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األداء المالي لشركات األدوية  في تحسين دور الرقابة على تكاليف جودة التصنيع

 األردنية

 

 :الملخص باللغة العربية

وتكواليف التييوي ، وتكواليف ال اود الودا ل ،  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تكاليف الجوود  تتكواليف الويايوة

 امية.وتكاليف ال اد ال ارج ( ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة الها

( 29بتصومي  اسوتبانتين، األولوى موجهوة لموديرت ا نتواو والجوود  واوملت ت ينولتحييق أهداف الدراسة يوا  البواح 

( فيور  وللول لجموع المعلوموات األوليوة مون عينوة 14فير . ال انية  صصت لموديرت الماليوة والمحاسوبين واوملت ت

ال رذوويات باسووت دا  الحامووة ا حصوواوية للعلووو  الدارسووة. وفوو  ذوووء للوول جووري جمووع وتحليوود البيانووات وا تبووار 

اسوة مون ( مون الموديرين المواليين والمحاسوبين، أموا عينوة الدر75. تكونت علينة الدراسوة مون تSPSSاالجتماعية 

 (.50بلغت ت مديرت ا نتاو والجود  فيد

التحليود لبيانوات الدراسوة وت  است دا  العديد من األسوالي  ا حصواوية لتحييوق أهوداف الدراسوة وبعود إجوراء عمليوة 

 وفرذيات توصلت الدراسة إلى عدد من النتاوج كان أهمها:

د الدا ل  وال ارج  ف  اركات صناعة األدويوة األردنيوة الباورية مرت عوا ، مستوي جود  تكاليف الوياية وال ا أن

 متوسطا .ومتوسطا  ف  مستوي جود  تكاليف التييي  ف  اركات صناعة األدوية األردنية البارية 

وأن مستوي أداء اركات صناعة األدوية األردنية البارية المال  من حيث العاور على االست مار والعاود على حوق 

( مرت عا ، ومتوسطا  مون حيوث هوام  2008، 2007، 2006الملكية ومجمد الربح ف  السنوات ال الث األ ير  ت

 الربح من العمليات.

معنويووة لتكوواليف جووود  التصوونيع المتذوومنة تكوواليف الويايووة وال اوود الوودا ل   وبينووت النتوواوج وجووود دور لت داللووة

وال ارج  والتييي  ف  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة الهااومية عنود 

 (.0.05مستوي داللة ت
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Abstract: 

The study aimed to investigate the Role of Control on Industrial Quality Costs; 

Costs (Preventive Costs, Appraisal Costs, Internal Failure Costs and External 

Failure Costs) in Improving Financial Performance for Jordanian 

Pharmaceutical Companies. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher designed two 

questionnaire, the first distributed to quality and production managers consisting 

of (29) paragraphs, the second distributed to financial Managers consisting of 

(14) paragraphs to gather the primary information from study sample. The 

statistical package for social sciences (SPSS) program was used to analyze 

and examine the hypotheses. The study sample consists of (75) from financial 

managers and (50) quality production managers. 

The study used many statistical methods. After executing the analysis to study 

hypotheses; the study concluded that: 

The Preventive Costs; Internal Failure Costs and External Failure Costs level in 

Jordanian Pharmaceutical Companies were high; and medium in Appraisal 

Costs level. 

The Jordanian Pharmaceutical Companies Financial Performance in terms of 

ROI; ROE and total profit in past three years was high; and medium from the 

profit margin from operations. 

The results show there is a role of Industrial Quality Costs Contained Preventive 

Costs; Internal Failure; External Failure and Appraisal Costs in Improving 

Financial Performance for Jordanian Pharmaceutical Companies at level (α ≤ 

0.05). 

Key words : Controlling , Industrial Quality Costs , Financial , 

Performance, Jordanian pharmaceutical Companies .  
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 :ـةالمقدمـ

من اليصور وعد  االكتماد لجميع جوانبه،  على الرغ  من التطور المحاسب  وتيدمه إال أنه ما ااد يعان 

تواجه المحاس  ومن أهمها كي يوة  ولعد من أه  نواح  اليصور وعد  تيديمه  جابات وافية لعدد من المااكد الت 

يياس تكل ة الجود . للا تعد تكاليف الجود  أحد االتجاهات المحاسبية الحدي ة الت  ينص  االهتما  عليهوا فو  الويوت 

الحاذر، وأن م هو  تكاليف الجود  تطور حتى أصبح ياكد جانبا  مهموا  وأحود المراورات الرويسوة فو  التوي ير فو  

 ينعكس على مستويات الربحية ويدر  الاركات ف  مواجهة الظروف الطاروة. تكاليف االنتاو مما

ويمكن توفير معلوموات عون تكواليف الجوود  العواملين مون وصوف األناوطة األساسوية لات العاليوة بجوود  

المنتجات ومن    ربطها موع طبيعوة األناوطة التو  ييوو  بهوا األفوراد العواملون دا ود الاوركة، وإن للول يوردت إلوى 

ياس تكاليف الجود  للمنتجات من  الد السيطر  على كد األناطة المتعلية بالمود الت لات العاليوة بوالجود  وكود ي

األناووطة المتعليووة بالم رجووات لات العاليووة بووالجود ، وفذووال  عوون للوول كوود التكوواليف لات العاليووة بتلوول األناووطة 

كد عا ، ومن هنا تبرا أهمية المعلومات عن تكاليف واحتسا  تي يرها ف  الوحدات المنتجة وف  تكاليف االنتاو با

جود  المنتجات لكد األيسا  إبتداءا  من السيطر  على الجود  واللت ياكد أهمية بالغة ف  الهيكد ا دارت للاركات 

 .(64: 2009السيد، توإنتهاء بييسا  التسويق والمبيعات 

اووركات تصونيع االدويووة الباوورية األردنيووة  مون هنووا توويت  هولا الدراسووة للتعوورف علووى تكواليف الجووود  فوو 

 وأ رها على األداء المال  لهلا الاركات.

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 يمكن التعبير عن ماكلة الدراسة من  الد طرح السراد الرويس  التال :

ملكوة هد لتكواليف جوود  التصونيع دور فو  تحسوين األداء الموال  فو  اوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  الم •

 األردنية الهاامية؟ ويت رع منه األسولة التالية:

هوود لتكوواليف الويايووة دور فوو  تحسووين األداء المووال  فوو  اووركات تصوونيع األدويووة الباوورية فوو  المملكووة  أوال :

 األردنية الهاامية؟

مملكووة هوود لتكوواليف التييووي  دور فوو  تحسووين األداء المووال  فوو  اووركات تصوونيع األدويووة الباوورية فوو  ال  انيووا :

 األردنية الهاامية؟

هد لتكاليف ال اد الدا ل  دور ف  تحسين األداء المال  ف  اركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة   ال ا :

 األردنية الهاامية؟

هد لتكواليف ال اود ال وارج  دور فو  تحسوين األداء الموال  فو  اوركات تصونيع األدويوة الباورية فو   رابعا :

 الهاامية؟ المملكة األردنية
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 :فرضيات الدراسة

 النتواوج وإسوت ال  سويجري إ تبارهوا، التو  التاليوة الرويسوة  ال رذويات صوياغة الدراسة تمت ماكلة إستنادا  إلى

 والتوصيات: 

 :الفرضية الرئيسة االولى

وية البشرية ال يوجد دور ذي داللة معنوية لتكاليف جودة التصنيع في تحسين األداء المالي لشركات تصنيع األد"

 يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية: ."في المملكة األردنية الهاشمية

1-HO1 ال يوجددد دور ذي داللددة معنويددة لتكدداليف الوقايددة فددي تحسددين األداء المددالي لشددركات تصددنيع األدويددة :

 البشرية في المملكة األردنية الهاشمية.

2-HO1لتقيدديم فددي تحسددين األداء المددالي لشددركات تصددنيع األدويددة : ال يوجددد دور ذي داللددة معنويددة لتكدداليف ا

 البشرية في المملكة األردنية الهاشمية.

HO1-3 ال يوجددد دور ذي داللددة معنويددة لتكدداليف الفشددل الددداخلي فددي تحسددين األداء المددالي لشددركات تصددنيع :

 األدوية البشرية في المملكة األردنية الهاشمية.

HO1-4 معنويددة لتكدداليف الفشددل الخددارجي فددي تحسددين األداء المددالي لشددركات تصددنيع : ال يوجددد دور ذي داللددة

 األدوية البشرية في المملكة األردنية الهاشمية.

 

 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة الحالية من وجود إهتما  كبير ف  الريابة على تكاليف جود  التصنيع لما لهلا الموذوع من أ ر 

السولع  وال ودم  با ذوافة إلوى موا تووفرا الريابوة علوى تكواليف الجوود  مون تصوورات  كبير على الاركات باييها

الريابوة علوى تكواليف فيد أاارت الدراسات إلوى أهميوة حود التكاليف الت  تتحملها الاركات وعمالء هلا الاركات.

ء المال ، وإلى الت ل  من ف  الاركات والت  تعد أحد العناصر الرويسة ف  تكاليف االنتاو وعاليتها باألداالجود  

المعيوو  فوو  م تلووف الموايووع وهوولا يعنوو  تحسووينا  فوو  االنتاجيووة و  وول فوو  السووعر، ويترتوو  علووى للوول ايوواد  فوو  

 المبيعات وف  الحصة السويية وينعكس أ ر للل على الربحية واألداء المال  باكد عا .

 

 :أهداف الدراسة

الجووود  تتكوواليف الويايووة   وتكوواليف التييووي  ، وتكوواليف ال اوود  تتم وود أهووداف الدراسووة بووالتعرف علووى دور تكوواليف

الوودا ل    وتكوواليف ال اوود ال ووارج ( فوو  تحسووين األداء المووال  فوو  اووركات تصوونيع األدويووة الباوورية فوو  المملكووة 

 األردنية الهاامية، وللل من  الد تحييق األهداف التالية:

طوالع علوى األدبيوات المعاصور  لات الصولة المبااور  إعداد إطار نظرت  ا  بهولا الدراسوة، مون  والد ا  .1

بالدراسة والتعرف عد محتوياتها ال كرية وإست ال  أبورا المراورات الم يود  للدراسوة الحاليوة، والسوير فو  

 هداها لبناء ا طار العمل  للدراسة.

 ؟دوية البارية األردنيةاالداء المال  لاركات تصنيع األدور تكاليف الجود  بيبعادها االربعة ف  تحسين  بيان .2

 

 :حدود الدراسة

 تتحدد حدود الدراسة الحالية على النحو االت :
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وتتذمن كافة المديرين الماليين والمحاسبين العاملين ف  اركات األدوية الباورية األردنيوة، الحدود البشرية:  •

 با ذافة إلى مديرت ا نتاو والجود  العاملين ف  تلل الاركات.

 (.25وعددها تاركات تصنيع األدوية البارية األردنية ية: الحدود المكان •

 ال تر  الامنية الت  طبيت فيها الدراسة.الحدود الزمانية:  •

 

 :محددات الدراسة 

 ن ف  هلا النيطة بعل الصعوبات والمعويات بما يل :يوجا الباح ي

 تعمي  النتاوج سينحصر عليها. ، وبالتال  فإناركات صناعة األدوية األردنية الباريةتطبيق الدراسة على  .1

المتغيرات الت  املتها الدراسة والمتم لة بتكاليف الجود  تتكاليف الوياية   وتكواليف التييوي  ، وتكواليف ال اود  .2

 الدا ل    وتكاليف ال اد ال ارج ( واألداء المال .

 .نيعلى حد عل  الباح  يلة الدراسات العربية السابية الت  تناولت تكاليف الجود  .3

من المتعارف عليه أيذوا  أن ا عتمواد علوى االسوتبانة فو  المعلوموات يود يتذومن يودرا  مون التحيوا الا صو   .4

 وعد  ا جابة بمصدايية من يبد بعل األا ا  اللين سوف ييومون بتعبوة االستبانة.

 

 :أنموذج الدراسة

 

 

 أنموذج الدراسة.  1شكل 

 

على تكاليف الجود  تتكاليف الوياية   وتكاليف التييي  ، وتكواليف ال اود  أ ر الريابة( 1تاكد يبين انمولو الدراسة 

 الدا ل    وتكاليف ال اد ال ارج ( على تحسين األداء المال  لاركات صناعة االدوية ف  االردن.

 

 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
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ود  بعد الحر  العالمية ال انيوة، حيوث إدار  الجود  الااملة ليست وليد  اليو ، فيد ناطت االهتمامات بالج

بلد العلماء والمهندسون األمريكان جهودا  كبير  للسيطر  على نوعية الصناعات الحربية، والحصوود علوى أسولحة 

  .(44: 2000تالبلبيس ،  الجود فعالة وعالية الدية والك اء ، وللل باست دا  أسلو  الريابة ا حصاوية على 

الولين ـ  Ishikawa موع Deming   Juran   V. Fiegenbaum ت التيى كد مونوف  بداية ال مسينيا

يعتبرون مرسس  المعجا  االيتصادية لليابان ـ حيث أد لوا تحسينات مهمة علوى مبوادا الجوود  فو  مجواد الريابوة 

ت علووى العمليووات ا حصوواوية، والتركيووا علووى العميوود، والتحسووين المسووتمر، وفوورا العموود. وفوو  عيوودت السووتينا

والسبعينيات من اليرن الماذ ، بدأت الاركات األمريكيوة ت طوو نحوو ذوبط الجوود  للمنتجوات يبود أن تصود إلوى 

المسووتهلكين، موون  ووالد اسووتبعاد المعيوو  فيهووا بواسووطة أسوولو  ال حوو  والتصووحيح. ومووع للوول فيوود حوود ت بعوول 

بيق أسلو  ال ح  والتصحيح يود عواد األ طاء ف  التطبيق نتيجة التركيا على النتاوج وإهماد السب ، كما أن تط

-Juran, 1994: 30ت أسلو  ذبط الجوود  عون بواي  الوظواوف األ وري كوالت طيط والتصومي  وا نتواو والتوايوع

32).  

وبهلا تتحمد المنظموات فو  سوعيها إلوى إنتواو سولعة تمنوتج أو  دموة( لتلبو  إحتياجوات الابواون ورغبواته  

ليف المتعليوة بتحييوق الجوود  تسومى تكواليف الجوود ، وتسواعد األنظموة المحاسوبية وتويعاته  أنواعا  م تل ة من التكوا

المنظمة ف  الحصود على م تلف التيارير والمرارات الت  يمكن من  اللها يياس وتحليد والتحك  بهلا التكواليف 

 وتحييق الت طيط السلي  والريابة ال اعلة.

 

 :ماهية إدارة الجودة الشاملة

دار  الجووود  الاوواملة ك موور  تجووار  إداريووة عديوود  فوو  أدبيووات ا دار  بعوود التسووعينيات موون اليوورن بوودأت وتبلووورت إ

العارين، فل  تظهر باكد م اجئ، وإنما ظهرت كمحصلة لتطور الممارسات ا دارية  الد أك ر من ماوة عا  مون 

دار  المووارد الباورية باوكد  وا . تطور ال كر ا دارت بم اهيموه الم تل وة باوكد عوا ، وبالم واهي  التو  تتعلوق بوإ

حيث أن الهدف منها هو تمكين المنظمات من تحييق أهدافها والتغل  على الماكالت الت  تواجه ا نتاو مون  والد 

المتابعة المسوتمر  لمراحود تن يول األعمواد، واكتاواف أوجوه اليصوور وعالجهوا وتالفو  العيوو ، كيسولو  للتطووير 

 .(2008تالنعيم   وآ رون،  أعلى معدالت األداءالمستمر الالا  للوصود إلى 

 أن مصطلح إدار  الجود  الااملة يتكون من  الث مصطلحات: (5: 2003تبن عبود،  وف  هلا يري

وتعن  وجود فلس ة يوامها التركيا على العميد سواء ال ارج  أو الدا ل ، وللول مون  والد التنظوي   ا دار ، •

  لوق ال يافوة والمنوال التنظيمو  وإاالوة العيبوات والتيكود مون إتاحوة األدوات ال ا اراف، وا دار  تعنو  أيذوا  

 المست دمة.

وتعن  التيكد من تحييق رغبات العمالء ومتطلباته ، أو ما ي وا تويعواته  وكوللل بنواء عاليوات طيبوة ، الجود  •

 مع الموردين.

ود  سواء بصور  ا صوية أو مون وتعن  أن كد ا   ف  المنظمة يج  أن ياترل ف  برنامج الج ،الااملة •

   الد فرا العمد الجماع .

 

أن م هو  إدار  الجود  الااملة ييو  على مجموعة مون األفكوار والمبوادا  (15: 2001تالدرادكه، وآ رون،  ويري

 الت  يمكن ألية إدار  أن تتبناها لتحييق أفذد أداء ممكن.
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لة بكونووه ت وواعالت الموود الت، وهوو  األفووراد واألسووالي  م هووو  إدار  الجووود  الاووام (495: 2000تالعلوو ،  وحوودد

إلوى إدار   (44: 2008تالنعيمو ، وآ ورون،  والسياسات، واألجها ، لتحييق نوعيوة عاليوة مون الم رجوات. وأاوار

الجود  الااملة بينها تتصف السلع وال دمات بالجود  وفيا  للمواص ات الت  ت  تصميمها مسبيا ، والت  على المنظمة 

 لتاا  بها.اال

وبهلا فإن إدار  الجوود  الاواملة تعمود علوى دموج التينيوات ا داريوة األساسوية موع جهوود التحسوين واألدوات ال نيوة، 

بميتذى طريية الذبط المركا  على تحسين العملية باكد مستمر، بحيث تركا كد األناطة ف  النهاية على اياد  

 .(Goestsch & Davis,1994: 4ت رذا العميد أو المست د 

بوين تأبوو نبعوة يتذح مما سبق أهمية إدار  الجود  الااملة وما تلعبه من دور كبير ف  تحييق نجاح المنظمات. فيود 

أن أهمية إدار  الجود  الااملة ترجع إلى أنها تود د فو  العديود مون العمليوات ا نتاجيوة  (83ـ  72: 1998 وفواية،

ظموات فو  تطووير أداوهوا والسوير فو  ميوادين سوبد تحسوين إنتاجيتهوا، وال دمية التو  تهودف إلوى تحييوق أهوداف المن

وتحييق استمرارية الجود  ف  السلع وال دمات بدية وإتيوان، وبييود جهود وتكل وة ممكنوة مون  والد العمود الجمواع  

كورار اعتمادا على فورا العمود المتجانسوة. با ذوافة إلوى أن إدار  الجوود  الاواملة اسوتراتيجية وياويوة تحود محود ت

العمد، وموجهة للماكالت وإدار  األامات بيسلو  علم  متواان يراع  ا مكانات واليدرات ال اصوة بالمنظموة، 

ويعمد على استغاللها االستغالد األم د من  الد تطبيق مبادا الجود  الااملة الت  تجعد المنظمة أك ر يدر  علوى 

كمطل  أساس  يستلا  توظيف الميودر  العيليوة والطايوة الباورية المنافسة واالستجابة للتحديات ال ارجية والدا لية 

 نجواا العموود بييود ويووت وجهود موون  والد التركيووا علووى تحسوين العمليووات ا نتاجيوة باووكد مسوتمر بهوودف تحسووين 

مود الجود  ف  إطار ا مكانات المتاحة، فإدار  الجود  الاواملة ال تعتمود علوى المووارد الماليوة والباورية بيودر موا تعت

بينهووا تعموود علووى تراوويد  (63: 1999ويذوويف تهووالد،  .(32:  1997تكوووهين وبرانوود،  علووى تحسووين ال وودمات

استهالل الموارد وتحييق وفورات ف  جميع مراحد ا نتاو، بما يسه  ف  تحييق وفورات تعادد أذعاف موا يمكون 

 تحيييه من تيدي  ال دمات أو المنتجات.

أن إدار  الجووود  الاوواملة تسووعى إلووى إيجوواد  يافووة متميووا  فوو  األداء ( 18 -16: 1995تالسووياف،  ويحوودد

لتحسين ا نتاجية من  الد المراجعة المستمر  للمنتجات وال دمات الت  تيدمها  المنظمة الكتااف أوجوه اليصوور 

أو المنتج ميا  وعالجها أوال  بيود، واستبعاد ال طوات الااود  لتيلي  تكل ة ا نتاو، وف  ن س الويت منح ال دمة 

 تنافسية تسه  ف  اياد  الطل  عليه. 

  

 :ةتكاليف الجود

تيو  ا دار ، وكجاء من جهودها  دار  جود  منتجاتها أو  دماتها بيياس تكاليف األناوطة الالاموة لذوبط الجوود  

 .(Hilton, et..al,2008: 266توتكاليف األناطة أو ا جراءات المت ل  لتصحيح ال اد ف  ذبط الجود  

أن الكل ة تعد احد عوامد النجاح الرويسية للمنظموة، إذوافة إلوى الجوود ،  (Horengren, et..al,2003: 3تويركد 

والويت، وا بداع. للا تسعى منظمات األعماد إلى السيطر  على تكواليف إنتواو سولعها او  ودماتها باسوتعماد طورا 

ا ف  تحييق رذوا العميود النواتج عون ايواد  ييموة المنوتج لديوه معينة وأسالي  م تل ة تمكنها من الوصود إلى أهدافه

ميارنه بالمنتجات المنافسوة. ويسوتعمد مصوطلح ادار  الكل وة لوصوف المنواهج واألناوطة المسوتعملة  دار  يورارات 

 الت طيط والريابة يصير  وطويلة األجد الت  تايد الييمة للابون وت  ل كل ة المنتجات وال دمات. 
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أن مد د إدار  الكل ة هو منهج متكامد يامد عدد مون األدوات واألسوالي   (283: 2005مود وراا، تالمحويري 

الت  تعمد بتناغ  وتكامد بهدف دع  الميا  التنافسية ويوفر المعلومات الالامة لإلدار  سواء اكانت هلا المعلومات 

 مالية ا  غير مالية.

ت ا دار  ونااطاتها لتوفير المعلومات الت  تساعد على ات ال اليورار وعليه يمكن اليود إن إدار  الكل ة ه  إجراءا

الرايد وتحييق االستعماد األم د للموارد والريابة على التكاليف فو  سوبيد تحييوق تميوا المنظموة عون طريوق تيودي  

 منتجات تتمتع بالييمة العالية لدي الابون. 

 عة من النقاط اهمها: ويمكن بيان أهمية ادارة الكلفة للمنظمة في المجمو

توودع  ادار  الكل ووة صوونع يوورارات االدار  االسووتراتيجية بتمييووا نيوواط يووو  وذووعف المنظمووة والطوورا االفذوود  .1

 .(Hilton, et..al,2003: 7ت  ستعماد أو تحسين نياط اليو ، أو تيليد نياط الذعف

اليوودر  علووى الرريووة الاوواملة للوحوود  دعوو  وحمايووة الميووا  التنافسووية باعتموواد الت كيوور االسووتراتيج  الوولت يحيووق  .2

 .(42: 2007تالنعيم ، باستعماد ادوات التحليد االستراتيج  

أنه وعلى الورغ  مون محاولوة ادار  الكل وة لت  ويل التكواليف  ينبغو  ان التكوون علوى حسوا  رذوا الابوون.  .3

تعوواا رذووا الابووون وعليووه فووان الهوودف الم ووال  الدار  الكل ووة هووو ات ووال االجووراءات التوو  ت  وول الكل ووة و

 .(Drury, 2000: 889ت

أن ادار  الكل ة لات اهمية كبير  للمنظة النها ليست عملية يياس والتيرير  (Hilton, et..al,2003: 7ت يريوبهلا 

عن تكاليف المنتج او ال دمة فحس ، بد ه  فلس ة  واتجاا فكرت، ومجموعوة مون التينيوات لتوليود ييموة اك ور بييود 

 : كل ة ممكنة فه 

فلس ة للتحسين، فه  تروو ل كور  البحوث المسوتمر وتسواعد فو  ات وال اليورارات الصوحيحه لتوليود ييموة اعلوى  •

للعميوود بايوود التكوواليف. وتوووفر المناوويت الك وووء  المنتجووات التوو  يريوودها الابوواون باسووتعماد ايوود مووايمكن موون 

 مواردها النادر ، فيما تسعى باستمرار لتحسين الييمه والتكاليف.

جواا فكوورت، تم وود ادار  الكل ووة وجهوة النظوور مسووبية ال تكووون كلووف المنتجوات وال وودمات جميعهووا ناتجووه عوون ات •

اليرارات االدارية لللل فدور محلل  ادار  الكل ة ليس تو يق اليرارات وتسجيد التكاليف فحس ، وانما ف  ان 

 وال دمات وت  يل الكلف.يكونوا اركاء مر رين ف  صنع يرارات االدار  لتطوير وتحسين المنتجات 

تينيات ادار  الكل ة ه  مجموعة من التينيات الت  يمكن ان تستعمد باكد من ورد لودع  يورار معوين، او سووية  •

 لمساند  كافة االدارات المنظمة .

 العديد من األهداف تسعى إدار  الكل ة إلى تحيييها، وه :  (62: 2005تالكبرات ، وتورد 

 لحاذر والمستيبد. دراسة تكاليف الماذ  وا .1

 تا ي  هيكد وسلول تكاليف المنظمة لدع  الريابة والتحسين المستمر. .2

 دع  الت طيط االستراتيج  الوايع  والمو وا به. .3

 عكس سلول فرا العمد واألفراد باتجاا تحييق األهداف.   .4

 تحديد وريابة الموارد المستعملة لتحييق إستراتيجية المنظمة. .5

 صح عندما يكون هنال هبوط بالمرارات المالية. تيدي  ا راادات والن .6

 تسهيد إعاد  هيكلة الموارد. .7

 مساءلة األفراد والجماعات عن أداوه  طبيا لمعايير األداء. .8

 المساعد  ف  تحليد نياط الربحية، والابون، والعمليات والمنتجات. .9
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لكل ة، فيد اعدت الجمعية الوطنية للمحاسبين ونتيجة هلا الظروف ظهر اهتماما  واسعاُ بالعالية بين الجود  وادار  ا 

National Accounting Association  دراسة ليياس وت طيط والريابة على تكل ة الجود ، م لوت هولا الدراسوة

ميدمه لتحديد تكل ة الجود  محاسبيا ويدمت اطارا عاما لكي ية يياس تكل ة الجود  وعاليتهوا بونظ  الت طويط والريابوة 

. وهنالول مجموعوة مون ال طووات التو  ينبغبو  اتباعهوا لتحديود نصوي  الوحودا (670: 1994يوسف، تف  المنظمة 

 : (24: 2005تالايدت، المنتجة من تكاليف الجود ، وه  

حصر تكاليف الجود  من وايع المستندات االصليه وتبويبها وتحميلها مبااور  علوى مركوا تكل وة الريابوة علوى  •

 ت. الجود  بدفتر تحليد المصروفا

 تحديد نصي  مركا تكل ة تالريابه على الجود ( من تكاليف مراكا ال دمات االنتاجية اال ري.  •

إحتسا  تكل ة وحد  ال دمة الت  ترديها ادار  الريابة على الجودا وللل بتيسيمها على عودد وحودات ال ودمات  •

 الت  تنتجها.

 ية على أساس مسب  االست اد .توايع تكل ة مركا تالريابة على الجود ( على مراكا ا نتاج •

 إحتسا  نصي  الوحد  المنتجة من تكاليف تالريابة على الجود ( أو ما يسمى معدد تحميد تكاليف الجود . •

فتكاليف الجود  ال ت تلف عن ات من تكاليف باي  وظاوف المنظمة كالصيانة، والتصمي ، والبيع، وا نتواو، وإدار  

 ,Muhlemann, et..alتتعد مواانات ت طيطية لهولا التكواليف ويياسوها وتحليلهوا العمليات، وغيرها. إل يمكن أن 

1992: 101).  

وتستعمد مصطلحات متنوعة للتعبيور أو لوصوف هولا التكواليف التو  تورتبط بتووفير منوتج أو  دموة يتمتوع بوالجود ، 

 :(Summers, 1997: 420ت وتتذمن هلا المصطلحات

 .Cost of Qualityكلف الجود   •

 .Costs of Poor Qualityالجود  الرديوة  كلف •

 . Costs Related to Qualityالتكاليف المرتبطة بالجود   •

فوو  الجوواء ال ووان  منووه بينهووا تكل ووة  (339: 2001ت British 6143ويوود عوورف المعيووار البريطووان  تكل ووة الجووود   

د  فه  تم د ما تن يه المناي  فو  سوعيها ذمان الجود  وتوكيدها، فذال  عن ال سار  المتحيية عندما ال تتحيق الجو

بينهوا  Australia 2561 نتاو منتجات تتمتع بوالجود  العاليوة. فيموا تعرفهوا المواصو ات ا سوترالية تكل وة الجوود   

 (10: 2005الحربو  والكلحووت، تحاصد ال را بين التكل ة الحييية التو  ستحصود إلا لو  يحصود أت فاود للمنوتج 

د  بموج  هلا التعريوف بينهوا ال ورا الحسواب  بوين  التكل وة المتويعوة أو المحودد  مسوبيا   نتواو وتظهر تكاليف الجو

منتجات  الية مون العيوو  ومطابيوة للمواصو ات وبوين التكل وة ال عليوة التو  تحملتهوا المناوي   نتواو وبيوع منتجاتهوا. 

 نتواو فحسو ، بود تتجواوا للول إلوى أن تكل ة الجوود  ال ت و  عمليوة ا (966: 2002جاريسون ونورين، تويري 

جميع األناطة ف  المناي  بدءا  من البحث والتطوير وحتى  دمة المستهلل. أت إن تكاليف الجود  تم د ما تسوتهلكه 

 نااطات المنظمة على إمتداد سلسلة الييمة للحصود على منتجات بالجود  المطلوبة.

 

إست مار له عاود، يتم د بالحصود على رذوا وسوعاد  الابوون  فيري أن تكل ة الجود  ه  (30: 2001عييل ، تأما 

وكس  والوه وجل  اباون جدد والحصود على حصة أكبر من السوا فبموج  هلا التعريف تكون برامج تحسوين 

الجووود  عبووار  عوون يوورار إسووت مارت تت وولا ا دار  تسووعى عوون طرييووه إلووى الحصووود علووى رذووا الابوواون كمووردود 

 ب  رغباته وإحتياجاته.لتيديمها منتجات تل
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 ,Summers, 1997: 424   Hiltonتوبن س السياا، يورد العديد من الباح ين أنواعا  م تل ة من تكاليف الجود  

et..al, 2003:276   Morse, et..al, 2002:383  ،وه :(966:2000  جاريسون نورين ، 

 Cost ofكووواليف المطابيوووة وتسووومى أيذوووا  ت ،Control Costs تكددداليف ضدددبط الجدددودة أو الرقابدددة  .1

Conformance  تإل يعرفهاMorse, et..al, 2002:383 بوص ها التكاليف المن ية نتيجة  مكانيوة حودوث )

المطابيووة الرديوووة بووين المنتجووات أو ال وودمات ال عليووة ومعووايير تصووميمها. فتكوواليف ذووبط الجووود  تاوومد إلن 

نتاو منتجات مطابية للمواص ات ومنع حدوث الماواكد فو  التكاليف جميعها الت  تن يها المناي  ف  جهودها  

 أ ناء وبعد عملية ا نتاو، وتامد تكاليف ذبط الجود :

: ه  التكاليف باألناطة الت  تيلد مون أو تسوتبعد إنتواو سولع Preventive Costsتكاليف الوياية تالمنع(  •

فاعليوة ل  ول تكواليف الجوود  موع معينة أو تيودي   دموة أيود مون المسوتوي اليياسو ، ومون أك ور الطورا 

المحافظووة علووى الجووود  العاليووة للم رجووات هوو  تحااوو  حوودوث ماوواكد الجووود  موون البدايووة، فيوود وجوودت 

 تجاريسوووون، ونوووورين،المنظوووات إن تكووواليف المنوووع أيووود مووون تكل وووة تصوووحيح العيوووو  بعووود حووودو ها 

إنتاو المنتجات الت  ال تتطابق  . وياير هلا النوع من التكاليف إلى الكلف الت  تحصد لمنع(966:2002

وهو  التكواليف المن يوة لمنوع المنتجوات غيور المطابيوة مون بدايوة  .(Drury, 2003:901تمع المواص ات 

. با ذوافة إلوى أنهوا التكواليف التو  (Morse, et..al, 2002:383تا نتواو أو ال ودمات غيور المطابيوة 

 .(Mc Waters, et..al, 2001:431تتحصد لمنع الوحدات المعيبة يبد إنتاجها 

وه  كلف تيوي  المنوتج أو ال دموة فو  أ نواء عمليوة إنتواو المنوتج أو  :Appraisal Costsتكاليف التيوي   •

توفير ال دمة لتحديد فيما إلا كان هلا المنوتج فو  حالتوه التاموة أو غيور التاموة يوادر علوى تلبيوة المتطلبوات 

وي  ذرورية ف  بيوة الجود  الذوعي ة، فهو  يمكون أن تناوي الموذوعة من يبد الابون. وتعد أناطة التي

ف  أت مكان كتيوي  وفح  المواد األولية وا نتاو تحت التاغيد وا نتاو التا . من ناحيوة أ وري فكلوف 

. فهو  التكواليف التو  (Summers, 1997: 424تالتيووي  هو  كلوف ال حو  لذومان تلبيوة المواصو ات 

 ,Druryتوليوووة والمنتجوووات تتطوووابق موووع معوووايير جوووود  المطابيوووة تحصووود للتيكووود مووون أن الموووواد األ

. وه  التكواليف المن يوة لتاو ي  المنتجوات أو ال ودمات غيور المطابيوة يبود توصويلها إلوى (2003:901

. وغالبا  ما تصنف أناوطة التيووي  بينهوا أناوطة ال تذويف ييموة، (Morse, et..al, 2002:383تالابون 

يابد ال ح ، وإنما يدفعون ميابد المنتج عاد الجوود ، ويعتيود  بوراء الجوود  أن ألن الاباون ال يدفعون م

أناوطة التيووي  يمكوون ت اديهوا عوون طريوق وذووع تعايواات أك ور فوو  منوع العيووو ، إل تودافع إدار  الجووود  

 .Zero Defects  الااملة عن عملية م الية بتيديـ  تصميـ   ـاد مـن العيـو 

 

 Costوتسمى أيذا  تكاليف عد  المطابية  ،Costs of Quality Failureجودة تكاليف الفشل في ضبط ال .2

of Non-Conformance  تويعرفهوواMorse, et..al, 2002:383)   بينهووا التكوواليف  التوو  تحوودث بسووب

المطابية الرديوة بين المنتجات أو ال دمات ومعايير تصميمها. فال اد فو  ذوبط الجوود  يسوب  أناوطة ال اود 

وال ووارج  وباووكد عووا  تعوودها المنظمووات أناووطة ال تذوويف ييمووة، ويوورتبط هوولا النوووع موون التكوواليف الوودا ل  

بالمراوورات الرويسووة التوو  يمكوون أن تحصوود فوو  المسووتيبد نتيجووة  ن  ووال المبيعووات النوواتج عوون هوولا ال اوود 

د الصحيح من . فهلا التكاليف تحصد عند فاد المنظمة ف  إنتاو منتج بالاك(Hilton, et..al, 2003:266ت

 المر  األولى، مما يولد عد  تطابق هلا المنتج أو تال دمة( التا  مع متطلبات الابون، وتيس  إلى يسمين: 
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وهوو  التكوواليف الناتجووة عوون األناووطة المطلوبووة  :Internal Failure Costsتكوواليف ال اوود الوودا ل    •

دها يبد وصولها إلى الاباون. وأناوطة لتصحيح العمليات والمنتجات أو ال دمات المعيبة الت  جري تحدي

ال اد الدا ل  أناوطة ال تذويف ييموة ويمكون أن تكوون مكل وة جودا   اصوة ب سوار  ويوت العمليوة. فعلوى 

الرغ  من أن ويت العملية يمكن أن يكون األك ر كل وة، فهوو األك ور صوعوبة فو  الييوـاس ألنوـه يمكوـن أن 

. فيوود ُعرفووت بينهووا الكلووف (Hilton, et..al, 2003:268ت ير ووـر علووـى المبيعووـات المستيبليووـة للمنظمووة

الناتجووة عوون تاوو ي  عيووو  فوو  المووواد األوليووة، المنتجووات أو ال وودمات يبوود توصوويلها إلووى الابووون 

( بينهوا التكواليف التو  Mc Waters, et..al, 2001:431ت. وعرفهوا (Morse, et..al, 2002:383ت

 تج إلى الابون.تحصد عند إكتااف العيو  يبد إرساد المن

ويمكون أن تكوون أناوطة ال اود ال وارج  األك ور  :External Failure Costs  تكاليف ال اد ال ارج  •

كل وة بسوب  تي يراتهوا علووى سومعة المنظموة، كمووا أن التكواليف المن يوة علوى هوولا األناوطة يمكون أن تكووون 

بلية، ويووري الموودافعين عوون ذو مة، ويمكوون أن تكووون صووغير  ميارنووة بووالكلف ال رصوية للمبيعووات المسووتي

إدار  الجوود  الاواملة بوين كود ناواط سويمنع ال اود ال وارج  هوو كل وة فعالوة، وهولا الحجوة مون الصوع  

دحذها ألن الكلف ال رصية عن المبيعوات الذواوعة يمكون أن تكوون مرت عوة جودا  لكنهوا فو  الويوت ن سوه 

عرفوت بينهوا الكلوف التو  تحصود  . ويود(Hilton, et..al, 2003:268تصعبة اليياس باكد موذووع  

. وهوو  الكلووف الناتجووة عنوود توصوويد (Drury, 2003:901تعنوودما تسوول  المنتجووات الرديوووة إلووى الابوواون 

. والجودود (Morse, et..al, 2002:383تالمنتجات أو ال دمات غير المطابية للمواص ات إلوى الابوون 

 يبين مجموعة من أم لة التكاليف سابية اللكر. (1ت
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 (1ت دجدو

 أم لة على تكاليف الجود 

 تكاليف الفشل في ضبط الجودة تكاليف الضبط

 تكاليف الفشل الخارجي تكاليف الفشل الداخلي تكاليف التقويم تكاليف الوقاية

فحوو  وإ تبووار المووواد األوليووة  ت طيط الجود  وتحسينها

 المستلمة

 هندسووة العمليووة والتصوونيع المتعليووة ال رد  والتالف وال ايد

 بال اد ال ارج 

ال دمات الميدانية وتوصيد البوداود  المت ل  من المنتجات المعيبة معاينة تفح ( العملية ت طيط العملية وذبطها

 للمستهلل

فحووو  وإ تيوووار ا نتووواو تحوووت  إعاد  النظر بالتصامي 

 التاغيد.

هندسوووووووة العمليوووووووة والتصووووووونيع 

المتعلية بال اد الودا ل  تتحليود 

 ال اد(

 الذمانتالك الة( 

 مردودات المبيعات إعاد  العمد معاينة السلع والمنتجات التامة. تيوي  المجهاين

 الاكاوت والمطالبات ت  يل رتبة السلعة م تبرات الجود  ومستلاماتها التعلي  والتدري 

 الحسومات إعاد  ا  تبار وال ح  إستهالل معدات ا  تبار معدات ال ح  وصيانتها

المحافظووووووة علووووووى ديووووووة أدوات  وتحليلهابيانات الجود  

 اليياس تالمعاير (

 تصليح المنتجات امن التويف

 إعاد  سح  المنتجات من السوا صيانة األعطاد تيوي  الم اون تيارير الجود 

الموووووووواد األوليوووووووة الجديووووووود  

 المست دمة ف  تصنيع المنتج

  التنسيق 

 .58-56ستراتيجيا "، دار اليااورت للنار والتوايع، عمان، األردن: (، "إدار  تكاليف الجود  ا2010المسعودت، ت المصدر:

 ( تصنيف أخر لتكاليف الجودة، وهو:479:2006وضمن تصنيف آخر، أورد )محسن والنجار، 

 

 Control Costs: والت  تصنف إلى نوعين، كلف الريابة Direct Quality Costsالكلف المباار  للجود   .1

وتامد كلف ال اد الدا ل  وكلف ال اد  Failure Costsالتيوي . وكلف ال اد  وتتذمن كلف الوياية وكلف

 ال ارج . وتحس  كلف الجود  المباار  بحاصد جمع كلف الريابة مع كلف ال اد.

: وتاومد الكلوف غيور الملموسوة م ود، كلوف فيودان Indirect Quality Costsالكلوف غيور المبااور  للجوود   .2

 الء، وكلف معانا  العمالء.السمعة، وكلف عد  رذا العم

تكاليف الجود  تصني ا  آ ر هو التكاليف الظاهر  والتكاليف المستتر  أو الم  يوة إل  (Ross, 1995:336تويصنف 

 %90فحسو  مون إجماليهوا ظواهر بينموا تكوون % 10نيد فكر  جبد الجليد اللت ابه تكاليف الجود  به، وأورد أن 

بالنسوبة للعديود مون المنظموات هو   Visible Costsي. فالتكواليف الظواهر  منها م  ية ذومن فيورات وأنوواع أ ور

التكاليف الكلية للجوود  التو  تم ود عناصور م ود التلوف، وإعواد  العمود، وال حو ، والموردودات بموجو  الذومان، 

 Hiddenمون جبود الجليود. أموا التكواليف الم  يوة  %10وتكاليف ذومان الجوود ، وتم ود التكواليف الظواهر  نسوبة 

Costs  فه  التكاليف الت  ترتبط بيناطة الجود  وال تظهر ذمن تكاليف الجود  الظاهر  وإنما تحمد علوى أناوطة

أ ري، م د التكاليف ال اصة بالتعديالت المتعلية با نتاو والهندسة. وعلى الرغ  من عد  ظهور هولا التكواليف إال 

 .(171:2004تجود ، ف الجود  الظاهر  أن لها وانا  كبيرا  ي وا ف  ك ير من األحيان تكالي
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إن توووفير احتياجووات الابووون وتويعاتووه فوو  الحصووود علووى منووتج أو  دمووة متميووا  يمكوون أن يكووون ممكنووا  إلا كانووت 

المنظموة يووادر  علووى ييواس الجووود  وتوووفير التغليوة العكسووية الم يوود  ألفرادهوا، ويوود صووممت نظو  المحاسووبة لتحييووق 

. (Hilton, et..al, 2003:258تصوم  لتركوا علوى تكواليف الجوود  للمناوي  باوكد أساسو  أهداف عد ، إال أنه ل  ت

أن صعوبة يياس تكواليف الجوود  تكمون فو  إن اغلو  أنظموة المحاسوبة  (Mc Waters,et..al,2001:431تويري 

ف غيوور ا داريوة ال تاوو   تكوواليف الجوود  باووكد محوودد، فيغلوو  ن يوات الجووود  تكووون ماووتتة فو  حسووابات التكووالي

المباار . وتصم  أنظمة تكاليف الجود  لمتابعة األنواع الم تل وة لتكواليف الجوود ، إل ينبغو  أن تكوون هولا األنظموة 

يووووووادر  علووووووى تعريووووووف وتحديوووووود تكوووووواليف الجووووووود ، ليكووووووون موووووون الممكوووووون إدار  الجووووووود  باووووووكد ك وووووووء 

 .(Summers,1997:427ت

   340: 2001  الصوورن،  660: 1994تيوسووف، د  بواتت  وعليوه، حوودد العديود موون البواح ين أهميووة تكواليف الجووو

 ,Summers,1997:427   Mc waters, et.. al   215: 2002  الحودي   والودورت،  151: 2001الكسو ، 

2001:431   Horengren,et..al,2008:63   Zairi&Baidoun,2003:15). 

يوة المحاسوبة عون تكواليف الجوود    اصوة أاارت العديد من الدراسات الت  تذمنها ال كر المحاسوب  إلوى أهم .1

فو   IMAللمنظمة الت  ترغ  بالتميا على المستوي العالم   ويد أكد معهد المحاسوبين ا داريوين األمريكو  

دراسة له أن المنظموات التو  تهوت  بوإدار  تكل وة الجوود  والمحاسوبة عنهوا لوديها ميوا  تنافسوية عون غيرهوا مون 

 المنظمات.

مليوار جنيوة إسوترلين   10ف  المملكة المتحد  بمبلغ  1987لمتعلية بالجود ، إل يدرت عا  كبر حج  التكاليف ا .2

من % 20-12من الناتج اليوم  ا جمال ، ويدرت الدراسات أن هلا التكاليف تم د نسبة  %10وه  تساوت 

عة لتكوواليف ييمووة المبيعووات األجماليووة للمنظمووات، ولهوولا السووب  توجوو  علووى المنظمووات الييووا  بدراسووات موسوو

 الجود  لغرل سلوكها وتي يرها ف  نااطها وأرباحها ومن    الييا  بعملية الت طيط وإ دار  السلمية لها. 

تاووتمد الكلووف علووى عنصوورت تالكل ووة والجووود ( اللوولين يعوودان موون ذوومن عواموود النجوواح الرويسووية األربعووة  .3

 مباار ف  يابلية النمو االيتصادية لها.  تالكل ة،والجود ،والويت،واألبتكار( للمنظمة والت  تر ر باكد

تستعمد ا دار  ف  مساعيها لتحسين الجود ، ورذا الابون، والحصوة السوويية وتحسوين الوربح كلوف الجوود   .4

كياس  ماترل ايتصادت، فه  تاكد البيانات ا ساسية  دار  الجود  الاواملة. ويووفر برنوامج تكواليف الجوود  

 ستيبل  ف  الوذع المال . تحليرات مسبية ذد أت  طر م

يمكن استعماد معلومات تكاليف الجود  لتيارير أت المااريع سوتحيق عاوود اسوت مار أعظو ، وأيهوا كانوت اك ور  .5

فاعلية ف  ت  يل كلف ال اد وكلف التيووي . فنظوا  الييواس تكواليف الجوود  ينبغو  أن يسوتعمد هولا التكواليف 

 ن. كيدا  للمساعد  على تبرير إجراءات التحسي

يمكن أن يطبق نظا  تكاليف الجود  على كد األناطة مهما كانت طبيعتا وحجمها، مما يساعد المسرولين على  .6

إدرال أهمية نظا  تكاليف الجود  ومن    إعاد  مواانات  اصة تركا على الت ل  من أسبا  عد  المطابية 

 باكد النهاو . 

ا  لتيوي  المبادالت بوين تكواليف الويايوة وتكواليف ال اود، إل تستعمد المياييس المالية لتكاليف الجود  كيساس ع .7

توفر تكاليف الجود  ميياسا ممياا ألداء الجود . كما تعد طريية م يد  لميارنة م تلوف بورامج تحسوين الجوود ، 

 ووذع أولويات  نجاا أيصى ت  يل للتكاليف.    
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ء الجود . فتكاليف الجود  الكلية ينبغ  أن تن  ل ت يد عملية يياس تكاليف الجود  ف  يياس التحسينات ف  أدا .8

، وإلا ل  يحصد للل على المنظمة أعواد  فحو  عمليوات إدار  الجوود  TQMعند تبن  إدار  الجود  الااملة 

 الااملة. 

إن حسا  التكاليف المتعلية بالجود  وتحويلها إلى اللغة الماوتركة لمودراء المنظموات يعود مراور يووت لتح يوا  .9

العليا ف  تطبيق وتن يل م هو  تكاليف الجود . با ذافة إلى المن عة األكبر المتعليوة بت  ويل التكواليف  ا دار 

ا جمالية للمنتج أو ال دمة والتحك  والسويطر  عليهوا ب اعليوة ومون  و  ايواد  األربواح. وايواد  الديوة فو  تيووي  

ى أريوا  بسويطة ومرويوة باسوتعماد النسو  التو  وتيدير التكاليف ووذع المواانات بوايعية. وتحويد الجود  إل

تساعد ا دار  والموظ ين ل ه  أهمية عمد الا ء الصحيح منلت المر  األولى، وأ يورا ، تم ود وسويلة اتصواد 

 مهمة بين الموظ ين ف  أيسا  الجود  وا دار  العليا والمنظمات.

 

  :األداء المالي

ألعماد، حيث أنه يركا على إست دا  مراورات ماليوة لييواس مودي إنجواا يم د األداء المال  الم هو  الذيق ألداء ا

موع هولا  (Miller & Dess,1996:19ت (. ويت وقVenkatraman & Ramanujam, 1986: 803األهوداف ت

الرأت حين أاارا إلى أن األداء المال  يعبر عن أداء األعماد من  الد مرارات ماليوة م ود الربحيوة. وأنوه الوداع  

 لألعماد الم تل ة الت  تمارسها المنظمات.  األساس 

ويسه  األداء المال  ف  إتاحة الموارد المالية وغيرها وياود المنظمة ب ر  لإلست مار فو  ميوادين األداء الم تل وة 

 (.Waddock & Graves,1997:306تالت  تساعد ف  تلبية إحتياجات أصحا  المصالح وتحييق أهدافه  

  بعوامد بيوية تم د العوامد ا يتصادية وهيكد الصناعة وغيرها، وعوامد تنظيمية م د الهيكد ويتي ر األداء المال 

 التنظيموو  والحجوو ، وعواموود إداريووة م وود اليوودرات ا داريووة، وموودي توووفر جانوو  ال بوور  والمعرفووة لوودي المووديرين

 (. Hopkins & Hopkins, 1997: 637ت

اليودرات التنظيميوة التو  تسوه  فو  ايواد  يودر  المنظموة علوى التعامود  يتحيق األداء المال  الجيود مون  والد تطووير

الصحيح مع بيوة الصناعة، وتساعد ف  ذمان تن يل العمليات بك اء  وبالتال  كس  ماايا تنافسية تردت إلى تطووير 

 ( يوذح العوامد الت  تر ر على األداء المال .2األداء المال . والاكد ت
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 الت  تر ر على األداء المال العوامد  : (2ت اكد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

يتذووح موون الاووكد السووابق أن االداء المووال  يتووي ر بووالميا  التنافسووية وهوو  ميوودر  المنظمووة علووى التميووا فوو  تيوودي  

السووا.  ال دمات، واليدر  على التحك  وتيلي  التكاليف وسرعة االستجابة لرغبات وطلبات المستهلكين وتغيورات

وحتى تتحيق الميا  التنافسية ال بد من تحييوق توواان المنظموة والولت يعتبور الك واءات الرويسوة للمنظموة هوو مكوون 

رويس لتحييق التواان باالذافة إلى يو  السوا والبنية التحتية والتدفيات النيدية المتواانة. وحتى يتحيق للول ال بود 

 واستراتيجية تن يل العمليات واستراتيجية المويف الهيكل . من توفير استراتيجية الميدر  التنظيمية

 

إن األداء المال  هو تعبير عن أداء المنظمة من  الد تحييق عدد من األهداف المالية المتم لة ف  الربحيوة وتحييوق 

د من األربواح معدالت نمو مرت عة وتحسين الييمة ا يتصادية المتم لة ف  العواود المتحيية بعد طرح كل ة رأس الما

بعد الذراو ، با ذافة إلى للل مواجهة الم واطر الماليوة الناجموة مون اسوت دا  الوديون وأموواد الغيور فو  تمويود 

است دامات المنظمة. وُعبر عن األداء المال  بينه وصف لوذع المنظموة اتن وتحديود ا تجاهوات التو  اسوت دمتها 

ادات، والموجوووووودات، والمطلوبوووووات وصووووواف  ال ووووورو  للوصوووووود إليوووووه مووووون  وووووالد دراسوووووة المبيعوووووات،وا ير

(. كما ورد بينه يوذح أ ر هيكد التمويد على ربحية المنظمة، ويعكس ك اء  السياسة Glodston,1988:11-12ت

( أن اهميووة األداء المووال  تنبووع موون 12: 1991،ويوسووف (. ويركوود تدانييوود12: 1995التمويليووة للمنظمووة تالكبيسوو ،

  الد:

 ة نااط المنظمة وطبيعته.متابعة ومعرف •

 متابعة ومعرفة الظروف ا يتصادية والمالية المحيطة. •

 المساعد  ف  إجراء عملية التحليد والميارنة وت سير البيانات المالية. •

 المساعد  ف  فه  الت اعد مع البيانات المالية. •

Source: Miller & Dess,2006:37 

 

 األداء المالي

 الييمة ا يتصادية  •

 الربحية •

 النمو •

 ةالم اطر المالي •

 المزايا التنافسية 

 التميا •

 يياد  الكل ة  •

  سرعة ا ستجابة •

 توازن المنظمة 

 الك اءات الرويسية  •

 يو  السوا  •

 البنية التحتية الماتركة •

  التدفيات النيدية المتواانة •

 المقدرة التنظيمية 

 البرامج  ▪

 نشر الوعي التنظيمي ▪

 اإلستجابة للتغيرات  ▪

 الموقف الهيكلي 
 المنافسون  •
 الدا لين الجدد  •
 البداود •
 العمالء •
 المساهمون •

 تنفيذ العملية 

 تطوير المنتج •

 إدار  الطل  •

  إنجاا األمر •
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نظووروا ا دار  الكالسوويكية أم وواد ف وو  الويووت الوولت كانووت أفكووار النظريووة ا يتصووادية الكالسوويكية توووفر إسووهامات م

Taylor & Fayol  بتدعي  فكر  المنظمة بوص ها هدفا  إيتصواديا  يسوعى لتعظوي  الوربح إت ول األداء فو  ذووء للول

م هو  ا سوت دا  ا يتصوادت لمووارد المنظموة وأعتمودت الميواييس الماليوة كالربحيوة، والييموة ا يتصوادية المذوافة 

 ي تحيق األهداف ا يتصادية للمنظمة.بوص ها معاييرا  تعكس مد

ويله  بعل الكتّا  إلى أبعد من للل فو  التيكيود علوى أهميوة االداء الموال ، وللول إلوى حود اعتبوارا الهودف األهو  

(  عون تلول األهميوة بواليود أن األداء الموال  Hunt & Morgan, 1995: 6بالمنظمة، وذمن هلا التوجه، يعبور ت

ات األساس ، وأن االهداف ال انوية للمنظمة يمكن تحيييها ذمنيا  من  والد تحييوق االداء المت وا يعد هدف المنظم

 المال  المت وا.

سببان رويسوان لإلسوت دا  الواسوع للميواييس والمراورات الماليوة لوالداء، فويوال ، إن ( Vecchio, 1995:30) ويبين

باطوا  مبااورا  باألهوداف البعيود  المودي للمنظموة، والتو  المياييس والمرارات المالية لألداء، كالربح مو ال  يورتبط ارت

داوما  تكون أهدافا  مالية،  انيا ، إن اال تيار الدييق جدا  للمياييس المالية يوفر صور  اجمالية عون أداء المنظموة، هولا 

لمنظمووة وان المييوواس المووال  الكلوو ، م وود أربوواح المنظمووة أو الوحوود  يعوود  الصووة لمييوواس نجوواح اسووتراتيجيات ا

وتكتيكاتهووا التاووغيلية، إل أن نتوواوج األربوواح التوو  تكووون دون التويعووات توووفر إاووار  إلووى أن اسووتراتيجيات المنظمووة 

 وتكتيكاتها ال تحيق نتاوجها المرجو ، ولربما تكون غير مالومة.

داء التوو  إن الطبيعووة المتاوواركة ألهووداف المنظمووة وحاجووات األطووراف المرتبطووة تنسووح  علووى طبيعووة مجوواالت األ

تغط  تلل األهداف المتاابكة ، وت رل علوى المنظموة تحييوق حود أدنوى مون التنسويق والوتالا  بوين تلول األهوداف، 

بحيث تكون نتاوج يياس األداء ف  م تلف المجاالت متناغمة بالاكد اللت يدع  األداء الكل  للمنظمة. هلا وي تلوف 

( Smith, et ... al, 1985: 90تت األداء وطورا يياسوها، فمونه  الُكتا  والباح ون ف  توجهاته  نحو تحديد مجاال

( Certo & Peter, 1995: 146(   تWheelen & Hunger, 2006: 901(   تFreeman, 1984:179   ت

مون ينظور إلوى أهوداف أصوحا  المصوالح والحيووا بوصو ها مجواالت أداء (، Miller & Dess, 1996: 12  ت

س األداء مون  اللهوا وفوق ميواييس ومعوايير تالوو  كود مجواد وموا يم لوه مون أطوراف رويسة ينبغ  على المنظمة ييا

مرتبطة به، وينطلق كتا  آ رون فو  تحديود مجواالت االداء مون متطلبوات بحوو ه  ودراسواته  التو  تحودد طبيعتهوا 

سو تها تجواا ميوادين مجاالت االداء الت  يت  التركيا عليها، كما تهت  إدارات بعل المنظمات بمجاالت أداء تعكس فل

 األداء الت  تم د أولويات بالنسبة لها.

 مجاالت األداء المالي كاآلتي:( Wheelen & Hunger, 2006: 901) يوردو 

الربحية: توجد هنال مرارات عديد  ليياس هلا المجاد مم لوة بنسو  الربحيوة والتو  تيويس فاعليوة ا دار  فو   •

ى كي يوة ك واء  إسوت دا  المنظموة لموجوداتهوا، ومون اهو  هولا النسو  توليد األرباح، وتست د  أيذوا  للحكو  علو

، Operating Profit Margin، وهوام  الوربح التاوغيل  Cross Profit Marginهام  الربح ا جموال  

، والعاوود Return On Investment، والعاود على ا ست مار Net Profit Marginوهام  الربح الصاف  

 .Return On Equityعلى حق الملكية 

 المركا السوي : ويتم د بالحصة السويية والت  تاير إلى نسبة حج  األعماد المتوفر  لكد سلعة أو  دمة. •

ا نتاجية، وتعنى العالية بين م رجات المنظمة من سلع و دمات وبين مد التها وتعد ا نتاجية ميياسوا  لمودي  •

موارد وطايات مادية وبارية متاحوة للمنظموة بموا يك ود لهوا ا ست دا  األم د لعناصر ا نتاو بما تتذمنه من 

 تحييق أهدافها.
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يياد  المنتجات، وتتم د بييا  ا دارات الرويسة بالمنظمة بتيوي  التكاليف والجود  والمركوا السووي  لكود منوتج  •

 من المنتجات الحالية والمنتجات الم طط لها.

يه بوص ه مجاد أداء رويس  تسعى المنظمات ليياسوه عون طريوق تنمية األفراد وإتجاهات العاملين، والماار إل •

تجميع تيارير متنوعة لتيوي  األسلو  اللت تتبعه المنظمة فو  سود ا حتياجوات الحاليوة والمسوتيبلية مون اليووي 

العاملة، كما يت  يياس إتجاهات العاملين نحو المنظمة مباار  بواسطة بحوث ا تجاهات وبطريق غير مبااور 

 يق بيانات الغيا  ودوران العمد.عن طر

المسرولية العامة، وف  هلا المجاد تذع المنظموة ميواييس تالوو  طبيعتهوا وبيوتهوا المحيطوة بهودف تيووي  مودي  •

 نجاحها ف  تحمد مسرولياتها نحو العاملين والموردين والمجتمع.

اء دراسوة متعميوة باوين التودا د المواانة بين أهداف المدي اليصير والمدي الطويد، وهنا تيو  المنظمة بإجر •

بين مجاالت األداء الرويسية للتيكد من أن األهداف الحالية ل  يت  تحيييها على حسا  األربواح وا سوتيرار فو  

 المستيبد.

يتذح من التعاريف أعالا ان التحليد المال  يجرت ف  الغال  بإسوت دا  النسو  والمراورات الماليوة، وييسو  ُكتوا  

يوووة هووولا النسووو  والمراووورات الماليوووة إلوووى مجووواميع تركوووا كووود منهوووا علوووى جانووو  أداوووو  موووال  معوووين ا دار  المال

 (، وهلا المجاميع ه :Keowen,et..al,1985:144( ، تFoster,1986:109-110ت

 نس  الربحية، وتييس ك اء  وفاعلية المنظمة ف  توليد األرباح من  الد إست دا  أصولها بك اء .  .أ

 جموعة النس  الم صصة ليياس يدر  المنظمة على الوفاء بإلتااماتها يصير  األجد.نس  السيولة، وه  م .ب

نسوو  الناوواط أو إدار  الموجووودات، والمسووت دمة فوو  ييوواس فاعليووة المنظمووة فوو  إدار  موجوداتهووا وإسووت دا   .ج

 مواردها.

و عمليوة التوواان بوين نس  الرافعة أو إدار  المديونية، وترار درجة تمويد المنظمة من  الد الودين للغيور أ  .د

 الملكية والديون.

نس  سوا األوراا المالية، وه  مجموعة النس  الم صصوة لييواس يودر  المنظموة علوى تحييوق أداء عوال    .ه

 يرفع من الييمة السويية ألسهمها.

 

 :الدراسات السابقة العربية واألجنبية

 

 :العربية( أ)

المحاسدبي عدن كلدف النوعيدة: دراسدة تطبيقيدة فدي  القيدا  واإلفصدا " بعندوان (2005،البستاني ت دراسة •

هدفت الدراسة إلى اليياس واالفصاح المحاسب  وايتوراح مجموعوة مون النموالو ". الشركة العامة لتعبئة الغاز

ف  الاركة عينة البحث وتحليد العالية بين كلف النوعية وبيان تي يرها على كلف ا نتاو النهاوية فو  الاوركة 

االعتمواد فو  الاوركة عينوة البحوث  لغاا. ويد توصلت الدراسوة إلوى العديود مون النتواوج، أبراهواالعامة لتعبوة ا

طريية التوايع التناال  ف  توايوع كلوف األيسوا  ال دميوة بودال  مون طريوة التوايوع التبوادل  ولوللل فوإن أغلو  

النوعيوة فو  عناصر كلف النوعية تظهر ذومن كلوف النوعيوة وليسوت جميعهوا. و عود  ظهوور عناصور كلوف 

السجالت المالية للاركة باكد من صد وغيرها وغير مدرجوة فو  الودليد المحاسوب  وليسوت جميعهوا. وتتم ود 

عناصر كلف النوعية بالاركة عينة البحث بكلف تالصنع، والتيوي ، وال اد الدا ل ( وال توجد معلومات عن 

لوف النوعيووة بالاووركة. وال يوجوود نظووا  كلوف ال اوود الوودا ل . والتوجوود أسوس ييوواس محاسووب  معتموود  لييوواس ك
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واذح لإلفصاح عن كلوف النوعيوة ويياسوها بالاوركة. وال تتذومن اليوواو  الماليوة للاوركة أيوة معلوموات عون 

 كلف النوعية أوجهود ا دار  ف  إجراءات مرايبة النوعية كما يتذمنها التيرير السنوت لإلدار  أيذا .

يف الجددودة وإدارة الجددودة الشدداملة: دراسددة تحليليددة عددن شددركات تكددال" بعنددوان (2005،اسددتيتية ت دراسددة •

هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى طبيعووة العاليووة بووين عناصوور إدار  الجووود  الاوواملة ". األدويددة فددي االردن

وتكواليف الجوود  لمصوانع االدويوة وتوايوع التكواليف لهولا المصوانع. ومعرفوة متوسوط تكل وة للجوود  للاووركات 

دنية كنسبة من المبيعات السنوية لها وللل لمعرفة مدي فاعليوة م تلوف ناواطات الجوود  فو  هولا الدواوية االر

الاركات والعمد على   ل ييمة هلا التكاليف وللل لتحسوين مركاهوا التنافسو  وايواد  ربحيتهوا، با ذوافة 

لف مجتموع الدراسوة مون على التوايع الحال  لتكاليف الجود   وإيتوراح التوايوع الم ذود لتكواليف الجوود . يتوي

اووركة وللوول حسوو   17جميووع الاووركات العاملووة فوو  يطوواع الصووناعة الدواويووة فوو  األردن والبووالغ عووددها 

اركة فيط وت  إستبعاد اركة واحد   16ا حصاوية المتوافر  لدي غرفة صناعة عمان، ولكن الدراسة املت 

ى اسولو  المسوح الاوامد لجميوع أفوراد مجتموع لعد  وجود يس  ريابة على الجود  فيها. وإعتمدت الدراسوة علو

اسوتبانة  16الدراسة، واللين يتم لون ف  مديرت أيسا  الجود  فو  الاوركات موذوع الدراسوة. ويود تو  توايوع 

على دواور الجود  ف  هلا المصانع. ويد توصلت الدراسوة إلوى العديود مون النتواوج أبراهوا وجوود عاليوة لات 

نع االدوية ف  األردن بعناصر إدار  الجود  الااملة مجتمعة او من رد  وتكاليف إحصاوية بين إلتاا  مصداللة 

 الجود  لهلا المصانع.

". تحليل تكاليف السيطرة النوعية في المؤسسات الصناعية: دراسدة حالدة" بعنوان (2002،طلفا  ت دراسة •

مون  و  تطووير أنموولو يذو  هدفت الدراسة إلى تحليد تكاليف السيطر  النوعيوة فو  المرسسوات الصوناعية. و

التكواليف المتعليوة بالنوعيوة ومون  و  تطبيوق هولا االنموولو علوى مرسسوة صوناعية لتيودير تكواليف النوعيوة فوو  

المرسسة. ويد إعتمدت الدراسة على أسولو  دراسوة الحالوة. ويود تو  إ تيوار اوركة بتورا للصوناعات الهندسوية 

حيوث يوا  لتيودير تكواليف النوعيوة عليوه.  P25 IIpهوو المنوتج لتطبيق هلا الدراسة وت  إ تيار أحود منتجاتهوا و

جيوة وناواطات النوعيوة نتاو للمنتج وللل من  الد تحليد العمليات والناواطات ا نتادير تكاليف ا يالباحث بت

نتاو ويياس الامن ال عل  المستغرا ف  هلا الناواطات ويود يوا  الباحوث أيذوا  بجموع البيانوات على  طوط ا 

  ف  سجالت الاركة المحاسوبية مون الرواتو  واالجوور والمصواريف وا سوتهالكات وتحليلهوا ومون  و  الوارد

ويد توصلت الدراسة إلى العديد من النتاوج أبراها أن تكواليف التييوي  تيسيمها على النااطات لتيدير التكاليف. 

المرتبوة ال انيوة، حيوث أن نسوبة تحتد النسبة االكبور مون بوين تكواليف النوعيوة فو  حوين جواءت تكواليف ال اود ب

. اموا %53.5، وهو  أيود مون نسوبة تكواليف التييوي  والتو  تسواوت %45ال اد الدا ل  وال ارج  كما بلغوت 

 بالنسبة لتكاليف الوياوية فيد كانت النسبة األيد من بين هلا النس .

 

 :األجنبية(  )

 Comparative Analysis of Quality Costs and" بعندددوان( Suhansa, 2009) دراسدددة •

Organization Sizes in the Manufacturing Environment " . إلوى تحليود وميارنوة هدفت الدراسة

أنواع تكاليف الجود  بين الاركات متوسطة وصغير  الحج  والاوركات كبيور  الحجو . تكونوت عينوة الدراسوة 

الواليوات المتحود  األمريكيوة. ويود مستجي  من موديرت الجوود  العواملين فو  الاوركات الصوناعية فو   63من 

ن تكواليف الويايوة وتكواليف التييوي  وتكواليف ال اود يتوصلت الدراسة إلى عود  وجوود إ تالفوات دالوة معنويوا  بو
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الدا ل  بين الاركات متوسطة وصغير  الحجو  والاوركات كبيور  الحجو ، إال أنوه هنوال إ وتالف فو  تكواليف 

 ال اد ال ارج .

 A research on the measurement of quality " بعندوان( Omurgonulsen, 2009) دراسدة •

costs in the Turkish food manufacturing industry  ." ييواس تكواليف الجوود  هدفت الدراسوة إلوى

ف  مصانع األغلية التركية. با ذافة إلى إ تبار العالية بوين التكواليف المالوموة والتكواليف غيور المالوموة فو  

. ويود توصولت الدراسوة إلوى أن التكواليف المالوموة 2005 – 2000نع أغلية تركيوة لل تور  موا بوين سبعة مصا

، وهو ما ياير إلوى أن نموولو تكواليف %0.83وأن التكاليف غير المالومة إن  ت بنسبة  %1إادادت بميدار 

 الجود  التيليدت مالو  من الناحية العملية ليياس تكاليف الجود . 

 :Costs of quality and maintenance" بعندددوان( Weinstein, et..al, 2009) دراسدددة •

Improvement approaches " . إلوى تحليود تكواليف جوود  الصويانة فو  منظموات ربحيوة هودفت الدراسوة

بالواليات المتحد  األمريكية. وت  ا عتماد على على نظا  تكل ة الصيانة بتحليد تكواليف جوود  الصويانة. الولت 

فتح اتصاالت بين ا دار  العليا ووظي ة الصيانة. ويد توصلت الدراسة إلى أن النظا  وفر ينووات  يساعد على

جديد  لإلتصاد لتوذيح أفذد الممارسات وتنسيق الجهود ف  إدار  الجود  وتحسين جود  الصويانة بموا ييلود 

 من تكاليف الجود .

 The relationship between quality and quality " بعندوان( Omachonu, et..al, 2004) دراسة •

cost for a manufacturing company" . إلوى إ تبوار عاليوة مكونوات تكواليف الجوود  هودفت الدراسوة

تتكاليف ال اد الدا ل ، وتكاليف ال اد ال ارج   وتكاليف التييي ، وتكاليف الويايوة(. فو  مود الت المصوانع 

ى تحليد المتغيرات الت  تر ر على جود  بيوة التصونيع. ويود توصولت من المواد االولية والمكاون. با ذافة إل

الدراسوة إلووى أن هنوال عاليووة بووين تكواليف التييووي  وتكوواليف الويايوة وتكوواليف ال اوود. وأن العاليوة بووين تكوواليف 

أن التييوي  وتكوواليف الويايوة والجووود  إيجابيوة. وأن تكوواليف ال اود توورتبط باوكد سوولب  بوالجود . با ذووافة إلووى 

عملية التحليد بينت أن هنال عالية إيجابية بين تكاليف التييي  وتكاليف الوياية وجود  مد الت الموواد االوليوة 

 والمكاون. 

 An exploratory study on quality costs in Turkish " بعنددوان( Uyar, 2008) دراسددة •

manufacturing companies" . المصانع التركية بتن يل نظوا  إلى فح  إلى أت مدي تيوهدفت الدراسة  

( اسوتبانة علوى الاوركات الصوناعية فو  تركيوا المسوجلة لودي غرفوة صوناعة 500تكاليف الجوود . تو  توايوع ت

من الاركات المسوتجيبة حاليوا  تيوو   %49.5. ويد توصلت الدراسة إلى أن ما نسبته 2005اسطنبود ف  عا  

ن ا عتماد على نظا  تكاليف الجود  فو  هولا المصوانع يعمود علوى بتن يل نظا  تكاليف الجود . با ذافة إلى أ

 معالجة اكاوي العمالء  وإن  ال تكاليف ال اد واياد  حج  المبيعات.  

 An assessment of quality costs within " بعنددوان( Walsh & Antony, 2008) دراسدة •

electronic adverse incident reporting and recording systems: A case study" . هودفت

إلى إ تبار التحديات الت  تواجه تطبيق نظا  تكاليف الجود . با ذافة إلى تحديد أه  العوامد المهمة الدراسة 

لتطبيق نظوا  تكواليف الجوود . ويود توصولت الدراسوة إلوى تطبيوق نظوا  تكواليف الجوود  يتطلو  مون المنظموات 

ليف الجوود  با ذوافة إلوى طورا حسوا  تكواليف الجوود  والعمود علوى توعية العاملين لوديها باهميوة نظوا  تكوا

 ت  يذها.
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 :Cost of Quality Analysis" بعندوان( Mohandas & Sankaranarayanan, 2008) دراسدة •

Driving Bottom-line Performance  ." هودفت الدراسوة إلوى وصوف الجهوود المبلولوة للتنبور بتكواليف

ويوود توصوولت الدراسووة إلووى أن المحتموود لهوولا التكوواليف علووى األداء فوو  الهنوود.  الجووود  فوو  المصووانع والتوجيووه

 ت  يل تكاليف الجود  تردت إلى تحسين األداء ف  المصانع ا نتاجية ف  مدينة نيودله  ف  الهند.

 Accounting for quality: Issues with modeling" بعندوان( Vanden & Wing, 2007) دراسة •

the impact of R & D on economic growth and carbon emissions in developing 

economics ." وذع نمولو تحليل  لتوذيح الك اء  والتحسين الناتج عن تبن  مذوامين هدفت الدراسة إلى

محاسووبة الجووود . با ذووافة إلووى التحسووين الحووادث نتيجووة تبنوو  مذووامين الجووود  فوو  البحووث والتطوووير. ويوود 

لى ان المواانة بين مذامين محاسوبة الجوود  سوتردت إلوى تحسوين اعمواد الاوركة وبالتوال  توصلت الدراسة إ

 منتجاتها بما يحيق أداء عال  للمرسسة. 

 The Effectiveness of Test in Controlling Quality" بعنوان( Gilbert & Bell, 2007) دراسة •

Costs: A Conformability Analysis Based Approach" .إلى إ تبوار مودي الايواد  الدراسة  هدفت

ف  تكاليف الجود  ف  األنظموة ا لكترونيوة فو  المصوانع. با ذوافة إلوى تيودي  طرييوة عمليوة  سوت دامها فو  

حسا  تكاليف الجود . ويد توصلت الدراسة أن عد  اللجوء إلى طريية أو نظا  معين لحسا  تكاليف الجوود  

اء الدا لية منها او ال ارجية با ذافة إلى اياد  تكواليف التييوي  والويايوة سيردت إلى اياد  تكاليف الجود  سو

 لعد  اليدر  على تحديد مناطق ال لد.

 Meausring the Performance of Processes using cost of" بعندوان( Lari, 2004) دراسدة •

quality  ."مون حسوا  وتكامود تكواليف  هدفت الدراسة إلى إيتوراح أنموولو لنظوا  دعو  اليورار والولت يمكون

الجود  مع العمليات التاغيلية، باالذافة إلى است دا  نظا  مستند على المعرفة  ت ال االجراءات التصوحيحية 

أجرت الدراسة على عينوة مون المصوانع فو  الواليوات المتحود   والت  من  اللها يمكن تحسين أداء المنظمات.

دراسة إلى أن ت  يل تكاليف الجود  يحسون مون اداء تلول المصوانع األمريكية بوالية مياغان. ويد توصلت ال

 المال  والتاغيل .

 An exploratory study on accounting for" بعنددوان( Lin & Johnson, 2004) دراسددة •

"quality management in China ." تيدي  نتاوج دراسة مسحية ت  الييا  بهوا فو  بيووة هدفت الدراسة إلى

مدير ورويس يسو  مسورولين عون  220ينية تتعلق بمحاسبة الجود . ويد تكونت عينة الدراسة من االعماد الص

الجود  ف  مرسساته . ويد توصلت الدراسوة إلوى ان هنوال إدرال لودي المودراء والمحاسوبين الصوينين الهميوة 

ة لمحاسوبة الجوود  فو  محاسبة الجود  ف  اركاته  للنمو والبياء. وان هنال دع  كبير لتطبيق المبوادا الرويسو

 اركاته . با ذافة إلى أن هنال عالية بين تطبيق محاسبة الجود  واالداء المال  وغير المال  ف  اركاته .

 :السابقةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات 

، حيوث إن معظو  الت  تتناود تكواليف الجوود  على حد عل  الباح ين إن الدراسة الحالية من الدراسات العربية اليليلة

الدراسات السابية يد ركات على كلف الجود ، بينما إعتمدت هلا الدراسة على كلف الجود  المتعارف عليهوا وهو  

كلف الوياية والتييي  وال اد الدا ل  وال ارج . كللل فيد تناولت هلا الدراسة الدور الولت تلعبوه كلوف الجوود  فو  

 وية االردنية البارية.تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األد

  :منهجية الدراسة
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تتيلف هلا الدراسة من جانبين، جان  نظرت وآ ر تطبيي ، ف   الجانو  النظورت سويت  التطورا إلوى معظو  

ف  الجان  التطبيي  فيد إعتمدت الباح ون على المنهج الوص   أما  األفكار العلمية لات العالية بالموذوع.

ه التعرف على دور تكاليف الجود  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصونيع والتحليل  اللت يهدف من  الل

ن الموونهج الوصوو   يتبووع البوواح ي دا  األسوولو  التطبييوو ، كمووا سوووف األدويووة األردنيووة الباوورية. وللوول باسووت

 التحليل  بهدف جمع البيانات وتحليلها وإ تبار ال رذيات.

 :مجتمع الدراسة وعينتها

(. أمووا عينووة 25موون جميووع اووركات تصوونيع األدويووة األردنيووة والبووالغ عووددها ت تكووون مجتمووع الدراسووة

الدراسة فتكونت من كافة المديرين الماليين والمحاسبين العاملين ف  اركات األدوية الباورية األردنيوة والبوالغ 

 (.50(. با ذافة إلى مديرت ا نتاو والجود  العاملين ف  تلل الاركات والبالغ عدده  ت89عدده  ت

( اسوتبانة مون 75وت  إسترجاع ما مجملوه توت  توايع ا ستبانات الم صصة لتحييق اهداف الدراسة   

، وكانوت جميعهوا صوالحة للتحليود. (%84االستبانات الم صصة للمديرين الماليين والمحاسوبين بنسوبة بلغوت ت

ت جميعهووا صووالحة للتحليوود. أمووا االسووتبانة الم صصووة لمووديرت ا نتوواو والجووود  فيوود اسووتردت باكملهووا وكانوو

 ( يبين المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.2توالجدود 

جابوة عليهوا بموذووعية ( كان لها أ ر كبير فو  فهو  أفوراد العينوة ألسوولة االسوتبانة وا 2يبين الجدود ت 

%( مون 45وللل من  والد مود  ال دموة فو  الوظي وة الحاليوة  والمسوتوي التعليمو . حيوث تبوين أن موا نسوبته ت

أفراد عينة الدراسة من الماليين والمحاسبين ه  ممن يحملون درجة البكالوريوس ف  إ تصاصاته ، فيموا تبوين 

ديرت ا نتوواو والجووود  يحملووون درجووة الماجسووتير فوو  %( موون أفووراد عينووة الدراسووة موون موو56ان مووا نسووبته ت

إ تصاصاته . وهلا يدد على الك اء  العلمية الفراد عينة الدراسة. وما يتعلق بمتغير مود  ال دموة فو  الوظي وة 

%( من مديرت المالية والمحاسبين لديه   بور  عمليوة فو  وظواو ه  الحاليوة 44الحالية فيد أظهرت النتاوج أن ت

%( مون موديرت ا نتواو والجوود  تتوراوح  بورته  مون 42سنوات، وأن ما نسبته ت 10 أيد منـ  5تتراوح من 

سنة. وهلا يظهر توايع أفراد العينوة علوى مسوتويات ال بور  العمليوة باوكد جيود. وموا يورتبط  15ـ  سنوات 10

مون موديرت ا نتواو  %( مون أفوراد عينوة الدراسوة56بمد  ال دمة ف  الوظي ة الحالية فيد أظهورت النتواوج ان ت

سنة، وهو ما يرار ال بر  الطويلة لهلا ال وة ف  عملها وهوو موا  15ولغاية  5والجود  لديه   بر  تتراوح من 

%( من أفراد عينة الدراسة من المديرين المواليين 64يعكس المستوي المن  ل لمعدالت دوران العمد. وأن ت

  سنة، وهو أيذاُ ما يعكس ال بر  الطويلة ف  المجواد الموال 15ولغاية  5والمحاسبين لديه   بر  تتراوح من 

 اا ترار هلا النسبة المستوي المن  ل لمعدالت دوران العمد.سيوالمحاسب  لهلا ال وة وبن س ال

 (2ت جدود

 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 ال وة المتغير الري 

المووووووووووديرين الموووووووووواليين 

 والمحاسبين
 نتاو والجود مديرت ا 

 التكرار

النسوووووووووووووبة 

الموويووووووووووة 

 ت%(

 التكرار

النسوووووووووووووبة 

الموويووووووووووة 

 ت%(

  العمر 1

 4 2 21 16 سنة 30أيد من 

 62 31 33 25 سنة    40ـ   30من 

 28 14 37 28 سنة    50ـ   41من 
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 6 3 9 6 سنة فيك ر   51

 الممستوى التعليمي 2

 - - - -  انوية عامة فما دون

 - - 11 8 دبلو  كلية مجتمع

 26 13 45 34 بكالوريوس

 16 8 17 13 دبلو  عال 

 56 28 24 18 ماجستير

 2 1 3 2 دكتوراا

3 
مدددددددددة الخدمددددددددة فددددددددي 

 الوظيفة الحالية

 38 19 21 16 سنوات 5 من أيد

 18 9 44 33 سنوات 10 أيد منـ  5 من

 38 19 20 15 سنة 15ـ  سنوات 10 من

 6 3 15 11 فيك ر سنة 15

4 

مدددددددددة الخدمددددددددة فددددددددي 

شركات تصنيع األدويدة 

 البشرية األردنية

 12 6 11 8 سنوات 5 من أيد

 2 10 41 31 سنوات 10 أيد منـ  5 من

 سنة 15ـ  سنوات 10 من
26 35 28 56 

 فيك ر سنة 15
10 13 6 12 

 

 :أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات

 د على البيانات والمعلومات لتن يل مياصد الدراسة، ت  إعتماد األدوات اتتية:لغرل الحصو

المعلومات المتعلية بالجان  النظرت من الدراسات، والمياالت، والرساود الجامعيوة، والكتو  العلميوة االجنبيوة  .1

 والعربية المت صصة بموذوع الدراسة.

ا علووى آراء مجموعووة موون الكتووا  والبوواح ين فوو  مجوواد االسووتبانة، وهوو  أدا  ييوواس توو  ا عتموواد فوو  تصووميمه  .2

الموذوع للحصود على البيانات األولية وال انوية الالامة الستكماد الجان  التطبيي  للدراسة، وروع  فيهوا 

جعد التوابع واعيوا  لهودفها، ومكوناتهوا، وديتهوا، ووذووحها، وتجانسوها، ووحود  اتجواا حركوة المييواس ونوعوه 

الت  ت د  أهداف وفرذيات الدراسة، ولغرل تحييق اهداف الدراسة فيد ت  الييوا  بتطووير بالاكد والطريية 

استبانتين،  صصت االولى لمدراء ا نتاو والجود ، فيما كانت ال انية لموديرت الماليوة والمحاسوبين. وتذومنتا 

 ف  جاأيين، هما: أسولة لات ا تيارات متعدد  ويد ويعت االستبانة المتعلية بمديرت ا نتاو والجود 

( فيووورات، 4بووين اليسوو  األود متغيوورات تتعلووق بال صوواو  الديمغرافيوووة لعينووة الدراسووة موون  ووالد ت تأوال (

والمتذمنة تالعمر  والمستوي التعليم ، ومد  ال دمة ف  الوظي ة الحالية   ومد  ال دموة فو  اوركات تصونيع 

 األدوية البارية األردنية(.

 سراال .  (29تأبعاد رويسة ليياسها و  (4تن  األسولة لات العالية بتكاليف الجود  عبر بين اليس  ال ا ت انيا (

 

أما موا يتعلوق با سوتبانة الم صصوة لموديرت الماليوة والمحاسوبين فيود تكونوت مون جواأيين أيذوا ، االود منهوا تعلوق 

لوظي ة الحالية   ومد  ال دمة ف  تالعمر  والمستوي التعليم ، ومد  ال دمة ف  ابال صاو  الديمغرافية من  الد 

 (14تأبعواد رويسووة ليياسووها و  (4تاوركات تصوونيع األدويوة الباوورية األردنيوة(. وال ووان  إرتوبط بوواألداء الموال  عبوور 

 سراال . 
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 وإتخذ مقيا  تكاليف الجودة الشكل التالي: 

 ال أوافق باد  أل أوافق محايد أوافق أوافق باد  

5 4 3 2 1 

 

 مقيا  االداء المالي الشكل التالي: فيما إتخذ 

 %30اك ر من 
 من

 %30ـ   21

 من

 %20ـ   11

 من

 %10ـ   1 
 %1  ايد من

 من  ل جدا   من  ل  متوسط مرت ع مرت ع جدا  

وعلى سبيل المثال بمعدل العائد على اإلستثمار فهذا يشير إلىى  %30معدل الزيادة اكثر من أي أنه إذا كان  

 .مرتفع جدا   لكانت بشكأن درجة الزيادة 

 :المعالجة االحصائية المستخدمة

 ن باست دا  األسالي  ا حصاوية التالية: ييو  الباح ية الدراسة وا تبار فرذياتها سوف لالجابة عن اسول

 للتحيق من  بات االستبانة Cronbach Alphaأ تبار االتساا الدا ل   •

 أجد ا جابة عن أسولة الدراسة ومعرفة األهمية النسبية. المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية من •

 لعينتين مستيلتين غير مترابطتين. Tإ تبار  •

 مستوي األهمية، اللت ت  تحديدا طبيا  للميياس اتت : •

 

 

 2.33 أيد من – 1 وبللل تكون االهمية المن  ذة من

 3.66  – 2.33 واألهمية المتوسطة من

 فيك ر. 3.67 واالهمية المرت عة من

 :صدق أداة الدراسة وثباتها

 :أ( الصدق الظاهري

التحيق من الصدا الظاهرت للميياس االستعانة بالمحكمين من أعذاء الهيوة التدريسية المت صصوين فو  تطل  

علو  المحاسبة وا دار ، بيصد ا فاد  من  برته  ف  ا تصاصاته ، مما جعود المييواس أك ور ديوة وموذووعية 

 ف  اليياس. 

  :ب( ثبات أداة الدراسة

ن إلوى اجوراء يد يياسوها، والت بوت مون صوديها، لجوي البواح من أجود البرهنوة علوى أن االسوتبانة تيويس العوامود المورا

. حيوث Cronbach Alphaا تبار مدي االتساا الدا ل  ل يرات الميياس، حيث ت  تييوي  تماسول المييواس بحسوا  
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ا أداء ال رد من فير  إلوى أ وري، وهوو ياوير إلوى يوو  االرتبواط والتماسول أن أسلو  كرونبال أل ا يعتمد على اتسا

ياود بتيدير جيد لل بات. وللتحيق من  بات أدا  الدراسوة بهولا  Alphaبين فيرات الميياس، إذافة لللل فإن معامد 

د يواعود على درجات أفراد عينة ال بات. وعلى الورغ  مون عود  وجوو Cronbach Alphaالطريية، طبيت معادلة 

معيووال فو  البحووث  (Alpha ≥ 0.60تلكون مون الناحيوة التطبيييوة يعود  Alphaيياسوية ب صوو  اليوي  المناسوبة 

 (.3ت. انظر الجدود (Sekaran, 2003تالمتعلية با دار  والعلو  ا نسانية 

 (3ت الجدود

 معامد  بات االتساا الدا ل  ألبعاد االستبانة تكرونبال أل ا(

 (أل اαت يمةي البعد الري 

 76.6 تكاليف الوياية 1

 69.1 تكاليف التييي  2

 74.4 تكاليف ال اد الدا ل  3

 83.3 تكاليف ال اد ال ارج  4

 91.3 تكاليف الجود 

 73.7 العاود على ا ست مار 1

 72.9 العاود على حق الملكية 2

 77.6 هام  الربح من العمليات 3

 73.8 مجمد الربح المتحيق 4

 79.9 داء المال األ

 86.3 االستبانة ككد 

 

وتدد معامالت ال بات هلا على تمتع األدا  بصور  عامة بمعامد  بات عاٍد على يودر  األدا  علوى تحييوق أغورال 

 األولوى أن أعلوى معامود  بوات أبعواد االسوتبانة (3تحيوث يتذوح مون الجودود . (Sekaran, 2003تالدراسة وفيا  لـ 

(. فيما يالحوظ أن أدنو  ييموة 76.6(، يليه مباار  تكاليف الوياية بييمة ت83.3ال ارج  بييمة تد حييته تكاليف ال ا

(. أموا موا يتعلوق باالسوتبانة ال انيوة فيود كانوت اعلوى ييموة 69.1لل بات باالستبانة االولى كانت لتكاليف التييوي  بييموة ت

( 72.9مة كانت لبعود العاوود علوى حوق الملكيوة بييموة ت( وأدنى يي77.6لل بات لبعد هام  الربح من العمليات بييمة ت

                          االستبانة نتيجة تطبييها.وهو ما ياير إلى إمكانية  بات النتاوج الت  يمكن أن تس ر عنها 

 

 :نتائج التحليل واختبار الفرضيات

  

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

لالجابووة عوون هوولا  ؟ي شددركات صددناعة االدويددة االردنيددة البشددرية مددا مسددتوى جددودة التصددنيع فدد السددؤال االول:

 ن بتجاوته إلى مجموعة من االسولة ال رعية:يالسراد يا  الباح 

 ما مستوى جودة تكاليف الوقاية في شركات صناعة االدوية االردنية البشرية؟السؤال الفرعي االول: 

لحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو ن إلوى المتوسوطات ايالبواح  لالجابة عن هلا السوراد لجوي

   (.4بالجدود تموذح 

 (: مستوي جود  تكاليف الوياية ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية4ت جدود

Cop
y R

igh
ts 



  27 

 مستوي جود  تكاليف الوياية الري 
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحووووووووووووراف 

 المعيارت

ترتيوووووو  أهميووووووة 

 ال ير 
 االهمية

1 
لاوووركة أهميوووة تكووواليف تجهيوووا وتن يووول بووورامج تعوووى إدار  ا

 التدري  المتعلية بالجود 
 مرتفعة 3 0.61 4.19

2 
تهت  إدار  الاركة بتكواليف صويانة ومعواير  أجهوا  الييواس 

 وا  تبار للح اظ على ديتها
 مرتفعة 3 0.65 4.19

3 
تركد إدار  الاركة على تكواليف دراسوات يودرات العمليوات 

 ا نتاجية 
 مرتفعة 1 0.63 4.28

4 
تلتووووا  إدار  الاووووركة بمبوووودأ ت طوووويط الت تووووي  للعمليووووات 

 ا نتاجية والمنتجات
 مرتفعة 2 0.53 4.23

5 
تركوود إدار  الاووركة أن منتجاتهووا مطابيووة  حتياجووات فوووات 

 المتعاملين
 مرتفعة 4 0.72 4.09

6 
تيوووو  إدار  الاوووركة بوووالتحيق مووون تكووواليف ت طووويط نظوووا  

 الجود  باكد مستمر
 متوسطة 8 1.09 3.47

7 
تُيووي  إدار  الاووركة تكوواليف الجووود  لوودي الموووردين باووكد 

 مستمر
 مرتفعة 6 0.87 3.79

8 
تهت  إدار  الاركة بتييي  تن يل النااطات ف   طتها الاواملة 

 للجود 
 مرتفعة 5 0.83 3.85

9 
توودع  ا دار  العليووا للاووركة تكوواليف بوورامج ذوومان الجووود  

 وباكد مستمر
 متوسطة 7 0.83 3.65

   0.45 3.97 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الى مستوي جود  تكاليف الوياية ف  اركات صناعة االدويوة االردنيوة الباورية، حيوث تراوحوت 4ياير الجدود ت

تكاليف الويايوة  (، بالميارنة مع المتوسط الحساب  العا  لمستوي جود 4.28ـ   3.47المتوسطات الحسابية لها بين ت

(. حيووث جوواءت ال يوور  التوو  توون  علووى "تركوود إدار  3.97فوو  اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية البووالغ ت

( وإنحوراف 4.28الاركة على تكاليف دراسات يودرات العمليوات ا نتاجيوة" فو  المرتبوة االولوى بمتوسوط حسواب  ت

العوا  وا نحوراف المعيوارت العوا . فيموا حصولت فيور  "تيوو  ( بالميارنة موع المتوسوط الحسواب  0.63معيارت بلغ ت

إدار  الاووركة بووالتحيق موون تكوواليف ت طوويط نظووا  الجووود  باووكد مسووتمر" علووى المرتبووة ال امنووة واأل يوور  بمتوسووط 

( بالميارنة مع المتوسط الحسواب  العوا  وا نحوراف المعيوارت العوا . 1.09( وإنحراف معيارت بلغ ت3.47حساب  ت

ري يوو عا  يتبين أن مستوي جوود  تكواليف الويايوة فو  اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية مرت عوا .وباكد 

الباح ون أن هلا مرارا  واذحا  ومن  الد إستجابات أفراد عينة الدراسة ان هنال إهتما  عال  بتكاليف الوياية ف  

االدويووة مجتمووع الدراسووة تتحااووى حوودوث اووركات صووناعة االدويووة الباوورية فوو  االردن حيووث أن اووركات تصوونيع 

 مااكد الجود  ف  المنتجات من  الد ا ن اا لمنع إنتاو منتجات غير مطابية للمواص ات.   

 

 

 ما مستوى جودة تكاليف التقييم في شركات صناعة االدوية االردنية البشرية؟السؤال الفرعي الثاني: 

سوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو ن إلوى المتويلالجابة عن هلا السوراد لجوي البواح 

 (.  5موذح بالجدود ت
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 (: مستوي جود  تكاليف التييي  ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية5ت جدود

 مستوي جود  تكاليف التييي  الري 
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحووووووووووووراف 

 المعيارت

ترتيوووووو  أهميووووووة 

 ال ير 
 االهمية

10 

  إدار  الاووووركة بتكوووواليف ت تووووي  وإ تبووووارات المووووواد تهووووت

الماوترا  والتو  سوتد د فوو  عمليوة التصونيع وللول لذوومان 

 مطابيتها للمواص ات المحدد  

 متوسطة 4 0.96 3.63

11 
تعتمووود إدار  الاوووركة علوووى األسوووالي  ا حصووواوية لتحديووود 

 تكاليف الت تي   الد العمليات ا نتاجية
 مرتفعة 1 0.53 4.01

12 
تيوووو  ا دار  العليوووا فووو  الاوووركة بتحديووود تكووواليف ال حووو  

 النهاو  للمنتجات يبد الييا  بعملية توريدها
 مرتفعة 2 0.77 3.88

13 
تركوود إدار  الاووركة علووى حسووا  تكوواليف تييووي  الم وواون 

 بهدف ا طمونان على عد  هبوط ييمة المنتجات الم انة
 متوسطة 6 1.05 2.85

14 
بتكاليف تجميع ومعالجة بيانوات الت توي  تهت  إدار  الاركة 

 وا  تبار الت  تست د  لتييي  العمد
 مرتفعة 3 0.93 3.68

15 
تتحموود الاووركة التكوواليف المتعليووة بمنووع الوحوودات المعيبووة  

 يبد احنها
 متوسطة 5 0.99 3.44

   0.56 3.58 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

وي جود  تكاليف التييي  ف  اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية، حيوث تراوحوت ( الى مست5ياير الجدود ت

(، بالميارنة مع المتوسط الحساب  العوا  لمسوتوي جوود  تكواليف التييوي  4.01ـ  2.85المتوسطات الحسابية لها بين ت

ن  على "تعتمود ا دار  فو  (. حيث جاءت ال ير  الت  ت3.58ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية البالغ ت

الاركة على األسالي  ا حصواوية لتحديود تكواليف الت توي   والد العمليوات ا نتاجيوة" فو  المرتبوة االولوى بمتوسوط 

( بالميارنة مع المتوسط الحسواب  العوا  وا نحوراف المعيوارت العوا . 0.53( وإنحراف معيارت بلغ ت4.01حساب  ت

اركة على حسا  تكاليف تييي  الم واون بهودف ا طمونوان علوى عود  هبووط ييموة فيما حصلت فير  "تركد إدار  ال

( 1.05( وإنحووراف معيووارت بلووغ ت2.85المنتجووات الم انووة" علووى المرتبووة السادسووة واأل يوور  بمتوسووط حسوواب  ت

يف التييوي  بالميارنة مع المتوسط الحساب  العا  وا نحراف المعيارت العا . وباكد عا  يتبين أن مستوي جود  تكال

وهو ما ياير إلى أن الاوركات مجتموع الدراسوة تعو  اهميوة  ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية متوسطا .

هوولا النوووع موون التكوواليف إال انهووا ال تيووو  بتطبييووه باووكد كبيوور حيووث ان إدار  هوولا الاووركات ال تهووت  باووكد كبيوور 

با ذافة إلى انها ال تتحمد تكاليف الوحدات المعيبة أ ناء عمليوة  بالتكاليف الم صصة للت تي  على المواد االولية،

 الاحن.

 

 ما مستوى جودة تكاليف الفشل الداخلي في شركات صناعة االدوية االردنية البشرية؟السؤال الفرعي الثالث: 

ال يور ، كموا هوو  ن إلوى المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وأهميوةيلالجابة عن هلا السوراد لجوي البواح 

   (.6تموذح بالجدود 

 (: مستوي جود  تكاليف ال اد الدا ل  ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية6ت جدود
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 مستوي جود  تكاليف ال اد الدا ل  الري 
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحووووووووووووراف 

 المعيارت

ترتيوووووو  أهميووووووة 

 ال ير 
 االهمية

16 
 ووة  ووالد األعوووا  يوودرت إدار  الاووركة عوودد الوحوودات التال

 ال الث األ ير  والت  ل  تتمكن من معالجتها 
 مرتفعة 3 0.72 3.84

17 
حوددت إدار  الاووركة تكل وة كوود وحود  موون الوحودات التال ووة 

  الد األعوا  ال الث األ ير 
 مرتفعة 4 0.64 3.80

18 
حددت إدار  الاركة عدد الوحدات المعيبوة والمنتجوة  والد 

 ر  والت  ت  إعاد  تصنيعهااألعوا  ال الث األ ي
 مرتفعة 4 0.70 3.80

19 
يوودرت إدار  الاووركة تكل ووة إعوواد  تصوونيع كوود وحوود  موون 

 الوحدات المنتجة  الد األعوا  ال الث األ ير 
 متوسطة 7 0.86 3.53

20 
يووودرت إدار  الاوووركة تكووواليف ال ووورد  وا صوووالح نتيجوووة 

 موردينالتوريدات والمنتجات غير المطابية الوارد  من ال
 مرتفعة 6 0.77 3.69

21 
ياموووت إدار  الاوووركة بتحليووود تكووواليف ال اووود نتيجوووة الييوووا  

 بعملية الت اين
 مرتفعة 1 0.57 4.20

22 
يدرت إدار  الاوركة تكل وة بيوع المنتجوات بسوعر أيود نتيجوة 

  حتواوها على عي  أو أك ر
 مرتفعة 2 0.53 3.96

23 
ال حوو  والت تووي   يامووت إدار  الاووركة بتيوودير تكل ووة إعوواد 

 للمنتجات الت  ت  إعاد  إنتاجها وإعاد  فحصها وإ تبارها
 مرتفعة 5 0.78 3.79

   0.42 3.83 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الى مستوي جود  تكاليف ال اود الودا ل  فو  اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية، حيوث 6ياير الجدود ت

(، بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  لمسووتوي جووود  4.20ـ  3.53ات الحسووابية لهووا بووين تتراوحووت المتوسووط

(. حيث جواءت ال يور  التو  تون  3.83تكاليف ال اد الدا ل  ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية البالغ ت

  المرتبوة االولوى بمتوسوط حسواب  على "يامت إدار  الاركة بتحليد تكاليف ال اد نتيجة الييوا  بعمليوة الت واين" فو

( بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  وا نحووراف المعيووارت العووا . فيمووا 0.57( وإنحووراف معيووارت بلووغ ت4.20ت

حصوولت فيوور  "يوودرت إدار  الاووركة تكل ووة إعوواد  تصوونيع كوود وحوود  موون الوحوودات المنتجووة  ووالد األعوووا  الوو الث 

( بالميارنووة مووع 0.86( وإنحووراف معيووارت بلووغ ت3.53 يوور  بمتوسووط حسوواب  تاأل يوور " علووى المرتبووة السووابعة واأل

المتوسط الحساب  العا  وا نحراف المعيارت العا . وباكد عا  يتبين أن مستوي جود  تكواليف ال اود الودا ل  فو  

 ل  يمكوون وهوو طبيعوو  حيوث ان ا هتمووا  بتكواليف ال اوود الودا اوركات صووناعة االدويوة االردنيووة الباورية مرت عووا .

ا ي  العيو  ف  المواد األوليوة الموورد  لهوا مون يبود م تلوف المووردين أو الولين تالاركات مجتمع الدراسة من 

 كس بالنتيجة النهاوية على رذوا العموالء ممون يسوت دمون منتجوات هولا الاوركات وبالتوال عتتعامد معه  وهو ما ين

 التي ير على األداء المال .

 

 ما مستوى جودة تكاليف الفشل الخارجي في شركات صناعة االدوية االردنية البشرية؟: السؤال الفرعي الرابع

لالجابة عن هلا السراد لجيت الباح ون إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو 

   (.7تموذح بالجدود 

 عة االدوية االردنية البارية(: مستوي جود  تكاليف ال اد ال ارج  ف  اركات صنا7ت جدود
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 مستوي جود  تكاليف ال اد ال ارج  الري 
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحووووووووووووراف 

 المعيارت

ترتيوووووو  أهميووووووة 

 ال ير 
 االهمية

24 

تلتوووا  الاوووركة بتحمووود تكووواليف إسوووتيباد وتبووووديد 

المنتجووات المعيبووة المرتجعووة موون المتعوواملين  ووالد 

 فتر  الذمان

 مرتفعة 4 0.84 3.68

25 

د الاووووركة تكوووواليف إدار  الاووووكاوت بسووووب  تتحموووو

وجووووود عيووووو  فوووو  المنتجووووات التوووو  توووو  بيعهووووا 

 للمتعاملين

 متوسطة 5 0.91 3.65

26 

تلتوووا  الاوووركة بمعالجوووة المنتجوووات المعيبوووة عنووود 

اسووتالمها موون يبوود المتعوواملين وللوول بسووب  وجووود 

 عيو  فيها

 مرتفعة 1 0.72 4.31

27 
ن عنوووود تتحمووود الاوووركة تكل ووووة إرذووواء المتعووواملي

 حدوث ماكالت تتعلق بالمنتج
 مرتفعة 3 0.93 3.97

28 
تتحموود الاووركة كافووة التكوواليف المن يووة بعوود اووحن 

 المنتجات المعيبة إلى المتعاملين
 مرتفعة 2 0.80 4.01

29 
تتحموووود الاووووركة كافووووة التكوووواليف التوووو  يتحملهووووا 

 المتعاملين عند استال  المنتجات المعينة
 متوسطة 6 0.90 3.64

   0.62 3.88 وسط الحسابي واالنحراف المعياري العامالمت

( الى مستوي جود  تكاليف ال اد ال ارج  ف  اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية، حيوث 7الجدود تياير 

(، بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  لمسووتوي جووود  4.31ـ  3.64تراوحووت المتوسووطات الحسووابية لهووا بووين ت

(. حيث جاءت ال ير  الت  تون  3.88ال ارج  ف  اركات صناعة االدوية االردنية البارية البالغ تتكاليف ال اد 

على "تلتا  الاركة بمعالجة المنتجات المعيبة عند استالمها من يبد المتعاملين وللل بسب  وجود عيو  فيهوا" فو  

يارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  ( بالم0.72( وإنحووراف معيووارت بلووغ ت4.31المرتبووة االولووى بمتوسووط حسوواب  ت

وا نحراف المعيارت العا . فيما حصلت فير  "تتحمد الاوركة كافوة التكواليف التو  يتحملهوا المتعواملين عنود اسوتال  

( 0.90( وإنحووراف معيووارت بلووغ ت3.64المنتجووات المعينووة" علووى المرتبووة السادسووة واأل يوور  بمتوسووط حسوواب  ت

العا  وا نحراف المعيارت العا . وباكد عا  يتبين أن مستوي جود  تكاليف ال اود  بالميارنة مع المتوسط الحساب 

وهوولا أيذووا  وارد الن ا هتمووا  بتكوواليف ال اوود  ال ووارج  فوو  اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية مرت عووا .

ا هتموا  العوال  بهولا  ال ارج  جاء ال يتجاأ من اهتما  الاركات الصوناعية او ال دميوة بتكواليف الجوود  حيوث أن

النوع من التكاليف يحسن من سمعة الاركة على المدي البعيود مون حيوث االسوت دا  لمنتجاتهوا. وبموا يونعكس إيجابوا  

 على أداء هلا الاركات المال .

ما مستوى أداء شركات صناعة االدوية االردنيدة البشدرية المدالي فدي السدنوات الدثيث االخيدر   السؤال الثاني:

 ن بتجاوته إلى مجموعة من االسولة ال رعية:ولالجابة عن هلا السراد يا  الباح  ؟(2008  2007  2006ت

مدا مسدتوى أداء شدركات صدناعة االدويدة االردنيدة البشدرية المدالي مدن حيدث العائدد علدى السؤال الفرعي االول: 

 ؟(2008  2007  2006تاالخيرة اإلستثمار في السنوات الثيث 

البواح ون إلوى المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو  ا السراد لجويلالجابة عن هل

 (. 8موذح بالجدود ت

 (8ت جدود
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مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث العاود على ا ست مار ف  السنوات ال الث 

 (2008  2007  2006ت اال ير 

 الرقم
ى األداء المالي من حيث العائد على مستو

 اإلستثمار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 االهمية

1 
احرات الاركة  تغيرا  ايجابيا  ف  معدد العاوود علوى 

 االست مار 
 متوسطة 5 1.18 3.62

2 
حييووت الاووركة معوودد عاووود علووى االسووت مار يتجوواوا 

 فيه الاركات المنافسه  
 مرتفعة 1 0.67 4.08

3 

الا ل  يكن هنال تغيور ايجواب   والد االعووا  الو الث 

فموووا نسوووبة تراجوووع الاوووركة فووو  معووودد العاوووود علوووى 

 االست مار 

 مرتفعة 2 0.53 4.04

 مرتفعة 4 0.87 3.76 ان صاف  االرباح بعد الذراو  للاركة حيق اياد   4

 مرتفعة 3 0.73 3.86 را تيدر  ساور الاركة  الد االعوا  ال الث الملكو 5

   0.49 3.87 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الى مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث العاود على ا ست مار 8ياير الجدود ت

ـ  3.62ة لهووا بووين ت، حيووث تراوحووت المتوسووطات الحسووابي(2008  2007  2006ت فوو  السوونوات الوو الث اال يوور 

(، بالميارنة مع المتوسط الحساب  العوا  لمسوتوي أداء اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية الموال  مون 4.08

(. حيووث جوواءت 3.87البووالغ ت( 2008  2007  2006ت حيووث العاووود علووى ا سووت مار فوو  السوونوات الوو الث اال يوور 

د علوى االسوت مار يتجواوا فيوه الاوركات المنافسوه" فو  المرتبوة ال ير  الت  تون  علوى "حييوت الاوركة معودد العاوو

( بالميارنوة موع المتوسوط الحسواب  العوا  وا نحوراف 0.67( وإنحراف معيارت بلغ ت4.08االولى بمتوسط حساب  ت

 المعيارت العا . فيما حصلت فير  "احرات الاوركة تغيورا  ايجابيوا  فو  معودد العاوود علوى االسوت مار" علوى المرتبوة

( بالميارنوة موع المتوسوط الحسواب  العوا  1.18( وإنحراف معيوارت بلوغ ت3.62ال امسة واأل ير  بمتوسط حساب  ت

وا نحراف المعيارت العا . وباكد عا  يتبين أن مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية الموال  مون 

وهولا طبيعو  حيوث ان  مرت عوا .( 2008  2007  2006ت حيث العاود على ا ست مار ف  السونوات الو الث اال يور 

االهتما  بتكاليف الجود  يعد مرارا  نحو تحسين االداء المال  وهو ما عكسته يي  المتوسوطات الحسوابية فيموا يتعلوق 

 بالعاود على ا ست مار من وجهة نظر عينة الدراسة.

 

ردنية البشرية المالي من حيث العائد على حق ما مستوى أداء شركات صناعة االدوية االالسؤال الفرعي الثاني: 

 ؟(2008  2007  2006تالملكية في السنوات الثيث االخيرة 

 

لالجابة عن هلا السراد لجيت الباح ون إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو 

 (.  9موذح بالجدود ت
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االدوية االردنية البارية المال  من حيث العاود على حق الملكية ف  السنوات ال الث  مستوي أداء اركات صناعة 

 (2008  2007  2006ت اال ير 

 الري 
مستوي األداء المال  مون حيوث العاوود علوى 

 حق الملكية

المتوسووووووووط 

 الحساب 

االنحوووووراف 

 المعيارت

ترتيوووو  أهميوووووة 

 ال ير 
 االهمية

6 
دد احوورات الاووركة تغيوور ايجوواب  فوو  معوو

 العاود على حق الملكية 
 مرتفعة 1 0.68 4.06

7 
حييت الاركة  معدد عاود على حق الملكية 

 يتجاوا فيه الاركات المنافسه 
 مرتفعة 2 0.80 3.92

8 

الا ل  يكن هنال تغير ايجاب   الد االعوا  

ال الث فموا نسوبة تراجوع الاوركة فو  معودد 

 العاود على حق الملكية

 متوسطة  3 0.85 3.62

   0.65 3.87 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الوى مسوتوي أداء اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية الموال  مون حيوث العاوود علوى حوق 9ياير الجودود ت

 3.62، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين ت(2008  2007  2006ت الملكية ف  السنوات ال الث اال ير 

(، بالميارنة مع المتوسط الحساب  العا  لمستوي أداء اركات صناعة االدويوة االردنيوة الباورية الموال  مون 4.06ـ 

(. حيوث جواءت 3.87البوالغ ت( 2008  2007  2006ت حيث العاود على حق الملكيوة فو  السونوات الو الث اال يور 

ى حوق الملكيوة بنسوبة" فو  المرتبوة االولوى ال ير  الت  تن  على "احرات الاركة تغير ايجاب  ف  معدد العاود عل

( بالميارنوووة موووع المتوسوووط الحسووواب  العوووا  وا نحوووراف 0.68( وإنحوووراف معيوووارت بلوووغ ت4.06بمتوسوووط حسووواب  ت

المعيارت العا . فيما حصلت فير  "الا ل  يكن هنال تغير ايجاب   الد االعوا  ال الث فما نسبة تراجع الاوركة فو  

( وإنحووراف معيووارت بلووغ 3.62لكيووة" علووى المرتبووة ال ال ووة واأل يوور  بمتوسووط حسوواب  تمعوودد العاووود علووى حووق الم

( بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  وا نحووراف المعيووارت العووا . وباووكد عووا  يتبووين أن مسووتوي أداء 0.85ت

 الو الث اال يور اركات صناعة االدوية االردنيوة الباورية الموال  مون حيوث العاوود علوى حوق الملكيوة فو  السونوات 

وهوولا دليوود علووى أن الاووركات مجتمووع الدراسووة تهووت  بتكوواليف الجووود  حيووث أن  مرت عووا .( 2008  2007  2006ت

ا هتما  بهلا التكاليف حسن من مستوي العاود على حيوا الملكية ولوللل ظهور مسوتوي العاوود علوى حيووا الملكيوة 

 من وجهة نظر الاركات مجتمع الدراسة مرت عا .

 

ما مستوى أداء شركات صناعة االدوية االردنية البشرية المالي مدن حيدث هدامل الدرب  ؤال الفرعي الثالث: الس

 ؟(2008  2007  2006تالثيث االخيرة من العمليات في السنوات 

 

و لالجابة عن هلا السراد لجيت الباح ون إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هو
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مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث هام  الربح من العمليات ف  السنوات 

 (2008  2007  2006ت ال الث اال ير 

 الري 
مسووتوي األداء المووال  موون حيووث هووام  الووربح موون 

 العمليات

المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحوووووووووووراف 

 المعيارت
 االهمية ترتي  أهمية ال ير 

9 
احرات الاركة تغيور ايجواب  فو  هوام  الوربح مون 

 العمليات بنسبة
 مرتفعة 1 0.95 3.90

10 
حييت الاركة هام  ربح من العمليوات تتجواوا فيوه 

 الاركات المنافسه بنسبة
 مرتفعة 2 0.76 3.72

11 

الا ل  يكن هنال تغيور ايجواب   والد االعووا  الو الث 

تراجوووع الاوووركة فووو  هوووام  الوووربح مووون  فموووا نسوووبة

 العمليات

 متوسطة  3 0.94 3.32

   0.69 3.65 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الى مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية الباورية الموال  مون حيوث هوام  الوربح مون 10ياير الجدود ت

، حيووث تراوحووت المتوسووطات الحسووابية لهووا بووين (2008  2007  2006ت العمليووات فوو  السوونوات الوو الث اال يوور 

(، بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  لمسووتوي أداء اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية 3.90ـ  3.32ت

(. 3.65البوالغ ت( 2008  2007  2006ت المال  من حيث هام  الربح من العمليات فو  السونوات الو الث اال يور 

ل يور  التو  تون  علوى "احورات الاوركة تغيور ايجواب  فو  هوام  الوربح مون العمليوات" فو  المرتبوة حيث جاءت ا

( بالميارنوة موع المتوسوط الحسواب  العوا  وا نحوراف 0.95( وإنحراف معيارت بلغ ت3.90االولى بمتوسط حساب  ت

 الث فما نسبة تراجع الاوركة فو  المعيارت العا . فيما حصلت فير  "الا ل  يكن هنال تغير ايجاب   الد االعوا  ال

( 0.94( وإنحوراف معيوارت بلوغ ت3.32هام  الربح من العمليات" على المرتبة ال ال ة واأل ير  بمتوسط حسواب  ت

بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  وا نحووراف المعيووارت العووا . وباووكد عووا  يتبووين أن مسووتوي أداء اووركات 

  2006ت المال  من حيث هام  الربح من العمليات ف  السونوات الو الث اال يور  صناعة االدوية االردنية البارية

إلوى ا ن واا المتاايود مون  تدوهلا بديه  حيث أن اياد  الريابة علوى تكواليف الجوود  يور متوسطا .( 2008  2007

 للاركات. العملياتمن ى ميدار الربح التاغيل  التكاليف الكلية وهو ما ينعكس عل

 

فرعي الرابع: ما مستوى أداء شركات صناعة االدوية االردنية البشدرية المدالي مدن حيدث مجمدل الدرب  السؤال ال

 ؟(2008  2007  2006تالمتحقق في السنوات الثيث االخيرة 

 

البواح ون إلوى المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وأهميوة ال يور ، كموا هوو  جابة عن هلا السراد لجويلال

 (.  11دود تموذح بالج

 

 (:11ت جدود

مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث مجمد الربح المتحيق ف  السنوات ال الث  

 ؟(2008  2007  2006ت اال ير 
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 مستوي األداء المال  من حيث مجمد الربح المتحيق الري 
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

االنحوووووووووووراف 

 المعيارت
 االهمية ترتي  أهمية ال ير 

12 
احووورات الاوووركة تغيووور ايجووواب  فووو  مجمووود الوووربح 

 المتحيق بنسبة
 مرتفعة 1 0.53 4.04

13 
حييووت الاووركة مجموود ربووح تتجوواوا فيووه الاووركات 

 المنافسه بنسبة
 مرتفعة 3 0.73 3.86

14 
الا ل  يكن هنال تغيور ايجواب   والد االعووا  الو الث 

 يقفما نسبة تراجع الاركة ف  مجمد الربح المتح
 مرتفعة 2 0.80 3.92

   0.52 3.94 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( الووى مسووتوي أداء اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية المووال  موون حيووث مجموود الووربح 11ياووير الجوودود ت

لهووا بووين ، حيووث تراوحووت المتوسووطات الحسووابية (2008  2007  2006ت المتحيووق فوو  السوونوات الوو الث اال يوور 

(، بالميارنووة مووع المتوسووط الحسوواب  العووا  لمسووتوي أداء اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية 4.04ـ  3.86ت

(. 3.94البوالغ ت( 2008  2007  2006ت المال  من حيث هام  الربح من العمليات فو  السونوات الو الث اال يور 

ب  فو  مجمود الوربح المتحيوق" فو  المرتبوة االولوى حيث جاءت ال ير  الت  تن  على "احرات الاركة تغيور ايجوا

( بالميارنوووة موووع المتوسوووط الحسووواب  العوووا  وا نحوووراف 0.53( وإنحوووراف معيوووارت بلوووغ ت4.04بمتوسوووط حسووواب  ت

المعيارت العا . فيما حصلت فير  "حييت الاركة مجمد ربح تتجاوا فيه الاوركات المنافسوه" علوى المرتبوة ال ال وة 

( بالميارنة مع المتوسط الحساب  العا  وا نحراف 0.73( وإنحراف معيارت بلغ ت3.86ب  تواأل ير  بمتوسط حسا

المعيارت العا . وباكد عا  يتبين أن مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث مجمود 

ن أن هوولا النتيجووة يالبوواح ري يوومرت عووا . و( 2008  2007  2006ت الووربح المتحيووق فوو  السوونوات الوو الث اال يوور 

منطيية، وللل بسب  أن ا هتما  بتكاليف الجود  على المدي البعيد سويايد مون مسوتوي الرذوا لودي المتعواملين موع 

 كس على إجمال  الربح المتحيق.عيية لها، وهو ما ينوالحصة السالاركات وبالتال  اياد  

 

 :إختبار فرضيات الدراسة

على ا تبار فرذويات الدراسوة الرويسوية وال رعيوة، حيوث تركوات مهموة هولا ال يور   ن ف  هلا الجان يعمد الباح 

على ا تبار مدي يبود أو رفل فرذيات الدراسة من  الد است دا  إ تبار ا نحدار البسيط والمتعدد، وللول كموا 

 يل :

  :الفرضية الرئيسة

داء المالي لشركات تصنيع األدوية البشرية "ال يوجد دور ذي داللة معنوية لتكاليف جودة التصنيع في تحسين األ

  .في المملكة األردنية الهاشمية"

للتحيق من الدور المحتمد لتكاليف جوود  التصونيع فو   لعينتين مستيلتين Tال تبار هلا ال رذية ت  است دا  إ تبار 

وكما هوو موذوح فو  الجودود  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية،

 (.12ت

 

 (12ت  جدود

 دور تكاليف جود  التصنيع ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية
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 البيان
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

ا نحووووووووووووراف 

 المعيارت

T 

 المحسوبة

معاموووووووووووووووووووووود 

 ا رتباط

Sig.* 

 مستوي الداللة

يع فوو  تحسووين دور تكوواليف جووود  التصوون

األداء الموووال  لاوووركات تصووونيع األدويوووة 

 البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

 0.447 3.82 تكاليف الجود 

34.180 0.814 0.000 

 0.423 3.83 االداء المال 

 

( دور تكواليف جوود  التصونيع فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  12يوذح الجدود ت

المملكة األردنية الهاامية. حيوث أظهورت نتواوج التحليود ا حصواو  وجوود دور لت داللوة إحصواوية لتكواليف جوود  

التصنيع ف  تحسين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة الهااومية، إل بلوغ معامود 

( بالميارنوة موع   0.05  دالوة عنود مسوتوي ت( وهو034.18المحسووبة ت Tكما بلغت ييموة (. %81.4ا رتباط ت

وهلا يركد عد  صحة يبود ال رذية الرويسة، وعليه ترفل ال رذية الص رية  (.1.980الجدولية البالغة ت Tييمة 

 وتيبد ال رذية البديلة الت  تن  على: 

 

 

 

 

 

لموال  لاوركات تصونيع األدويوة وللتحيق من دور كد متغير من متغيرات تكاليف جود  التصنيع ف  تحسوين األداء ا

البارية ف  المملكة األردنية الهاامية، ت  تيسي  ال رذية الرويسة إلى أربعة فرذيات فرعية، وت  اسوت دا  إ تبوار 

T ال تبار كد فرذية فرعية على حد ، وكما يل : لعينتين مستيلتين 

1-1HO :داء المددالي لشددركات تصددنيع األدويددة ال يوجددد دور ذي داللددة معنويددة لتكدداليف الوقايددة فددي تحسددين األ

 البشرية في المملكة األردنية الهاشمية

تحسوين للتحيق من الدور المحتمد لتكاليف الوياية فو   لعينتين مستيلتين Tال تبار هلا ال رذية ت  است دا  إ تبار 

 (.13موذح ف  الجدود ت األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية، وكما هو

 (13ت  جدود

 دور تكاليف الوياية ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

T 

 المحسوبة

معامل 

 اإلرتباط

Sig.* 

مستوى 

 الداللة

دور تكاليف الوياية ف  تحسين األداء 

المال  لاركات تصنيع األدوية البارية 
 0.000 0.731 13.081 0.450 3.97 تكاليف الوياية

لتكاليف جود  التصنيع ف  تحسين األداء المال  لاركات  معنوية دور لت داللة وجود
 (0.05) مستوي داللة تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند
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 ف  المملكة األردنية الهاامية

 0.423 3.83 االداء المال 

 

( دور تكاليف الويايوة فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة 13يوذح الجدود ت

ية. حيووث أظهوورت نتوواوج التحليوود ا حصوواو  وجووود دور لت داللووة إحصوواوية لتكوواليف الويايووة فوو  األردنيووة الهااووم

تحسووين األداء المووال  لاووركات تصوونيع األدويووة الباوورية فوو  المملكووة األردنيووة الهااوومية، إل بلووغ معاموود ا رتبوواط 

 Tبالميارنوة موع ييموة (   0.05( وهو  دالوة عنود مسوتوي ت13.081المحسووبة ت Tكموا بلغوت ييموة (. 0.731ت

وهلا يركد عد  صحة يبود ال رذية ال رعية األولى، وعليه ترفل ال رذية الصو رية  (.1.980الجدولية البالغة ت

  رذية البديلة الت  تن  على:وتيبد ال

 

 

 

2-1HO :لبشرية ال يوجد دور ذي داللة معنوية لتكاليف التقييم في تحسين األداء المالي لشركات تصنيع األدوية ا

 في المملكة األردنية الهاشمية

 

للتحيق من الدور المحتمد لتكواليف التييوي  فو  تحسوين  لعينتين مستيلتين Tال تبار هلا ال رذية ت  است دا  إ تبار 

 (.14تاألداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية، وكما هو موذح ف  الجدود 

 (14ت  جدود

 دور تكاليف التييي  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

 البيان
المتوسوووووووووووووووط 

 الحساب 

ا نحووووووووووووراف 

 المعيارت

T 

 المحسوبة

معاموووووووووووووووووووووود 

 ا رتباط

Sig.* 

 مستوي الداللة

دور تكووواليف التييوووي  فووو  تحسوووين األداء 

ية المال  لاوركات تصونيع األدويوة الباور

 ف  المملكة األردنية الهاامية

 0.560 3.58 تكاليف التييي 

23.103 79.501 0.000 

 0.423 3.83 االداء المال 

 

( دور تكواليف التييوي  فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة 14يوذح الجودود ت

صاو  وجود دور لت داللة إحصاوية لتكاليف التييي  ف  تحسوين األردنية الهاامية. حيث أظهرت نتاوج التحليد ا ح

(. 79.501األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية فو  المملكوة األردنيوة الهااومية، إل بلوغ معامود ا رتبواط ت

بالغوة الجدوليوة ال T( بالميارنة مع ييمة   0.05( وه  دالة عند مستوي ت23.103المحسوبة ت Tكما بلغت ييمة 

وهلا يركد عد  صحة يبود ال رذية ال رعية ال انية، وعليه ترفل ال رذوية الصو رية وتيبود ال رذوية  (.1.980ت

 ت  تن  على:البديلة ال

 

 

ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع  الويايةلتكاليف  معنوية دور لت داللة وجود
 (0.05ت األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة

 

ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع  التييي لتكاليف  معنوية دور لت داللة وجود
 (0.05ت بارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللةاألدوية ال
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3-1HO : ال يوجد دور ذي داللة معنوية لتكاليف الفشل الداخلي في تحسين األداء المالي لشركات تصنيع األدويدة

 نية الهاشميةالبشرية في المملكة األرد

 

للتحيق من الدور المحتمد لتكاليف ال اود الودا ل  فو   لعينتين مستيلتين Tال تبار هلا ال رذية ت  است دا  إ تبار 

الجودود تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية، وكما هوو موذوح فو  

 (.15ت

 (15ت  جدود

 الدا ل  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهااميةدور تكاليف ال اد 

 البيان
المتوسددددددددددددددط 

 الحسابي

اإلنحددددددددددددراف 

 المعياري

T 

 المحسوبة

معامدددددددددددددددددددددددل 

 اإلرتباط

Sig.* 

مسدددددددددددددددددددتوى 

 الداللة

دور تكوواليف ال اوود الوودا ل  فوو  تحسووين 

األداء الموووال  لاوووركات تصووونيع األدويوووة 

 المملكة األردنية الهاامية البارية ف 

تكووووواليف ال اووووود 

 الدا ل 
3.83 0.420 

17.360 75.115 0.000 

 0.423 3.83 االداء المال 

 

( دور تكواليف ال اود الودا ل  فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  15يوذح الجدود ت

يود ا حصواو  وجوود دور لت داللوة إحصواوية لتكواليف ال اود المملكة األردنية الهاامية. حيث أظهورت نتواوج التحل

الدا ل  ف  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة الهااومية، إل بلوغ معامود 

( بالميارنوة موع   0.05( وهو  دالوة عنود مسوتوي ت17.360المحسووبة ت Tكما بلغت ييمة (. 75.115ا رتباط ت

وهلا يركد عد  صحة يبوود ال رذوية ال رعيوة ال ال وة، وعليوه تورفل ال رذوية  (.1.980الجدولية البالغة ت Tييمة 

 د ال رذية البديلة الت  تن  على:الص رية وتيب

 

 

 

 

4-1HO : ال يوجددد دور ذي داللددة معنويددة لتكدداليف الفشددل الخددارجي فددي تحسددين األداء المددالي لشددركات تصددنيع

 المملكة األردنية الهاشميةاألدوية البشرية في 

للتحيوق مون الودور المحتمود لتكواليف ال اود ال وارج   لعينتين مسوتيلتين Tال تبار هلا ال رذية ت  است دا  إ تبار 

فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فوو  المملكوة األردنيوة الهااومية، وكموا هوو موذوح فوو  

 (.16الجدود ت

ف  تحسين األداء المال  لاركات  ال اد الدا ل لتكاليف  معنوية دور لت داللة وجود
 (0.05ت تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة
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 (16ت  جدود

 تكاليف ال اد ال ارج  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهااميةدور 

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

T 

 المحسوبة

معامل 

 اإلرتباط

Sig.* 

مستوى 

 الداللة

دور تكاليف ال اد ال ارج  فو  تحسوين 

يوووة األداء الموووال  لاوووركات تصووونيع األدو

 البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

تكووووواليف ال اووووود 

 ال ارج 
3.88 0.620 

11.331 0.747 0.000 

 0.423 3.83 االداء المال 

 

( دور تكاليف ال اد ال ارج  فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  16يوذح الجدود ت

نتواوج التحليود ا حصواو  وجوود دور لت داللوة إحصواوية لتكواليف ال اود  المملكة األردنية الهاامية. حيث أظهورت

ال ارج  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصونيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة الهااومية، إل بلوغ معامود 

نوة موع ( بالميار  0.05( وهو  دالوة عنود مسوتوي ت11.331المحسووبة ت Tكموا بلغوت ييموة (. 0.747ا رتبواط ت

وهلا يركد عد  صحة يبود ال رذية ال رعية الرابعوة، وعليوه تورفل ال رذوية  (.1.980الجدولية البالغة ت Tييمة 

 د ال رذية البديلة الت  تن  على:الص رية وتيب

 

 

 

 

 .( يل   نتاوج إ تبار فرذيات الدراسة17والجدود ت

 (17جدود ت

 مل   نتاوج إ تبار ال رذيات

 الفرضية
 بار الفرضيات اإلحصائيةنتيجة إخت

 نتيجة الفرضية الصفرية
T المحسوبة T الجدولية 

الرويسة: ال يوجد دور لت داللة معنوية لتكاليف جوود  

التصووونيع فووو  تحسوووين األداء الموووال  لاوووركات تصووونيع 

 األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

34.180* 1.980 

 رفل

 
 
 

دور لت داللووووة معنويووووة ال يوجوووود  ال رعيووووة األولووووى:

لتكووواليف الويايوووة فووو  تحسوووين األداء الموووال  لاوووركات 

 تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية

 رفل 1.980 13.081*

ال يوجووووود دور لت داللوووووة معنويوووووة  ال رعيوووووة ال انيوووووة:

لتكووواليف التييوووي  فووو  تحسوووين األداء الموووال  لاوووركات 

 لكة األردنية الهااميةتصنيع األدوية البارية ف  المم

 رفل 1.980 23.103*

ف  تحسين األداء المال  لاركات  رج ال اد ال التكاليف  معنوية دور لت داللة وجود
 (0.05ت تصنيع األدوية البارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة
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ال يوجووووود دور لت داللوووووة معنويوووووة  ال رعيوووووة ال ال وووووة:

لتكوووواليف ال اوووود الوووودا ل  فوووو  تحسووووين األداء المووووال  

لاركات تصنيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة 

 الهاامية

 رفل 1.980 17.360*

ال يوجوووود دور لت داللووووة معنويووووة  ال رعيووووة الرابعووووة:

اليف ال اووود ال وووارج  فووو  تحسوووين األداء الموووال  لتكووو

لاركات تصنيع األدويوة الباورية فو  المملكوة األردنيوة 

 الهاامية

 رفل 1.980 *11.331

 ( فييد  0.05* يكون الدور داد عند مستوي ت

 

 :مناقشة النتائج والتوصيات

 :النتــائــج

ف الويايوة   وتكواليف التييوي  ، وتكواليف ال اود الودا ل    بيان دور تكاليف الجود  تتكالي الحالية إلى الدراسةهدفت 

وتكوواليف ال اوود ال ووارج ( فوو  تحسووين األداء المووال  فوو  اووركات تصوونيع األدويووة الباوورية فوو  المملكووة األردنيووة 

 الهاامية.

ويد أ ارت الدراسة جملة من التسارالت ويدمت أيذا فرذيات، وتوصلت إلى عد  نتواوج سواهمت فو  حود ماوكلة 

 هنا ا اار  إلى أبرا هلا النتاوج: ينلدراسة وا جابة عن تسارالتها وفرذياتها، ويحاود الباح ا

أن مسوتوي جوود  تكواليف الويايوة وتكواليف ال اود الودا ل  وال وارج  فو  اوركات صوناعة االدويوة االردنيووة  .1

  والمرتبطوة بالحود مون معودد البارية مرت عا . وهلا يركد أن تكاليف الوياية وتكاليف ال اد الدا ل  وال ارج

العيو  ف  المنتجات تلع  دورا  رويسا  ف  تحييق الت وا للاركات عينة الدراسة وهو ما يعكس أن الاوركات 

الدراسة تلتا  بمبدأ الت تي  للعمليوات ا نتاجيوة ومنتجاتهوا. با ذوافة إلوى أن الاوركات مجتموع الدراسوة عينة 

 يبد عملية التوريد. تيو  بتحديد تكاليف ال ح  النهاو 

أن مسووتوي جووود  تكوواليف التييووي  فوو  اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية متوسووطا ، وهووو مووا يبووين ان  .2

الاركات مجتمع الدراسة تهت  بتكواليف التييوي  إال ان إهتمامهوا ال يكوون بكود جاوياتهوا م ود التكواليف المتعليوة 

 بمنع الوحدات المعيبة يبد احنها.

السونوات  أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث العاود على ا سوت مار فو أن مستوي  .3

 مرت عا .( 2008  2007  2006ت ال الث اال ير 

أن مسووتوي أداء اووركات صووناعة االدويووة االردنيووة الباوورية المووال  موون حيووث العاووود علووى حووق الملكيووة فوو   .4

 مرت عا .( 2008  2007  2006ت السنوات ال الث اال ير 

أن مستوي أداء اوركات صوناعة االدويوة االردنيوة الباورية الموال  مون حيوث هوام  الوربح مون العمليوات فو   .5

 متوسطا .( 2008  2007  2006ت السنوات ال الث اال ير 

أن مستوي أداء اركات صناعة االدوية االردنية البارية المال  من حيث مجمد الربح المتحيق فو  السونوات  .6

 مرت عا .( 2008  2007  2006ت الث اال ير ال 

وجود دور لت داللة معنوية لتكاليف جود  التصنيع ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية الباورية  .7

 (.0.05ت ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة
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اوركات تصونيع األدويوة الباورية فو  وجود دور لت داللة معنوية لتكواليف الويايوة فو  تحسوين األداء الموال  ل .8

 (.0.05ت المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة

وجود دور لت داللوة معنويوة لتكواليف التييوي  فو  تحسوين األداء الموال  لاوركات تصونيع األدويوة الباورية فو   .9

 (.0.05ت المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة

ليف ال اد الدا ل  ف  تحسين األداء المال  لاركات تصنيع األدوية الباورية وجود دور لت داللة معنوية لتكا .10

 (.0.05ت ف  المملكة األردنية الهاامية عند مستوي داللة

وجووود دور لت داللووة معنويووة لتكوواليف ال اوود ال ووارج  فوو  تحسووين األداء المووال  لاووركات تصوونيع األدويووة  .11

 (.0.05ت ستوي داللةالبارية ف  المملكة األردنية الهاامية عند م

 

 :اتــالتوصي

وفيا  للنتاوج الت  ت  التوصود إليهوا مون ا طوار النظورت للدراسوة وكوللل مون وايوع التحليود االحصواو  للبيانوات، تو  

 ال روو بالتوصيات اتتية:

  ويت  من  والد إهتموا  إدار  الاوركة بوالتحيق مون تكواليف ت طويط نظوا، المتعلقة بتكاليف الوقاية التوصيات .1

 الجود  باكد مستمر، ودع  ا دار  العليا للاركة لتكاليف برامج ذمان الجود  وباكد مستمر.

ويت  من  الد إهتما  إدار  الاوركات بتكواليف ت توي  وإ تبوارات الموواد ، المتعلقة بتكاليف التقييم التوصيات .2

لمحودد   وتيكيود إدار  الاوركة الماترا  والت  ستد د ف  عملية التصنيع وللل لذمان مطابيتها للمواصو ات ا

على حسا  تكاليف تييي  الم اون بهدف ا طمونان على عد  هبوط ييمة المنتجات الم انة  وتحمد الاوركة 

 التكاليف المرتبطة بمنع الوحدات المعيبة يبد احنها.

 

الم وولين بتيودير ويت  من  والد ييوا  إدار  الاوركة والمسورولين ، المتعلقة بتكاليف الفشل الداخلي التوصيات .3

 تكاليف إعاد  تصنيع كد وحد  من الوحدات المنتجة.

 ويت  من  الد:، التوصيات المتعلقة بتكاليف الفشل الخارجي .4

 تحمد الاركة لتكاليف إدار  الاكاوت بسب  وجود عيو  ف  المنتجات المباعة. •

 لمنتجات المعيبة.ييا  الاركة بتحمد كافة التكاليف الت  يتحملها المتعاملين عند استال  ا •

 ن:يالباحث يوصيكما  .5

بووإجراء المايوود موون الدراسووات فيمووا يتعلووق بتكوواليف الجووود  فوو  المملكووة االردنيووة الهااوومية فوو  يطاعووات  •

 أ ري.

 اجراء دراسة تتعلق بي ر تكاليف الجود  على تحييق الت وا المال  ف  الجامعات. •

 

 

 

 قائمة المراجع

 :المراجع العربيةأوالً: 

مجلددة "، إدار  الجووود  الاوواملة: الم وواهي  والتطبييووات" (،1998تفوزيددة، مسددعد، و، عبددد العزيددز   أبددو نبعددة .1

 .93ــ  69 ص:74، العدد 20، السنة اإلداري

Cop
y R

igh
ts 



  42 

"تكداليف الجدودة الشداملة وإدارة الجدودة الشداملة: دراسدة تحليليدة  (،2005تاستيتية، ديمه مصطفى اكرم،  .2

 ، الجامعة األردنية، عمان: األردن.ماجستير غير منشورةرسالة عن شركات األدوية في األردن"، 

القيددا  واإلفصددا  المحاسددبي عددن كلددف النوعيددة: دراسددة (، "2005،تالبسددتاني، شددذى محمددد رضددا حسددين .3

رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة، المعهددد العربددي للمحاسددبين  "،تطبيقيددة فددي الشددركة العامددة لتعبئددة الغدداز

 .القانونين، جامعة بغداد 

إدارة الجدودة الشداملة واألداء: دراسدة تطبيقيدة علدى قطدا  " (،2000تيسي، بدرية المعتدز عبدد الكدريم،البلب .4

 .رسالة ماجستير غير منشورة، عمان: األردن، الجامعة األردنية"، المصارف التجارية في األردن

دوائر المحليددة إدارة الجددودة الشدداملة: مدددخل متكامددل لتطددوير األداء بالدد" (،2003تبددن عبددود، علددي أحمددد، .5

رسالة دكتورا  فلسفة فدي إدارة األعمدال غيدر منشدورة، القداهرة: جمهوريدة مصدر العربيدة، "، بحكومة دبي

 جامعة عين شم .

"، ترجمة: زايد، محمدد عصدام الددين، المحاسبة اإلدارية، "(2002تجاريسون، ري أتل  ونورين، أيريك،  .6

 سعودية.دار المريخ للنشر، الرياض: المملكة العربية ال

"، الطبعددة األولددى، دار وائددل إدارة الجددودة الشدداملة: مفدداهيم وتطبيقددات، "(2004تجددودة، محفددوظ أحمددد،  .7

 للنشر والتوزيع، عمان: األردن

ورقدة عمدل مقدمدة ، "تكداليف الجدودة وطدرق قياسدها"، (2005تالحربي، عدوض سدالم  والكحلدوت، زيداد،  .8

 ، المملكة العربية السعودية.سعي نحو اإلتقان والتميز"للمؤتمر الوطني األول للجودة المعنون بـ "ال

دار الصدددفاء للنشدددر والتوزيدددع، عمدددان: "، إدارة الجدددودة الشددداملة" (،2001تالدرادكددده، مدددومون، وآخدددرون، .9

 األردن.

"دراسة تحديد وقيا  تكاليف الجودة ألغدراض التخطديط بدالتطبيق علدى  (،2005تالزيدي، مثنى فال  بدر،  .10

 ، جامعة الموصل: العراق.رسالة ماجستير غير منشورةسيج في الموصل"، مصنع الغزل والن

الخبدر: ، "المدخل الشمولي والسريع لفهم وتطبيق إدارة الجودة الشاملة" ،(1995تالسقاف، حامد عبد هللا،  .11

 مكتبة المجمع، المملكة العربية السعودية.

 لثقافة للنشر والتوزيع، عمان: األردن.دار ا "،محاسبة الجودة(، "2009،تالسيد، شذى محمد رضا حسين .12

رسدالة "تحليدل تكداليف السديطرة النوعيدة فدي المؤسسدات الصدناعية: دراسدة"،  (،2002تطلفا ، إبراهيم،  .13

 ، جامعة اليرموك، أربد: األردن.ماجستير غير منشورة

 يع، األردن.الطبعة األولى، زهران للطباعة والنشر والتوز ,"المالية اإلدارة", (1994ت ،عبا ، علي .14

"، مدددخل إلددى المنهجيددة المتكاملددة إلدارة الجددودة الشدداملة: وجهددة نظددر" ،(2001ت ،عقيلددي، عمددر وصددفي .15

 الطبعة االولى، عمان، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.

"إسددتعمال معلومددات إدارة الكلفددة االسددتراتيجية فددي تقددويم أداء  ،(2005تالكبراتددي، حنددان صددبحت عبدددهللا،  .16

أطروحددة دكتددورا  غيددر اإلقتصددادية: دراسددة تطبيقيددة فددي الشددركة العامددة للصددناعات الكهربائيددة"، الوحدددات 

 ، بغداد: العراق.منشورة

"تحليددل وتقيدديم كفدداءة األداء: دراسددة ميدانيددة فددي الشددركة  ،(1995تالكبيسددي، عبددد الددرزاق عبددد العزيددز،  .17

 جامعة بغداد، العراق.غير منشورة، رسالة ماجستير  الوطنية للصناعات الكيمياوية والبيستيكية",

ترجمددة عبددد  "،إدارة الجددودة الكليددة فددي القطددا  الحكددومي" ،(1997ت كددوهين، سددتيفين   برانددد، رونالددد، .18

 الرحمن بن أحمد هيجان، الرياض: معهد اإلدارة العامة.

Cop
y R

igh
ts 



  43 

راتيجية ، "مدددخل إدارة الكلفددة االسددت(2006تالمحمددود، صددال  عبددد الددرحمن  ورزق، محمددود عبددد الفتددا ،  .19

المجلددة لدددعم القدددرة التنافسددية للشددركات المسدداهمة السددعودية فددي ظددل متغيددرات النظددام العددالمي الجديددد"، 

 ، المجلد الساد ، العدد الثاني.العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم اإلنسانية واإلدارية

ازوري للنشدر والتوزيددع، ،  "إدارة تكداليف الجدودة اسددتراتيجياً"، دار اليد(2010تدر علددي، يدالمسدعودي، ح  .20

 عمان: األردن.

دار "، إدارة الجددودة المعاصددرة"(، 2008ت، صددويص، راتددب جليددل  صددويصوالنعيمددي، محمددد عبددد العددال   .21

 .اليازوري للنشر والتوزيع، عمان: األردن

"، مهددارات إدارة األداء: معددايير وتطبيقددات الجددودة فددي األداء" (،1999ت هدديل، محمددد عبددد الغنددي حسددن، .22

 عة الثانية، القاهرة: مركز تطوير األداء والتنمية.الطب

"، دار الحكمدددة للطباعدددة والنشدددر، محاسدددبة التكددداليف: المجلدددد األول" (،1994تيوسدددف، محمدددد محمدددود،  .23

 الدوحة: قطر.

 :المراجع األجنبيةثانياً: 

1. Certo, Samuel C., Paul Peter, J., & Otten Smeyer, Edward, (1995), “The Strategic 

Management Process”, 3rd-Ed, Prentice-USA, Austen Press, Irwin Inc. 

2. Drury, Colin, (2003), “cost and management accounting: an introduction”, fifth 

edition business press Thomson learning great biritain. 

3. Drury, Colin, (2000), “management and cost accounting”, fifth edition business 

press Thomson learning. 

4. Foster, G., (1986), "Financial Statement analysis", 2nd ed., prentice – Hall, Inc. 

5. Freeman, R. E., (1994), “Strategic Management”, Boston Pitman Pub. Inc. 

6. Garvin, David A., (1988), "Managing Quality", New York, the Free Press. 

7. Glodston, David, (1988), "Venture Capital Investing", New Jersey, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs.  

8. Hilton, Ronald, (2008), “management accounting”, third edition, The Mc Graw – 

Hill companies Inc. 

9. Hilton , Ronald , Maher, Micheal and selto Frank , (2003) " cost management 

strategies for business decision " The McGraw-Hill Companies Inc. 

10. Hopkins, Willie E., & Hopkins, Shirley A., (1997), "Strategic Planning financial 

performance relation in banks: A causal examination", (S.R.M.J), Vol. 18, No.8.  

11. Horngren, C. T., Foster, G., and Datar, S. M., (2008), “Cost Accounting:  

A Managerial Emphasis”, Prentice-Hall, 12th-Ed. 

12. Horngren, C. T., Foster, G., and Datar, S. M., (2000), “Cost Accounting:  

A Managerial Emphasis”, Prentice-Hall, 10th-Ed. 

13. Hunt, S., & Morgan, R., (1995),"The Comparative Advantage Theory of 

Competition", Journal of Marketing, Vol.59, April. 

Cop
y R

igh
ts 



  44 

14. Jiambalv, James, (2001), “Management Accounting”, john wiley and sons Inc. 

USA.  

15. Juran, J.M. (1994), “The quality trilogy: a universal approach to managing for 

quality”, Quality Progress, 19: 19-24. 

16. Keowen, R., Scott, D., Martin, J., and petty, J., (1985),"Basic Financial 

Management", 3rd ed., prentice – Hall, Inc. 

17. Lari, Alireza, (2004), "Meausring the Performance of Processes using cost of 

quality", Working Papar: 1851 – 1856. 

18. Lin, Z. Jun & Johnson, Stev, (2004), "An exploratory study on accounting for 

quality management in China", Journal of Business Research, 57, 620– 632. 

19. Mc Waters, Cherly; Mores Dale and Zimmerman, Jerold, (2001), “Accounting 

analysis and interpretation”, second edition, Mc Graw-Hill Companies, Inc New 

York. 

20. Miller, A. Dess, G.,(2006), “Strategic Management”, USA, 2nd-Ed,  

Mc Graw-Hill. 

21. Mohandas, V.P & Sankaranarayanan, Sankara Raman, (2008), "Cost of Quality 

Analysis: Driving Bottom-line Performance", International Journal of Strategic 

Cost Management / Winter: 1- 8. 

22. Morse, Wayne; Davis James and Hartgraves, AL., (2002), “Management 

accounting a strategic approach”, Thomson learning, USA. 

23. Muhlemann, Alan; Oakland John and Lockyer keith, (1992), “Production and 

Operations Management”, Pearson Education, Limited England. 

24. Omachonu, Vincent K, Sakesun Suthummanon and Norman G. Einspruch, (2004), 

“The relationship between quality and quality cost for a manufacturing”, 

International Journal of Quality & Reliability Management company, Vol. 21, 

No. 3: 277-290. 

25. Omurgonulsen, Mine, (2009), “A research on the measurement of quality costs in 

the Turkish food manufacturing industry”, Total Quality Management, Vol. 20, 

No. 5: 547–562. 

26. Ross, E. Joel, (1995), “Total Quality management: text Cases and Readings”, 

second edition St Lucie Press. 

27. Smith, G., Arnold, R., and Bizzell, B., (1985), "Business Strategy and Policy", 

Houghton Mifflin pub. 

28. Summers, Donna c. s., (1997), “Quality Prentice”, Hall Inc. New Jersey, USA. 

Cop
y R

igh
ts 



  45 

29. Uyar, Ali, (2008), “An exploratory study on quality costs in Turkish manufacturing 

companies”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 

25, No. 6: 604-620. 

30. Vanden, Fisher & Wing, Karen; Sue, (2007), "Accounting for quality: Issues with 

modeling the impact of R&D on economic growth and carbon emissions in 

developing economies", . Energy Economics, Nov, Vol. 30 Issue 6: 2771-2784. 

31. Vecchio, Robert P., (1995), "Organizational Behavior", 3rd ed., Prentice-Pride 

Press, U.S.A. 

32. Venkatraman, N, & Ramanujam, V., (1986), "Measurement of business 

performance in strategy research: A comparison approaches", (A.M.R), Vol. 11, 

No.4. 

33. Waddok, Sandra, & Graves, Samual, (1997), "The corporate social performance 

financial performance link", (S.M.J), Vol. 18, No.4. 

34. Walsh, Kerry & Antony, Jiju, (2008), “An assessment of quality costs within 

electronic adverse incident reporting and recording systems: A case study”, 

International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 22, No. 3:203-

220. 

35. Weinstein, Larry; Robert J. Vokurkab and Gregory A. Graman, (2009), “Costs of 

quality and maintenance: Improvement approaches”, Total Quality Management, 

Vol. 20, No. 5:  497–507 

36. Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David, (2006), "Strategic Management and 

Business Policy ", Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 10th 

Ed. 

37. Zairi, Mohamed & Baidoun, Samir,  (2003), “Understanding the Essentials of total 

Quality Management A Best Practice Approach:Part 2”, Working Paper No 03/ 

05, January. 

 

Cop
y R

igh
ts 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6prUq3pbBIrq%2beTripr1Kzrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bstk21r7ZMtaikhN%2fk5VXj5KR84LPgjeac8nnls79mpNfsVbGqs062rLRPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=108
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6prUq3pbBIrq%2beTripr1Kzrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bstk21r7ZMtaikhN%2fk5VXj5KR84LPgjeac8nnls79mpNfsVbGqs062rLRPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=108
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6prUq3pbBIrq%2beTripr1Kzrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bstk21r7ZMtaikhN%2fk5VXj5KR84LPgjeac8nnls79mpNfsVbGqs062rLRPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=108



