعتبر  فاؿ  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 8.32قي ة ا  تبار  %،74.62

  ا يدؿ عمى اف ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة عناصر تكاليف الفشل الداخمي"
لهذا يعني  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي  تلسط درفة ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ فلهريًا 

، لهذا يدؿ عمى اف الشركات هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة عمى فقرات هذا ال فاؿاف 
 ليعد هذا ا رتداعلتعي اه يت ا لاه ية تطبيق ا،  تكاليؼ الدشؿ الدا ميت تـ بالصناعية في قطاع غزة 

 ف تش يص العيل   الدشؿ الدا مي ت كف الشركات  فت ا الدراسة طبيعيًا ىذ اف ا هت اـ بتكاليؼ
 لتأديد ا نأرافات  ف بداية الع مية ا نتافية. قبؿ لصلل ا  يدي الع   

 (.2010ل)الأدي،ي، ( 2013دراسة )أ لدة،  كؿ  ف  ابشكؿ كبير لقد اتدقت هذل النتا        

 "تحميل فقرات مجال "عناصر تكاليف الفشل الخارجي 
ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      

 (.5.9)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 
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 (5.9)رقم جدول 
 لفقرات مجال "عناصر تكاليف الفشل الخارجي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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5.  
تمتـز الشركة بتأ ؿ تكاليؼ استقباؿ لتبديؿ ال نتفات 
ال عيبة ال رفعة  ف الزبا ف لالع      ؿ فترة 

 ال، اف.
3.85 76.98 6.13 *0.000 5 

2.  
تتأ ؿ الشركة تكاليؼ الشكالي بسب  لفلد عيل  

 تـ بيع ا لمع   .في ال نتفات التي 
3.89 77.74 6.77 *0.000 4 

3.  
تقـل الشركة ب عالفة ال نتفات ال عيبة عند است   ا 

  ف قبؿ الع    بسب  لفلد عيل  في ا. 
3.55 70.94 3.31 *0.002 6 

4.  
تتبا الشركة سياسة تفن  ال سارة الناش ة عف عدـ 
ر،ا الزبلف عف فلدة ال نت  لفقد ال،قة نتيفة عدـ 

  طابقة ال لاصدات.
4.08 81.51 10.36 *0.000 1 

5.  
تع ؿ الشركة عمى فأص ال نتفات قبؿ  رلف ا 
لمسلؽ لمتأكد  ف  ملها  ف العيل  ل طابقت ا 

 لم لاصدات.
3.98 79.62 7.68 *0.000 2 

6.  
تتأ ؿ الشركة تكاليؼ التعلي،ات لال س لأات التي 

 ت نأ ا لمع   .
3.94 78.87 9.56 *0.000 3 

  0.000* 10.33 77.61 3.88 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.9 ف فدلؿ )
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.08يسالي  (4لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف       

 0.000 تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية لاف  10.36%، قي ة ا  تبار 81.51الأسابي النسبي 
  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد عف 
 بؿ افراد العينة عمى هذل الدقرة. ف قفدًا كبيرة 
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%، 70.94اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.55يسالي ( 3لمدقرة )ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة  0.002 تسالي (Sig).القي ة ا أت الية لاف  3.31قي ة ا  تبار 

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد ، α ≤0.05 ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة عمى  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي عف 

 .هذل الدقرة

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 3.88ال تلسط الأسابي يسالي  فإفبشكؿ عاـ       
 لذلؾ يعتبر  فاؿ 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية لاف  10.33 تبار %، قي ة ا 77.61

،   ا يدؿ عمى اف α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة عناصر تكاليف الفشل الخارجي"
لهذا يعني  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي  تلسط درفة ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ فلهريًا عف 

راد العينة عمى فقرات هذا ال فاؿ، لهذا يدؿ عمى اف الشركات بدرفة كبيرة  ف قبؿ افاف هناؾ  لافقة 
  ف ا هت اـ ت تـ بتكاليؼ الدشؿ ال ارفي لتعي اه يت ا لاه ية تطبيق ا.الصناعية في قطاع غزة 

 البعيد.يأسف  ف س عة الشركة عمى ال دى ب ذا النلع 
 (.2010( ل)الأدي،ي، 2013)أ لدة، كؿ  ف بشكؿ كبير  ا دراسة  لاتدقت هذل النتا       
 تحميل جميع فقرات تكاليف الجودة 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      
 (.5.10)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 

 (5.10) رقمجدول 
 لجميع فقرات تكاليف الجودة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 1 0.000* 14.54 80.99 4.05 عناصر تكاليؼ اللقاية.
 2 0.000* 14.87 83.42 4.17 عناصر تكاليؼ التقييـ.

 4 0.000* 8.32 74.62 3.73 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 3 0.000* 10.33 77.61 3.88 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

  0.000* 14.97 79.13 3.96 تكاليف الجودة بشكل عام
 .α ≤0.05 ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة  *
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 3.96يسػػالي  الأسػػابي لف يػػا فقػػرات تكػػاليؼ الفػػلدةال تلسػػط ( اف 5.10)رقػػـ فػػدلؿ  يبػػيف      
القي ػة لاف  14.97، قي ػة ا  تبػار%79.13( اي اف ال تلسط الأسػابي النسػبي 5)الدرفة الكمية  ف 

، α ≤0.05 دالػة ىأصػا يًا عنػد  سػتلى د لػة  لػذلؾ تعتبػر الدقػرات 0.000تسػالي  (Sig).ا أت الية 
لهػذا يعنػي اف  3ا سػتفابة قػد زاد عػف درفػة ال لافقػة ال تلسػطة لهػي   ا يدؿ عمى اف  تلسط درفػة 

 ركات الصػناعية  فت ػا الدراسػة ت ػتـ، اي اف الشػهناؾ  لافقة  ف قبؿ افراد العينة عمػى ف يػا الدقػرات
 . (2013قد تطابقت هذل النتيفة  ا دراسة )أ لدة، ، ل تطبيق التقـل بتكاليؼ الفلدة ب

 "األداء االستراتيجي: تحميل فقرات "ثانياً 
 " األداء الماليتحميل فقرات مجال" 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      
 (.5.11)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 

 (5.11)رقم جدول 
 األداء المالي"لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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5.  
تساعد برا   لاسالي   راقبة الفلدة التي تتبع ا الشركة 

 عمى  تابعة  عالفة ا نأرافات لال شك ت التي تلاف  ا.
4.19 83.77 14.66 *0.000 3 

2.  
يع ؿ اتباع نظاـ تكاليؼ الفلدة لالتركيز عمى التأسيف 
ال ست ر عمى ت ديض التكاليؼ ىلى اقصى أد   كف 

 لتأقيؽ اقصى فاعمية   كنة.
4.13 82.64 13.26 *0.000 4 

3.  
ت ديض تكاليؼ ال نتفات لمشركة تدؿ عمى اف الشركة تقـل 

الع مية ا نتافية   ا يؤ،ر بتقميؿ نسبة ال در لال،ياع ا،نا  
 ايفابيًا عمى  ستلى التكاليؼ لا يرادات.

4.06 81.13 9.14 *0.000 5 

4.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تعظيـ ،رلة 
 ال ساه يف  ف   ؿ تأقيؽ علا د أقيقية عمى ا ست، ار.

4.23 84.53 15.49 *0.000 2 

 1 0.000* 19.13 87.92 4.40 ا دا  ال الي بشكؿ  باشر لدا ـ.تقـل الشركة بقياس ل تابعة   .5

6.  
ت،ا الشركة العديد  ف ال ؤشرات ال الية لغير ال الية 

 لقياس ا دا  لفؽ  عايير لا،أة.
4.04 80.75 10.70 *0.000 6 

7.  
تفري الشركة  قارنات اأصا ية بيف تكاليؼ تأقيؽ الفلدة 

 7 0.000* 8.36 78.49 3.92 تأقيق ا.لالتكاليؼ ال ترتبة عمى عدـ 

  0.000* 19.97 82.75 4.14 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
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 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.11)رقـ  ف فدلؿ 

( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.40( يسالي 5رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف       
 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية لاف   19.13قي ة ا  تبار %،87.92الأسابي النسبي 

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد عف 

 ؿ افراد العينة عمى هذل الدقرة.  ف قبفدًا كبيرة 

اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.92( يسالي 7رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 8.36%، قي ة ا  تبار 78.49

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد ، α ≤0.05 دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
ؿ افراد العينة لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قب 3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي زاد عف 

 عمى هذل الدقرة. 

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 4.14ال تلسط الأسابي يسالي  فإفبشكؿ عاـ       
 لذلؾ يعتبر  فاؿ 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 19.97%، قي ة ا  تبار 82.75

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة ألداء المالي"ا
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي فلهريًا عف  ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ

هناؾ ع قة ايفابية عمى فقرات هذا ال فاؿ،   ا يدؿ عمى اف   ف قبؿ افراد العينةفدًا بدرفة كبيرة 
لقد اتدقت هذل النتا    ا دراسة ، ل ا دا  ال اليلتكاليؼ الفلدة تطبيؽ شركات  فت ا الدراسة بيف 

 (.2010(، لدراسة )الأدي،ي، 2008  ،)فاسـكؿ  ف 
 
 "تحميل فقرات مجال "األداء التشغيمي 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار 
 (.5.12)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 
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 (5.12)رقم جدول 
 األداء التشغيمي"لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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5.  
يساعد اتباع الشركة لبرا   الفلدة لتأسين ا في تسعير 

 الزبا ف لرغبات ـ.  نتفات ا بالشكؿ الذي يأقؽ ر،ا
4.17 83.40 12.68 *0.000 3 

2.  
تسعى الشركة ىلى  دض تكاليؼ  نتفات ا عف طريؽ الع ؿ بالسرعة 

 لالدقة ال طملبة لب ا يأقؽ الكدا ة ا نتافية.
4.17 83.40 11.72 *0.000 3 

3.  
ت ديض تكاليؼ الفلدة يدؿ عمى اف الشركة تقـل بتقميؿ 

الع مية ا نتافية التي تؤ،ر نسبة ال در لال،ياع ا،نا  
 ايفابيًا عمى  ستلى ادا .

4.04 80.75 8.41 *0.000 6 

4.  
يؤدي اتباع الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة لتأسين ا ىلى 
تأسيف كدا ة استي ؿ ال لارد لتأسيف كدا ة الع مية 

 ا نتافية.
4.32 86.42 15.68 *0.000 1 

5.  
 راقبة الع ميات يؤدي تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى 

ا نتافية لتأميؿ اسبا  انأراؼ النتا   عف  ا هل 
   طط له ل عالفة هذل ا نأرافات.

4.28 85.66 15.55 *0.000 2 

6.  
تقـل الشركة بقياس ادا ها التشييمي باست داـ  ؤشرات 
ا دا  التشييمي ل قارنة هذل ال ؤشرات قبؿ لبعد 

 است داـ انظ ة الفلدة.
4.08 81.51 9.45 *0.000 5 

  0.000* 16.96 83.52 4.18 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.12)رقـ  ف فدلؿ 
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.32يسالي  (4لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف      

 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 15.68قي ة ا  تبار %، 86.42الأسابي النسبي 
  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

عني اف هناؾ  لافقة بدرفة لهذا ي 3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد عف 
  ف قبؿ افراد العينة عمى هذل الدقرة. فدًا كبيرة 
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اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  4.04 يسالي( 3لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل الدقرة  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 8.41قي ة ا  تبار  %،80.75

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل الدقرة قد ، α ≤0.05 دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد العينة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي زاد عف 

 عمى هذل الدقرة. 

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 4.18ال تلسط الأسابي يسالي  فإفبشكؿ عاـ       
لذلؾ يعتبر  فاؿ  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 16.96%، قي ة ا  تبار 83.52

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة األداء التشغيمي"
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة  3درفة ال لافقة ال تلسطة لهي مؼ فلهريًا عف ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي ت

اف الشركات الصناعية لهذا يدؿ عمى  راد العينة عمى فقرات هذا ال فاؿ،ف قبؿ اففدًا  بدرفة كبيرة 
التالي لب  ف ادا  ا التشييميتأسيف لمتطبيؽ تكاليؼ الفلدة في قطاع غزة  فت ا الدراسة تقلـ ب

 (.2008لقد اتدقت هذل النتيفة  ا دراسة )الصدار، المطيؼ، تأسيف ادا  ا ا ستراتيفي، 
 
 "تحميل فقرات مجال "األداء التنافسي 

ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      
 (.5.13)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  .3ال تلسطة لهي 
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 (5.13)رقم جدول 
 لكل فقرة من فقرات مجال "األداء التنافسي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

1.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى زيادة 

 ر،ا ال ست مؾ ل زيادة الأصة السلقية.
4.38 87.55 16.83 *0.000 1 

2.  
يع ؿ نظاـ تكاليؼ الفلدة عمى تأقيؽ فلدة التص يـ 

 لتأقيؽ فاذبية ل نتفات الشركة. 
4.17 83.40 9.77 *0.000 6 

3.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى زيادة 

 التنافسية.الكدا ة لالأصة السلقية لال يزة 
4.21 84.23 13.72 *0.000 4 

4.  
يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة عمى 
ال أافظة عمى  ستليات ال  زلف ل، اف عدـ تلقؼ 

 ع ميات ا نتاج لالتلريد لوسلاؽ.
4.21 84.15 11.44 *0.000 5 

5.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تقديـ 

 اشباع اعمى لم ست مكيف. نتفات ا ب صا ص تأقؽ 
3.98 79.62 11.82 *0.000 8 

6.  
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تأسيف 
فلدة  نتفات ا لفذ  اكبر عدد  ف الزبا ف لتأقيؽ 

 أصة سلقية اكبر  ف  نافسي ا.
4.28 85.66 14.12 *0.000 3 

يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة عمى   .7
 لطمبات الع    ال تييرة بسرعة لكدا ة.ا ستفابة 

4.02 80.38 10.70 *0.000 7 

8.  
يساعد تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة في التأ،ير 
 عمى الل،ا التنافسي لالأصلؿ عمى فرص ن ل فذابة.

4.36 87.17 13.94 *0.000 2 

  0.000* 17.41 84.03 4.20 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * ال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة 

 ( ي كف است  ص  ا يمي:5.13)رقـ  ف فدلؿ 
( اي اف ال تلسط 5)الدرفة الكمية  ف  4.38( يسالي 1رقـ )لمدقرة ال تلسط الأسابي ىف      

 0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 16.83%، قي ة ا  تبار 87.55الأسابي النسبي 
  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذل الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
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لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذل الدقرة قد زاد 
 ؿ افراد العينة عمى هذل الدقرة.  ف قبفدًا كبيرة 

اي اف ال تلسط الأسابي النسبي  3.98 يسالي( 5لمدقرة رقـ )ال تلسط الأسابي ىف       
لذلؾ تعتبر هذل  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 11.82%، قي ة ا  تبار 79.62

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ا ستفابة ل ذل ، α ≤0.05 الدقرة دالة ىأصا يًا عند  ستلى د لة 
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة بدرفة كبيرة  ف قبؿ افراد  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي د الدقرة قد زا

 العينة عمى هذل الدقرة. 

، لاف ال تلسط الأسابي النسبي يسالي 4.20ال تلسط الأسابي يسالي  فإفبشكؿ عاـ       
لذلؾ يعتبر  فاؿ  0.000تسالي  (Sig).القي ة ا أت الية , لاف 17.41%، قي ة ا  تبار 84.03

  ا يدؿ عمى اف  تلسط درفة ، α ≤0.05 " داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة األداء التنافسي"
لهذا يعني اف هناؾ  لافقة  3عف درفة ال لافقة ال تلسطة لهي ا ستفابة ل ذا ال فاؿ ي تمؼ فلهريًا 

ات الصناعية لهذا يدؿ عمى اف الشرك ال فاؿ، ف قبؿ افراد العينة عمى فقرات هذا  فداً  بدرفة كبيرة
لقد اتدقت ست رار لالبقا  في بي ة ا ع اؿ، أقيؽ ادا  تنافسي ي كن ا  ف ا لت فت ا الدراسة تسعى 

 .(2012هذل النتا    ا دراسة )الد،ؿ، لغدير، 

 تحميل جميع فقرات األداء االستراتيجي 
ل عرفة  ا ىذا كانت  تلسط درفة ا ستفابة قد لصمت ىلى درفة ال لافقة  Tتـ است داـ ا تبار      

 (.5.14)رقـ النتا    ل،أة في فدلؿ  اـ  . 3ال تلسطة لهي 

 لجميع فقرات األداء االستراتيجي (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.14)رقم جدول 

 البند

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

 3 0.000* 19.97 82.75 4.14 ا دا  ال الي.
 2 0.000* 16.96 83.52 4.18 ا دا  التشييمي.
 1 0.000* 17.41 84.03 4.20 ا دا  التنافسي.

  0.000* 20.49 83.46 4.17 األداء االستراتيجي بشكل عام
 .α ≤0.05 د لة  ىال تلسط الأسابي داؿ ىأصا يًا عند  ستل  *                          
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ال تلسػػط الأسػػابي لف يػػا فقػػرات ا دا  ا سػػتراتيفي يسػػالي ( تبػػيف اف 5.14)رقػػـ  ػػف فػػدلؿ       
  20.49قي ػػة ا  تبػػار%، 83.46( اي اف ال تلسػػط الأسػػابي النسػػبي 5)الدرفػػة الكميػػة  ػػف  4.17
دالػػة ىأصػػػا يًا عنػػد  سػػتلى د لػػػة  لػػػذلؾ تعتبػػر الدقػػرات 0.000تسػػالي  (Sig).القي ػػة ا أت اليػػة لاف 

0.05≥ α ، 3  ػػا يػػدؿ عمػػى اف  تلسػػط درفػػة ا سػػتفابة قػػد زاد عػػف درفػػة ال لافقػػة ال تلسػػطة لهػػي 
   ف قبؿ افراد العينة عمى الدقرات.بدرفة كبيرة فدًا لهذا يعني اف هناؾ  لافقة 

 فرضيات الدراسة اختبار 5.4
 اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكاليف الجودة واألداء االستراتيجي لمشركات الصناعية      
 (.α≤0.05في قطاع غزة عند مستوى داللة )

تسػػػػػالي .( Sigلاف القي ػػػػػة ا أت اليػػػػػة )، 0.663( اف  عا ػػػػػؿ ا رتبػػػػػاط يسػػػػػالي 5.15فػػػػػدلؿ )يبػػػػػيف 
لهذا يدؿ عمى لفلد ع قة ذات د لػة ىأصػا ية بػيف  α≤ 0.05لهي اقؿ  ف  ستلي الد لة  0.000

 تكاليؼ الفلدة لا دا  ا ستراتيفي لمشركات الصناعية في قطاع غزة.

 (5.15جدول )
 بين تكاليف الجودة واألداء االستراتيجي لمشركات الصناعية في قطاع غزةمعامل االرتباط 

 (.Sig)القيمة االحتمالية االرتباطمعامل  
 0.000* 610. الع قة بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  ال الي

 0.000* 577. الع قة بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  التشييمي
 0.000* 570. الع قة بيف تكاليؼ الفلدة لا دا  التنافسي

 0.000* 663. العالقة بين تكاليف الجودة واألداء االستراتيجي
. α=0.05ا رتباط داؿ ىأصا يًا عند  ستلي د لة    

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
( بين α≤0.05الفرضية الرئيسة الثانية: توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )

حول مدى تأثير تكاليف الجودة في تحسين األداء االستراتيجي تعزى  متوسطات بيانات المبحوثين
لمبيانات العامة )المؤىل العممي، التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التي تم 

 الحصول عمييا في مجال المحاسبة اإلدارية وتكاليف الجودة(.
 ا ىذا كاف هناؾ فرلؽ ذات د لة ىأصا ية لهذا  التبايف ا أادي" ل عرفةتـ است داـ ا تبار "      

  تلسطات ال اك،ر. 3ا  تبار  عم ي يصمح ل قارنة 
 ليشتؽ  ف هذل الدر،ية الدر،يات الدرعية التالية:
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( بين متوسطات بيانات المبحوثين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 إلى المؤىل العممي. داء االستراتيجي تعزىحول مدى تأثير تكاليف الجودة في تحسين األ

 ( ي كف استنتاج  ا يمي:5.18)رقـ النتا   ال ل،أة في فدلؿ  
" اقؿ  ف  ستلى الد لة بار "التبايف ا أاديال قابمة   ت (.Sig)تبيف اف القي ة ا أت الية       
0.05 ≥ α  ،ا دا  ا ستراتيفي" لبذلؾ  لم فا ت "ا دا  ال الي، ا دا  التشييمي، ا دا  التنافسي

ي كف استنتاج انه تلفد فرلؽ ذات د لة ىأصا ية بيف  تلسطات تقديرات عينة الدراسة ألؿ هذا 
 ال فاؿ تعزى ىلى ال ؤهؿ العم ي لذلؾ لصالح الذيف  ؤهم ـ العم ي بكاللريلس. 

اكبر  (.Sig)بالنسبة لباقي ال فا ت لال فا ت  فت عة, فقد تبيف اف القي ة ا أت الية ا ا       
لبذلؾ ي كف استنتاج انه   تلفد فرلؽ ذات د لة ىأصا ية بيف  α ≤ 0.05 ف  ستلى الد لة 

 تلسطات تقديرات عينة الدراسة ألؿ هذل ال فا ت لال فا ت  فت عة  عا تعزى ىلى ال ؤهؿ 
 .العم ي

 التباين األحادي"  المؤىل العممي" نتائج اختبار: (5.16)رقم جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

دبموم 
 ماجستير بكالوريوس متوسط

 0.293 1.258 4.06 4.09 3.65 عناصر تكاليؼ اللقاية.
 0.294 1.256 4.20 4.21 3.74 عناصر تكاليؼ التقييـ.

 0.602 0.512 3.65 3.77 3.45 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.063 2.931 3.42 3.98 3.83 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.288 1.275 3.85 4.01 3.66 تكاليف الجودة.
 0.012* 4.811 4.11 4.20 3.57 ا دا  ال الي.

 0.017* 4.452 4.00 4.27 3.58 ا دا  التشييمي.
 0.022* 4.140 4.00 4.29 3.66 التنافسي.ا دا  

 0.005* 5.821 4.04 4.25 3.61 األداء االستراتيجي.
 0.058 3.018 3.93 4.11 3.63 جميع المجاالت معاً 

 .α ≤ 0.05* الدرؽ بيف ال تلسطات داؿ ىأصا يًا عند  ستلى د لة     
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( بين متوسطات بيانات المبحوثين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 إلى التخصص. حول مدى تأثير تكاليف الجودة في تحسين األداء االستراتيجي تعزى

 ال قابمة   تبار (.Sig)( تبيف اف القي ة ا أت الية 5.19)رقـ  ف النتا   ال ل،أة في فدلؿ      
لبذلؾ  لف يا ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً  α ≤ 0.05التبايف ا أادي" اكبر  ف  ستلى الد لة "

ي كف استنتاج انه   تلفد فرلؽ ذات د لة ىأصا ية بيف  تلسطات تقديرات عينة الدراسة ألؿ هذل 
 تعزى ىلى الت صص.  ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً 

 التخصص "التباين األحادي" نتائج اختبار: (5.17)رقم جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أخرى إدارة أعمال محاسبة .(

 0.713 0.341 4.20 4.00 4.04 عناصر تكاليؼ اللقاية.
 0.649 0.436 4.36 4.12 4.15 عناصر تكاليؼ التقييـ.

 0.122 2.194 4.08 3.88 3.60 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.236 1.488 4.21 3.72 3.87 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.304 1.221 4.21 3.94 3.91 تكاليف الجودة.
 0.437 0.841 4.33 4.12 4.10 ا دا  ال الي.

 0.305 1.217 4.24 4.35 4.10 ا دا  التشييمي.
 0.235 1.493 4.38 4.34 4.11 ا دا  التنافسي.

 0.298 1.240 4.32 4.27 4.10 األداء االستراتيجي.
 0.289 1.274 4.25 4.07 3.99 المجاالت معاً جميع 

( بين متوسطات بيانات المبحوثين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
  المسمى الوظيفي. إلى حول مدى تأثير تكاليف الجودة في تحسين األداء االستراتيجي تعزى

ال قابمة   تبار"  (.Sig)( تبيف اف القي ة ا أت الية 5.20)رقـ  ف النتا   ال ل،أة في فدلؿ      
لبذلؾ  لف يا ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً  α ≤ 0.05التبايف ا أادي" اكبر  ف  ستلى الد لة 

ي كف استنتاج انه   تلفد فرلؽ ذات د لة ىأصا ية بيف  تلسطات تقديرات عينة الدراسة ألؿ هذل 
 تعزى ىلى ال س ى اللظيدي.  ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً 
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 التباين األحادي" المسمى الوظيفي " نتائج اختبار: (5.18) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة
القي

 
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
 مدير رئيس قسم محاسب .(

 0.588 0.537 4.10 4.16 3.98 عناصر تكاليؼ اللقاية.
 0.951 0.050 4.19 4.21 4.15 عناصر تكاليؼ التقييـ.

 0.505 0.693 3.79 3.89 3.64 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.393 0.951 4.07 3.72 3.87 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.677 0.394 4.03 4.01 3.90 تكاليف الجودة.
 0.950 0.051 4.13 4.11 4.15 ا دا  ال الي.

 0.805 0.218 4.13 4.13 4.22 ا دا  التشييمي.
 0.840 0.175 4.22 4.13 4.23 ا دا  التنافسي.

 0.856 0.156 4.16 4.12 4.20 األداء االستراتيجي.
 0.913 0.091 4.08 4.05 4.02 جميع المجاالت معاً 

( بين متوسطات بيانات المبحوثين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
  سنوات الخبرة. إلى حول مدى تأثير تكاليف الجودة في تحسين األداء االستراتيجي تعزى

 ال قابمة   تبار (.Sig)( تبيف اف القي ة ا أت الية 5.21)رقـ  ف النتا   ال ل،أة في فدلؿ      
لبذلؾ  لف يا ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً  α ≤ 0.05التبايف ا أادي" اكبر  ف  ستلى الد لة "

ي كف استنتاج انه   تلفد فرلؽ ذات د لة ىأصا ية بيف  تلسطات تقديرات عينة الدراسة ألؿ هذل 
 تعزى ىلى سنلات ال برة. ال فا ت لال فا ت  فت عة  عاً 
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 التباين األحادي" سنوات الخبرة" اختبارنتائج  :(5.19) رقم ولجد

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 سنتين

إلى  2من 
 سنوات 5

إلى  6من 
10 

 سنوات

أكثر من 
10 

 سنوات
 0.474 0.848 4.21 4.14 3.99 3.80 عناصر تكاليؼ اللقاية.

 0.473 0.851 4.05 4.20 4.26 3.85 التقييـ.عناصر تكاليؼ 
 0.863 0.248 3.79 3.81 3.70 3.56 عناصر تكاليؼ الدشؿ الدا مي.
 0.326 1.182 4.06 4.03 3.71 3.97 عناصر تكاليؼ الدشؿ ال ارفي.

 0.693 0.487 4.02 4.04 3.92 3.77 تكاليف الجودة.
 0.395 1.012 4.21 4.10 4.19 3.86 ا دا  ال الي.

 0.485 0.828 4.02 4.23 4.24 3.93 ا دا  التشييمي.
 0.321 1.198 4.14 4.23 4.28 3.83 ا دا  التنافسي.

 0.342 1.141 4.13 4.19 4.24 3.87 األداء االستراتيجي.
 0.601 0.628 4.06 4.10 4.05 3.81 جميع المجاالت معاً 
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 النتائج: 6.1
 : ا يمي لي ا الدراسةىاهـ النتا   التي تلصمت إف بناً  عمى الدراسة ال يدانية ف

الدراسػػػة اف الشػػػركات الصػػػناعية فػػػي قطػػػاع غػػػزة ت ػػػتـ بتكػػػاليؼ الفػػػلدة بنسػػػبة نتػػػا   اظ ػػػرت  .1
 ، تكػػػػػاليؼ التقيػػػػػيـ%80.99لف يػػػػػا عناصػػػػػر تكػػػػػاليؼ الفػػػػػلدة )تكػػػػػاليؼ اللقايػػػػػة % 79.13
 .(%77.61 ، تكاليؼ الدشؿ ال ارفي%74.62 ، تكاليؼ الدشؿ الدا مي83.42%

، تكػػاليؼ التقيػػيـ، تكػػاليؼ الدشػػؿ الػػدا مي، لتكػػاليؼ تكػػاليؼ اللقايػػة)ىف ارتدػػاع  سػػتلى فػػلدة  .2
تسػػعى ىلػػى الأػػد  ػػف العيػػل  يػػدؿ عمػػى اف الشػػركات الصػػناعية الدمسػػطينية  الدشػػؿ ال ػػارفي(

نتاج  نتفات بفلدة  رتدعة لتأقيؽ التدلؽ لدي ا عمى  ستلى السلؽ ال أمي.   لا 
 اظ ػػػػرت الدراسػػػػة اف ا دا  ا سػػػػتراتيفي لمشػػػػركات الصػػػػناعية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة  رتدػػػػا بنسػػػػبة .3

 ، ا دا  التنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػي%83.52 ي، ا دا  التشػػػػػػػػػػػػػػػػػييم%82.75 ا دا  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػالي) 83.46%
84.03%). 

يبػػػيف  ػػػدى ىف ارتدػػػاع  سػػػتلى ا دا  ا سػػػتراتيفي لػػػدى الشػػػركات الصػػػناعية  فت ػػػا الدراسػػػة  .4
 .اهت ا  ا لسعي هذل الشركات لتأقيؽ استراتيفيات ا لاهداف ا قصيرة لبعيدة ال دى

بػػيف تكػػاليؼ ذات د لػػة ىأصػػا ية ايفابيػػة ع قػػة هنػػاؾ   ػػف  ػػ ؿ ا تبػػار الدر،ػػيات تبػػيف اف .5
 %.66.3بنسبة  الفلدة لا دا  ا ستراتيفي

شػركات الصػناعية تعػزى ىلػى كػؿ   تلفد فرلؽ ذات د لة اأصا ية بيف  تلسطات ىفابػات ال .6
ال سػػ ى الػػلظيدي، عػػدد الػػدلرات التػػي تػػـ  ػػف )ال ؤهػػؿ العم ػػي، الت صػػص، سػػنلات ال د ػػة، 

 الأصلؿ عمي ا(.
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 التوصيات 6.2
  ف   ؿ  ا تلصمت ىليه الدراسة  ف نتا   نلصي ب ا يمي:

فػػػي ل ػػػا ل ػػػا  ػػػف دلر كبيػػػر ىعطػػػا  الشػػػركات الصػػػناعية اه يػػػة اكبػػػر لتكػػػاليؼ الفػػػلدة ،ػػػرلرة  .1
 لزيادة في ا يرادات. يض التكاليؼ الكميةت د

الزيػػادة في ػػا يع ػػؿ ف ىبتكػػاليؼ اللقايػػة لالتقيػػيـ  ػػف ناأيػػة أيػػث زيػػادة اهت ػػاـ الشػػركات ،ػػرلرة  .2
 عمى ت ديض تكاليؼ الدشؿ الدا مي لال ارفي.

العال يػة ال أميػة ل تشفيا الشركات الصناعية فػي الأصػلؿ عمػى شػ ادات الفػلدة لال لاصػدات  .3
 ىنتاج  نتفات بفلدة ل لاصدات  الية  ف العيل .ىلى عي لالس

،ػػ ف  ف لعػػة الشػػركات الصػػناعية بتصػػ يـ انظ ػػة لمتقريػػر عػػف تكػػاليؼ الفػػلدة  ،ػػرلرة قيػػاـ .4
 . ف التقارير ال الية

التػي تلصػمت صػأة النتػا   لمتأكػد  ػف كدراسػة أالػة  شػركة صػناعيةتطبيؽ هذل الدراسػة عمػى  .5
عناصػر تكػاليؼ الفػلدة فػي تأسػيف با ،افة ىلى قيػاس  ػدى تػأ،ير لتأديػد ىلي ا هذل الدراسة 

 . ف   ؿ  عادلة ا رتباط ا ستراتيفي بشكؿ دقيؽا دا  
، دعػػلة الشػػركات الصػػناعية ل سػػتدادة  ػػف النتػػا   التػػي تػػـ التلصػػؿ ىلي ػػا  ػػف الدراسػػة الأاليػػة  .6

 .لاعتبار الفلدة هدفًا استراتيفيًا لبقا  الشركات في ا سلاؽ لاست رارها لن لها
فػػي الأصػػلؿ عمػػى دلرات تدريبيػػة تسػػاعد فػػي التعا ػػؿ  ػػا السػػعي ىلػػى تطػػلير الكػػلادر البشػػرية  .7

 لتطبيق ا لكيدية قياس ا لالتقرير عن ا.تكاليؼ الفلدة  ف أيث تصنيد ا 

 دراسات مقترحة 6.3
 .العا مة في فمسطيفا،ر تطبيؽ تكاليؼ الفلدة عمى ا دا  ا ستراتيفي لمشركات  .5
 أسيف ا دا  ا ستراتيفي.ال قاييس ال الية لغير ال الية لتكاليؼ الفلدة في ت دلر .2
  ر عم ي ألؿ اه ية تكاليؼ الفلدة لا،رها عمى ادا  الشركات. ؤتع ؿ  .3
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 (1ممحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين:

 
 .غزة -، قسـ ال أاسبة، كمية التفارة الفا عة ا س  يةأ دي شأدة زعر ا ستاذ الدكتلر/  .1

 .غزة -أمس، قسـ ال أاسبة، كمية التفارة الفا عة ا س  ية عبد هللا ا ستاذ الدكتلر/ سالـ .2

 .غزة -ا ستاذ الدكتلر/ عمي عبد هللا شاهيف، قسـ ال أاسبة، كمية التفارة الفا عة ا س  ية .3

 غزة. -ا ستاذ الدكتلر/ فبر ىبراهيـ الداعلر، قسـ ال أاسبة، كمية التفارة، فا عة ا زهر .4

 غزة. -قسـ ال أاسبة، الكمية الفا عية لمعمـل التطبيقيةالدكتلر/ ع ر عيد الفعيدي،  .5

 .غزة -ا ستاذ الدكتلر/ س ير  الد صافي، قسـ ا أصا ، كمية التفارة الفا عة ا س  ية .6
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 (2ممحق رقم )
 استبانة الدراسة

 بسـ هللا الرأ ف الرأيـ

 غزة –الجامعة االسالمية 

 العميـــــاــات ـــعمادة الدراسـ

 ـــــارةــــــــــة التجــــــــــــــــكميــــــــ

 قسم المحاسبة والتمويــــــل

 

 األخ الكريم،، األخت الكريمة،،

 تحية طيبة وبعد ،،،

دراسة تطبيقية  -االستراتيجياألداء بتكاليف الجودة  "عالقةتقلـ الباأ،ة بإفرا  دراسة بعنلاف      
لهي فز   ف  تطمبات الأصلؿ عمى درفة ال افستير في  في قطاع غزة" عمى الشركات الصناعية

الفا عة ا س  ية _ غزة، أيث تأتلي عمى فزايف ا لؿ يش ؿ بيانات عا ة لال،اني يش ؿ بيانات 
 ت ص تكاليؼ الفلدة لالذي تـ ت صيصه لإلفابة عنه بلاسطة ىدارة الشركة.

الكبير لا ستعداد الدا ـ ل ؤازرة ا بأاث العم ية التي ت دـ لك ا هل الع د بكـ دا  ًا ا هت اـ      
ال فت ا، فإننا نأ ؿ تعالنكـ  ف   ؿ ا فابة عمى ا س مة ال رفقة ل ا لذلؾ  ف اه ية في تأقيؽ 

مع التأكيد عمى أن كافة اجاباتكم ستعامل بسرية تامة ضمن إطار البحث العممي اهداؼ الدراسة، 
 .ستبيان تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجابتكموصحة نتائج االفقط. 

 نشكركـ عمى أسف تعالنكـ ،،،

 الباحثة                                                                              

 ريم محمود أبو عامر  
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 فقرات االستبانة

 الرجاء وضع )      ( في مكان اإلجابة المناسبة                       

 الجزء األول: بيانات عامة:    

 المؤىل العممي:   1- 

  افستير. )   ( دبمـل  تلسط.            )   ( بكاللريلس.            )   (

 )   ( غير ذلؾ/ أدد.............        

 التخصص:   2- 

 )   ( عمـل  الية ل صرفية.      )   (  أاسبة.            )   ( ىدارة اع اؿ.           

 الوظيفي: المسمى   3- 

 ( ر يس قسـ.  )   (  أاس .                           )  

 )   (  دير.                              )    ( غير ذلؾ/ أدد............     

 سنوات الخبرة:4-    

 سنلات. 5الى  2)   ( اقؿ  ف سنتيف.                      )   (  ف     

 سنلات. 10سنلات.             )   ( اك،ر  ف  10الى   6)   (  ف     
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 الجزء الثاني: بيانات تخص تكاليف الجودة:

 .الوقاية عناصر تكاليف: المحور األول
 
 م.
 

 
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 درجة الموافقة

جداً 
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

جداً  
مة 

قمي
 

      .تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ ت طيط لتأسيف الفلدة 1
      ت تـ  الشركة بتكاليؼ ف ا لتأميؿ التقرير عف بيانات الفلدة. 2
      تقـل الشركة بل،ا نظـ الفلدة لتطليرها ل رافعة فعاليت ا.  3

4 
بشكؿ  ست ر لمق،ا  كة بتكاليؼ  رافعة تص يـ ال نت  الشر  ت تـ

 عمى اأت ا ت أدلث ا طا .
     

5 
الشركة اه ية تكاليؼ تف يز لتنديذ برا   التدري  ال تعمقة  تعي

 بالفلدة.
     

6 
فعالية نظـ الفلدة لالتقرير عف الفلدة بشكؿ الشركة ب رافعة  ت تـ

 .لتفن  أدلث ا  طا   ست ر
     

      تعطي الشركة اه ية لتكاليؼ دلا ر لهندسة الفلدة. 7

8 
ت تـ الشركة بتكاليؼ صيانة ل عايرة اف زة الرقابة )القياس 

      لا  تبار( بشكؿ دلري لمأداظ عمى دقت ا.

 تكاليف التقييم.عناصر الثاني:  المحور
1.  

9 
الدا مة في الع مية  الشركة بدأص لا تبار ال لاد ا للية ت تـ
 .نتافية ل، اف  طابقت ا لم لاصدات ا

     

10 
تقـل الشركة بدأص لا تبار عينات  ف ال نتفات تأت التصنيا ال 

 التشييؿ ا،نا  الع مية ا نتافية.
     

      ال نتفات في ن اية الع مية ا نتافية.تقـل الشركة بدأص لا تبار  11

12 
لى ا رى ىتفري الشركة فألصات   تبرية قبؿ ا نتقاؿ  ف  رأمة 

 لالتيميؼ. نت ا ا  ذ العينات بعد افي الع مية ا نتافية ل 
     

13 
تكاليؼ الدأص الن ا ي لم نتفات قبؿ القياـ  الشركة بتأديد تقـل

      بع مية تلريدها.

14 
عمى  ط  نافا ا  تكاليؼ تقييـ ال  زلف ب دؼ ت تـ الشركة بأس

 عدـ هبلط قي ة ال نتفات ال  زنة.
     

15 
تع ؿ الشركة عمى ل،ا  عايير  أددة لتصنيؼ ال نتفات فيدة ال 

       عيبة ال تالدة عند  ستلى  عيف  ف الفلدة.
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جداً 
رة 
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بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

جداً  
مة 

قمي
 

16 
تع ؿ الشركة عمى ىفرا  الصيانة ال ز ة لم عدات ال اصة بالفلدة 

 ل طلط ا نتاج باست رار لمأد  ف أا ت التمؼ.
     

 عناصر تكاليف الفشل الداخمي. :المحور الثالث

17 
لالتي    )ال ردة( عدد اللأدات التالدة عمى تقديرالشركة  تع ؿ

 تت كف  ف  عالفت ا لتأديد تكمدت ا.
     

      تقـل الشركة بتقدير عدد اللأدات ال عيبة لالتي تـ ىعادة تصنيع ا. 18

تقـل الشركة بتقدير تكمدة ال ردة لا ص ح نتيفة التلريدات  19
 لال نتفات غير ال طابقة اللاردة  ف ال لرديف.

     

20 
عمى تقدير تكمدة بيا ال نتفات بسعر اقؿ نتيفة للفلد تع ؿ الشركة 

 عيل  في ال نت .
     

      تع ؿ الشركة عمى تقدير تكمدة ال لاد ال  درة )تكمدة الداقد(. 21
      ل لاد ال اـ التي اصبأت عادـ.ات زيف تكمدة لالشركة تقدير  تفري 22

23 
لتلقؼ الع مية ا نتافية  تقدير تكاليؼ صيانة ا عطاؿبالشركة  ت تـ

 .لتكاليؼ اللقت ال،ا ا نتيفة  شك ت الفلدة
     

      ت تـ الشركة بدأص لا تبار ال نتفات ال عاد تشييم ا. 24

25 
نتاج  نتفات ىلى ىسبا  ال ؤدية ا  لتأميؿ تقـل الشركة بتأديد

 ردي ة الفلدة.
     

 .تكاليف الفشل الخارجي عناصرالرابع:  المحور
 
28 

تمتـز الشركة بتأ ؿ تكاليؼ استقباؿ لتبديؿ ال نتفات ال عيبة 
 ال رفعة  ف الزبا ف لالع      ؿ فترة ال، اف.

     

29 
تتأ ؿ الشركة تكاليؼ الشكالي بسب  لفلد عيل  في ال نتفات 

 التي تـ بيع ا لمع   .
     

30 
  ػػػػف قبػػػػؿتقػػػػـل الشػػػػركة ب عالفػػػػة ال نتفػػػػات ال عيبػػػػة عنػػػػد اسػػػػت   ا 

  .الع    بسب  لفلد عيل  في ا
     

تتبا الشركة سياسة تفن  ال سارة الناش ة عف عدـ ر،ا الزبلف عف  31
 فلدة ال نت  لفقد ال،قة نتيفة عدـ  طابقة ال لاصدات.

     

32 
تع ؿ الشركة عمى فأص ال نتفات قبؿ  رلف ا لمسلؽ لمتأكد  ف 

 لم لاصدات. ملها  ف العيل  ل طابقت ا 
     

33 
تتأ ؿ الشركة تكاليؼ التعلي،ات لال س لأات التي ت نأ ا 

 لمع   .
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 .االستراتيجيداء ألالجزء الثالث: بيانات تخص ا

 أواَل: األداء المالي.

 
 .م
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 درجة الموافقة

جداً 
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

جداً  
مة 

قمي
 

1 
تساعد برا   لاسالي   راقبة الفلدة التي تتبع ا الشركة عمى  تابعة 

  عالفة ا نأرافات لال شك ت التي تلاف  ا.
     

2 
ال ست ر اتباع نظاـ تكاليؼ الفلدة لالتركيز عمى التأسيف يع ؿ 

عمى ت ديض التكاليؼ ىلى اقصى أد   كف لتأقيؽ اقصى فاعمية 
 .  كنة

     

3 
ت ديض تكاليؼ ال نتفات لمشركة تدؿ عمى اف الشركة تقـل بتقميؿ 

عمى    ا يؤ،ر ايفابياً نسبة ال در لال،ياع ا،نا  الع مية ا نتافية 
  ستلى التكاليؼ لا يرادات.

     

4 
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تعظيـ ،رلة 

 ا ست، ار.ال ساه يف  ف   ؿ تأقيؽ علا د أقيقية عمى 
     

      تقـل الشركة بقياس ل تابعة ا دا  ال الي بشكؿ  باشر لدا ـ. 5

ت،ا الشركة العديد  ف ال ؤشرات ال الية لغير ال الية لقياس ا دا   6
 لفؽ  عايير لا،أة.

     

7 
تفري الشركة  قارنات اأصا ية بيف تكاليؼ تأقيؽ الفلدة 

 تأقيق ا.لالتكاليؼ ال ترتبة عمى عدـ 
     

 األداء التشغيمي. ثانيا:

8 
اتباع الشركة لبرا   الفلدة لتأسين ا في تسعير  نتفات ا يساعد 

 بالشكؿ الذي يأقؽ ر،ا الزبا ف لرغبات ـ.
     

9 
تسعى الشركة ىلى  دض تكاليؼ  نتفات ا عف طريؽ الع ؿ بالسرعة لالدقة ال طملبة 

 لب ا يأقؽ الكدا ة ا نتافية.
     

10 
ال در تكاليؼ الفلدة يدؿ عمى اف الشركة تقـل بتقميؿ نسبة ت ديض 

 .ادا عمى  ستلى  نتافية التي تؤ،ر ايفابياً لال،ياع ا،نا  الع مية ا 
     

11 
تأسيف  يؤدي اتباع الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة لتأسين ا ىلى

 .كدا ة استي ؿ ال لارد لتأسيف كدا ة الع مية ا نتافية
     

12 
يؤدي تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى  راقبة الع ميات ا نتافية 
لتأميؿ اسبا  انأراؼ النتا   عف  ا هل   طط له ل عالفة هذل 

 ا نأرافات.
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يمة
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جداً  
مة 
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13 
الشركة بقياس ادا ها التشييمي باست داـ  ؤشرات ا دا  تقـل 

 .التشييمي ل قارنة هذل ال ؤشرات قبؿ لبعد است داـ انظ ة الفلدة
     

 ثالثًا: األداء التنافسي.

14 
لى زيادة ر،ا ال ست مؾ تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىيؤدي 

 .زيادة الأصة السلقية ل
     

يع ؿ نظاـ تكاليؼ الفلدة عمى تأقيؽ فلدة التص يـ لتأقيؽ  15
 فاذبية ل نتفات الشركة. 

     

16 
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى زيادة الكدا ة لالأصة 

 السلقية لال يزة التنافسية.
     

17 
يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة عمى ال أافظة عمى 

ل، اف عدـ تلقؼ ع ميات ا نتاج لالتلريد   ستليات ال  زلف
 لوسلاؽ.

     

18 
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة  ىلى تقديـ  نتفات ا 

 ب صا ص تأقؽ اشباع اعمى لم ست مكيف.
     

19 
يؤدي تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة ىلى تأسيف فلدة 

أصة سلقية اكبر  ف  نتفات ا لفذ  اكبر عدد  ف الزبا ف لتأقيؽ 
  نافسي ا.

     

20 
يساعد تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الفلدة الشركة عمى ا ستفابة لطمبات 

      الع    ال تييرة بسرعة لكدا ة.

21 
يساعد تطبيؽ الشركة لنظاـ تكاليؼ الفلدة في التأ،ير عمى الل،ا 

 التنافسي لالأصلؿ عمى فرص ن ل فذابة.
     

 

 مع تحيات الباحثة

 


