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ىدانا اهلل.
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السديدة ونصائحيما العممية ّ
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لمشركات
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وىي (دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،والتحسيف المستمر لمعمميات ،التركيز عمى الزبوف ،مشاركة

العامميف ،تدريب العامميف) ،حيث حصمت ىذه األبعاد مجتمعة عمى وزف نسبي قدره ( .)%84.15وكاف

المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى األصوؿ  ROAلفتره الدراسة ما نسبتو  ،%3بينما لمعائد عمى حقوؽ
الممكية  ROEيساوي  ، %7لمعائد عمى المبيعات  ROSما نسبتو  ،%24نسبة التداوؿ Current Ratio
يساوي ( )1.14مره ،وأظيرت الدراسة وجود أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى األصوؿ،

العائد عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى المبيعات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية .بينما

أظيرت عدـ وجود أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف

لألوراؽ المالية .كما أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ .0.5بيف
متوسطات آراء المبحوثيف حوؿ استخداـ الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ

المالية تعزى إلى العوامؿ الشخصية (العمر ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية التي حصؿ
المستجيب عمييا في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة).

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ،والتي من أىميا:
ّ
تعزيز مستوى مشاركة العامميف في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،إنشاء دائرة

متخصصة بإدارة الجودة الشاممة في الشركات التي ل يوجد بيا دائرة ،وتعييف عامميف متخصصيف يكونوا
مسؤوليف عف كؿ ما يتعمؽ بسياسات الجودة في الشركة ،وتعزيز تنفيذ برامج تدريب متقدمة وغير روتينية
لمعامميف عف نظاـ الجودة وأثره عمى تحسيف األداء المالي.

IV

ABSTRACT
This study aimed to explore the impact of using the total quality management on
financial performance of companies listed in Palestine Exchange. The researcher
used the descriptive analysis approach and relied on the questionnaire and the
analysis of financial data of 15 companies from 2011 to 2015. Census is used to
explore the opinions of the study population of 75 persons of managers, head of
departments and workers in the department of quality management and finance in
the listed firms in Palestine Exchange. Reponses was 60 which represented
response rate of 80%.
Research has concluded with a number of results, among which:
The population expressed the degree of strongly agree on the dimensions of
"Total Quality Management”: Support and the commitment of high-level
management to quality philosophy, continuous operations improvement, focus on
customer, workers participation and workers training. The weighted average of
dimensions of TQM was 84.15%. The mean of Return on Assets (ROA) was 3%,
while the mean of Return on Equity (ROE) was 7%, the mean of Return on Sales
(ROS) was 24%, and current ratio was 1.14 times. The study showed that there
was an impact of the use of total quality management on ROA, ROE and ROS,
while there was no impact of TQM on current ratio of listed companies in Palestine
Exchange. The study showed that there are significant differences at a significant
level (α ≤ 0.05) in the responses of the research population about use of total
quality management of companies listed in Palestine Exchange. Those differences
are due to personal factor( age; The sector which is belongs to it; Training course
in the field of TQM that every responder participated on it.
Research has introduced a number of recommendations, among which:
Enhance the level of participation of workers in companies listed in the Palestine
Exchange companies, Create a specialized department caring about the total quality
management in the companies that hadn't before. In addition to assign workers
specialized in the quality field responsible for every quality policy in the company,
providing creative advanced training courses and practices of quality field for
workers and how it influence the improvement on financial performance.
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االختصار

No.
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الرقم
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

مقدمة.

أوالً :مشكمة الدراسة.

ثانياً :متغيرات الدراسة.

ثالثاً :فرضيات الدراسة.
رابعاً :أىداف الدراسة.

خامساً :أىمية الدراســــة.
سادساً :حدود الدراسة.

سابعاً :مصطمحات الدراسة.

1

مـــقــدمــة
في ظؿ تطورات العصر وما نتج عنو مف المنافسة الشديدة التي يشيدىا قطاع اإلنتػاج والخػدمات وغيرىػا

أيضا تسارع حركة التغيير في الوقت الحاضر بصورة
وما تضمنت مف تنوع األساليب والتقنيات المستخدمة ،و ً
غيػر مسػبوقة ممػا يجعػؿ الشػركة فػي حالػة بحػث وسػعي دائػـ لتضػمف ليػا حصػة سػوقية أو مكانػة فػي السػوؽ
وتضػػميف المنتجػػات م ازيػػا تنافسػػية ،وتنػػوع عػػروض السػػمع والخػػدمات امػػاـ المسػػتيمؾ بم ازيػػا مختمفػػة مػػع الحفػػاظ

عمػػى ربحيػػة المشػػروع ،ل سػػيما أف اليػػدؼ ال ػرئيس لػػندارة الماليػػة فػػي أي منظمػػة إلػػى ىػػو تحقيػػؽ الربحيػػة
وتعظيـ ثروة المالؾ ليذه المنظمات.

كمػػا لػػـ يعػػد السػػعر ىػػو المحػػرؾ الوحيػػد لرغبػػة المسػػتيمؾ وسػػموكو وعميػػو بػػدأ الىتمػػاـ بمفيػػوـ إدارة الجػػودة

الشاممة كأحد المفاىيـ الدارية الحديثة التي ساعدت في رفع روح التنافس بيف الشركات والمصانع والخدمات،
وذلؾ لوعي المستيمؾ في اختيار السمعة أو الخدمة ذات الجودة العالية.(Kober,et.al, 2012:422( ،

وينظػر إلػى مفيػوـ إدارة الجػودة الشػاممة باعتبػاره أسػموباً فػي العمػؿ وىػدفاً فػي آف واحػد ،عمػى أنيػا فمسػفة
ُ
اداريػػة عص ػرية ترتكػػز عمػػى عػػدد مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة الموجيػػة ،التػػي يسػػتند إلييػػا فػػي المػػزج بػػيف الوسػػائؿ

اإلدارية األساسية ،والجيود البتكاريػة ،وبػيف الميػارات الفنيػة المتخصصػة  ،مػف أجػؿ الرتقػاء بمسػتوى األداء
والتحسيف والتطوير المستمريف ،وذلؾ بأنيا عممية مستمرة وليست مرحمة تنقضي بانتياء مػدة أو مرحمػة معينػة

(الق ار.)23:2013،

وتشير معظـ الدراسات إلى أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يتطمب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية

واإلداريػة والجتماعيػة داخػؿ المنظمػة وخارجيػا بحيػث تػوفر المنػاخ المناسػب إلمكانيػة التطبيػؽ لمػا لػو مػف
انعكاسػػات إيجابيػػة عمػػى أداء المنظمػػة ككػػؿ ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحسػػيف معػػدؿ الربحيػػة ،وانخفػػاض التكػػاليؼ،

وتحسيف األداء المالي ،ومشاركة العامميف ،والتركيز عمى رضا المستيمؾ(الدعاس.)95:2010،

إف األداء المالي يحتؿ مكانة خاصة داخؿ أي منظمة صناعية كانت أـ خدمية باعتباره مقياس حقيقي

لمحصمة جميع أنشطة المنظمة ،كما و يمعب دو اًر ىاماً وأساسياً في قياس األداء الكمي لممنظمة ،وذلؾ مف
خالؿ استخداـ مجموعة مف المؤشرات كالنسب المالية والتي تعتبر كدلئؿ تشير إلى قوة وسالمة المركز

المالي ألي مشروع.

ونظ اًر لحداثة توفر المعمومات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألواؽ المالية  ،وألىمية تمؾ الشركات

في المساىمة ببناء المجتمع الفمسطيني ،وباعتبارىا مف أىـ ركائز التنمية القتصادية والجتماعية في
فمسطيف ،فيذا يدفع الباحثيف نحو الىتماـ والتركيز عمى أنشطة تمؾ الشركات .وفي ضوء ما سبؽ عمدت
الباحثة إلى السعي لكشؼ مدى تأثير استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في الشركات المدرجة

في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

2

أوالً :مشكمة الدراسة
في ظؿ التطور العالمي ،وانتشار تكنولوجيا المعمومات ،والتقنيات الحديثة أصبحت المنظمات تواجو زيادة

في حدة المنافسة المحميػة والعالميػة ومػا يترتػب عمييػا مػف تغييػر فػي سػموؾ المسػتيمؾ الػذي اصػبح أكثػر وعيػاً

في استيالكو واختيار السمعة أو الخدمة األفضؿ ذات الجودة العالية بسعر مناسب (.)Loudon,2012:64

وتحقؽ المنظمات ىدفيا بالبقاء والستمرار في ظؿ المنافسة مف خالؿ تغيير أسػاليب الدارة التقميديػة التػي

ل تتناسػػب مػػع مػػا تواجيػػو ىػػذه المنظمػػات مػػف تحػػديات وكػػذلؾ مػػف خػػالؿ تبنػػي مفػػاىيـ إداريػػة حديثػػة تمكػػف
المنظمات مف التعامؿ مع ىذه التحديات لتحقيؽ الكفاءة والفاعمية (الدعاس.)97:2010،

لذا ُي ّعد مفيوـ إدارة الجودة الشاممة متمثمة في دعـ والتزاـ اإلدارة العميا لفمسفة الجودة ،والتحسػيف المسػتمر
لمعمميػػات ،ومشػػاركة العػػامميف ،وكػػذلؾ التركيػػز عمػػى المسػػتيمؾ ،ىػػي إحػػدى األسػػاليب المتبعػػة لمواجيػػة ىػػذه
التحػػديات ،كونيػػا تعمػػؿ عمػػى زيػػادة الفاعميػػة والكفػػاءة واإلنتاجيػػة وتقميػػؿ التكػػاليؼ وزيػػادة اإلي ػرادات والربحيػػة
وزيادة الحصة السوقية وتحسيف القدرة التنافسية وزيادة رضا المساىميف مف حممة األسيـ باإلضافة إلى غيرىـ

مف أصحاب المصالح اآلخريف بالمنظمة (الطائي وقدادة.)49:2014،

ويمكف لمباحثة صياغة ما سبؽ بأف ىامش الربح يساوي سعر البيع مطروحاً منو التكاليؼ الثابتة والمتغيػرة

وبتخفيض مستوى التكاليؼ باستخداـ أنظمة إدارة الجودة الشاممة والذي بدوره يزيد مف الفاعميػة ويػنعكس عمػى
تقػػديـ منتجػػات وخػػدمات تتمتػػع بمواص ػػفات مػػف شػػأنيا أف تزيػػد مػػف س ػػقؼ السػػعر مػػؤثرة عمػػى ىػػامش الػػربح

ارتفاعاً.

وبمراجعػة القػوائـ الماليػػة المدققػػة لمشػػركات الفمسػػطينية المدرجػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة وبوقػػوؼ

الباحثػػة عمػػى نسػػب الربحية(معػػدؿ العائػػد عمػػى الصػوؿ  )ROAػ ػ ػ ػ ػ لمشػػركات التػػي تسػػتخدـ أنظمػػة الجػػودة ػ ػ ػ ػ ػ ػ
والتي تمثؿ األداء المالي لمشركات التي تستخدـ انظمة الجودة  ،فقد وجدت الباحثة اآلتي:

جدول رقم( :)1نسب الربحية قبل وبعد استخدام أنظمة الجودة في الشركات التي تستخدم انظمة الجودة والمدرجة في سوق
فمسطين لألوراق المالية

السنة

نسبة الربحية

2006

1.19%

2007

2.23%

2008

-7.17%

2009

0.39%

2010

1.09%

بعد

2011

3.10%

استخدام

2012

4.89%

2013

6.27%

2014

6.50%

2015

7.88%

قبل

استخدام
أنظمة

الجودة

أنظمة

الجودة
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وبتمثيػػؿ الباحثػػة لنسػػب الربحيػػة السػػابقة عمػػى المحػػاور اإلحداثيػػة ،فػػي الفت ػرة مػػا بػػيف 2006ـ إلػػى 2010ـ
لمشركات وىػي التػي تمثػؿ سػنوات قبػؿ اسػتخداـ أنظمػة الجػودة وفػي الفتػرة مػا بػيف 2011ـ إلػى 2015ـ وىػي

الفترة التي تمثؿ استخداـ أنظمة الجودة فقد توصمت الباحثة إلى الشكؿ التالي:

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2006/2011 2007/2012 2008/2013 2009/2014 2010/2015
الربحية قبل استخدام انظمة الجودة

-2.00%
-4.00%
-6.00%

الربحية بعد استخدام انظمة الجودة

-8.00%

شكل رقم( :)1تمثيل نسب الربحية

المصدر :اعداد الباحثة بعد مراجعة البيانات المالية لمشركات

ومف الشكؿ رقـ ( )1الذي يمثؿ نسب الربحية في فترتيف :األولى  2010-2006ـ ،والثانية – 2011

 2015ـ يتضح ارتفاع نسبي لنسب الربحية ابتداء مف العاـ 2013ـ عمماً بأف الشركات بدأت تطبيؽ أنظمو

الجودة بالمتوسط تقريباً منذ العاـ 2011ـ وىذا ما يثبت أثر استخداـ الجودة عمى ربحيو الشركات المستخدمة
ألنظمة الجودة مع وجود عوامؿ أخرى.

إضافةً لما سبؽ وفي إطار الدراسة والبحث وتحديد بعض المصادر التي مف الممكف أف تعزز مف مشكمة

الدراسة ،والتي قد تمثؿ دعماً وتوضيحاً ألسباب القياـ بيذه الدراسة ،فقد استندت الباحثة إلى مجموعة مف

مصادر الشعور بالمشكمة والتي كاف فييا العتماد عمى توصيات ومقترحات لبعض الدراسات ذات العالقة

بالموضوع ،ويمكف عرض ما جاء فييا عمى النحو اآلتي :قدمت دراسة النحاؿ( )2016توصيات بضرورة
إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث مف ِقبؿ الباحثيف لتحديد العوامؿ المؤثرة عمى األداء المالي لمبنوؾ

المدرجة في بورصة فمسطيف،

وقدمت دراسة الوادية ( )2016توصيات بضرورة عمؿ دراسات مستمرة لمعرفة العوامؿ التي مف شأنيا

التأثير عمى ىدؼ اإلدارة المالية لمشركات وىو تعظيـ ثروة المالّؾ بكافة الطرؽ المتاحة ،حيث ّإنوُ مف خالؿ
مؤشر تقييـ األداء المالي يمكف قياس مدى إنجاز ىذا اليدؼ .وأوصت دراسة النجار ( )2013بإجراء المزيد
مف الدراسات ذات العالقة بالعوامؿ األخرى المؤثرة عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف،
4

وأوصت دراسة أبو حويمة ( )2012بضرورة قياـ الباحثيف بإجراء دراسات ،وبحوث تيتـ في تقييـ األداء
المالي في المياديف العاممة في فمسطيف.
لذا فإنو وبناء عمى ما سبؽ تكمف مشكمة الدراسة في أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي
لمشركات والذي يعبر عنو بنسب الربحية والسيولة لمشركات الفمسطينية المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ

المالية  ،و يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيس التالي:

ىل يوجد أثر الستخدام إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين

لألوراق المالية؟

ويشتؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ التساؤلت الفرعية اآلتية:

 ما مدى استخداـ إدارة الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية؟
 ما مستوى األداء المالي لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية؟
 ما أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى الصوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية؟

 ما أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية؟

 ما أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات "ىامش الربح" لمشركات المدرجة في سوؽ
فمسطيف لألوراؽ المالية؟

 ما أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ
المالية؟
ثانياً :متغيرات الدراسة.

 -1المتغير المستقل استخدام إدارة الجودة الشاممة:
األبعاد التي تـ التركيز عمييا ىي األبعاد التي تقوـ عمييا وتعتمدىا الجائزة الوطنية لمجودة في الوليات

المتحدة األمريكية ( )MBNQAوالتي تـ إنشاؤىا عاـ 1987ـ كأساس لتقييـ الشركات مف خالؿ وضع أسس
ومعايير يمكف استعماليا لتقييـ الجيود في تحسيف الجودة ،وكذلؾ جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز كنموذج

لجوائز الجودة العربية  ،وىي كاآلتي:

 .1دعـ والتزاـ الدارة العميا بفمسفة الجودة.
 .2التحسيف المستمر لمعمميات.
 .3مشاركة العامميف.

 .4التركيز عمى المستيمؾ.

 .5تدريب العامميف.
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 -2المتغير التابع األداء المالي:
 .1العائد عمى الصوؿ )ROAصافي الربح  /إجمالي األصوؿ).
 .2العائد عمى حقوؽ الممكية (ROEصافي الربح  /إجمالي حقوؽ الممكية).

 .3العائد عمى المبيعات " ROSىامش الربح" (صافي الربح  /إجمالي المبيعات).
 .4نسبة التداوؿ (Current Ratioاألصوؿ المتداولة  /الخصوـ المتداولة).
.3متغيرات الدراسة
المتغٌرات الشخصٌة
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ,الدورات التدريبية)

المتغٌر التابع

المتغٌر المستقل

األداء المالً

إدارة الجودة الشاملة()MBNQA
دعم والتزام اإلدارة العلٌا بفلسفة الجودة

العائد على األصول ROA

التحسٌن المستمر للعملٌات

العائد على حقوق الملكٌة ROE

التركٌز على الزبون

العائد على المبٌعات "هامش الربح" ROS

مشاركة العاملٌن
نسبة التداول Current Ratio

تدرٌب العاملٌن

شكل رقم( :)2متغيرات الدراسة
المصدرُ :جرد بواسطة الباحثة

ثالثاً :فرضيات الدراسة:

 الفرضية األولى:

يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد

عمى األصوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 الفرضية الثانية:

يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى

حقوؽ الممكية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 الفرضية الثالثة:

يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى

المبيعات "ىامش الربح" لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.
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 الفرضية الرابعة:
يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة
التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 الفرضية الخامسة:

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ استخداـ أبعاد إدارة الجودة
الشاممة تعزى لمعوامؿ الشخصية ) الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي،

التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية).
رابعاً :أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة وبشكؿ أساسي إلى:

 قياس أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة المتمثمة في (دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،التحسيف
المستمر لمعمميات ،مشاركة العامميف ،التركيز عمى المستيمؾ ،تدريب العامميف)عمى األداء المالي ،والذي
سيقاس مف خالؿ العائد عمى المبيعات "ىامش الربح"  ،ROSالعائد عمى الصوؿ  ،ROAالعائد عمى
حقوؽ الممكية  ،ROEنسبة التداوؿ  ،Current Ratioلمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ

المالية.

 التعرؼ عمى مدى استخداـ إدارة الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.
 قياس مستوى األداء المالي لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 تحديد أىـ الفروؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ استخداـ إدارة الجودة الشاممة تعزى
لممتغيرات الشخصية ) الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص

العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية).

 العمؿ عمى تقديـ توصيات عممية يمكف الستفادة منيا في استخداـ إدارة الجودة الشاممة لمشركات
المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في األراضي الفمسطينية بناء عمى أثرىا عمى األداء المالي
لمشركة ،وذلؾ لزيادة الربحية وتعظيـ القيمة السوقية لمشركة.
خامسا :أىمية الدراســــة:
تتمثؿ أىمية الدراسة في ثالثة جوانب:
 -1األىمية النظرية:

 تبرز أىمية ىذه الدراسة كوف ىذا الموضوع ُيمقي الضوء عمى قضية ميمة ،حيث تعتبر ىذه الدراسة مف
أولى الدراسات (في حدود عمـ الباحثة) التي تحاوؿ التعرؼ عمى أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى
األداء المالي لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،وفؽ أسس ومنيجية عممية واضحة.
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 تأمؿ الباحثة أف تسيـ ىذه الدراسة في إضافة مادة عممية جديدة لممكتبة الفمسطينية والعربية والباحثيف
الميتميف في ىذا المجاؿ ،وفي إثراء معمومات الباحثة في ىذا المجاؿ.

 -2األىمية التطبيقية:

 تنبػػع أىميػػة الد ارسػػة مػػف أىميػػة تطبيػػؽ الشػػركات لمبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة والػػذي يعتبػػر مػػف العوامػػؿ
األساسية لزيادة الكفاءة والفاعمية في عممياتيا وذلؾ لكي تتمكف مف البقاء والنمو ،وأنو لـ يعد اىتماـ إدارة

الجػػودة الشػػاممة بجػػودة السػػمع فقػػط ،وانمػػا بجػػودة كافػػة األنشػػطة العمميػػة داخػػؿ المنظمػػة ،لزيػػادة القػػدرات

التنافسية لممنظمات عمى المستوييف المحمي والعالمي ،وتقميؿ التكمفة وزيادة الربحية والتػأثير عمػى السػيولة
المتوفرة لدى الشركة.

 مف المتوقع أف تسيـ الدراسة الحالية فػي تزويػد المػدراء المػالييف ،وكبػار المسػاىميف فػي الشػركات المدرجػة
في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بكافة قطاعاتو(الستثمار  ،الخدمات  ،البنػوؾ  ،الصػناعة) التػي تسػتخدـ

إدارة الجودة الشاممة بمعمومات عف درجة مساىمة إدارة الجودة الشاممة في زيادة الربحية.

 تأمػػؿ الباحثػػة أف تسػػيـ النتػػائج التػػي سػػتحققيا ىػػذه الد ارسػػة وتوصػػياتيا فػػي مسػػاعدة الشػػركات المدرجػػة فػػي
سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية عمى تحسيف استخداـ إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى األداء المالي.

 مػػف الممكػػف أف تقػػدـ الد ارسػػة الحاليػػة لمتخػػذي الق ػ اررات الماليػػة فػػي الشػػركات المدرجػػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف
لألوراؽ المالية لمتعرؼ عمى أىمية استخداـ إدارة الجودة الشاممة ،وىذا ينعكس بدوره عمػى تحقيػؽ النفػع ليػا
مف خالؿ تقميؿ التكاليؼ وزيادة الربح.

-3األىمية لمباحثة:

يضيؼ لمباحثة المعرفة والخبرة في مجاؿ البحث العممي ،وحقؿ العمؿ ،والحصوؿ عمى الدرجة العممية.
سادساً :حدود الدراسة
 الحد الموضوعي :تـ دراسة أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي.
 الحد البشري :المدراء ورؤساء األقساـ والعامميف في قسمي الجودة و المالية/الحسػابات فػي الشػركات
التي تستخدـ إدارة الجودة الشاممة والمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية وىي  15شركة.
 الحــد المكــاني :أجريػػت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى الشػػركات المدرجػػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف لػػألوراؽ الماليػػة فػػي
األراضي الفمسطينية (الضفة الغربية ،وقطاع غزة).
 الحد الزماني :اشتممت فترة الدراسة عمى خمس سنوات ما بيف ( )2.15-2.11ـ .وىػي فتػرة كافيػة
إلج ػراء الد ارسػػة ،وذلػػؾ وفق ػاً لػػبعض الد ارسػػات السػػابقة ذات عالقػػة بموضػػوع الد ارسػػة و التػػي أجريػػت

دراستيا في نفس المدة الزمنية.
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سابعاً :مصطمحات الدراسة

تحقيقاً ألغراض الدراسة  ،تم تعريف المصطمحات اآلتية:

 إدارة الجودة الشاممة :ىي أسموب إداري يضمف تقديـ قيمة لممستفيد الداخمي والخارجي مف خالؿ
تحسيف وتطوير مستمريف لمعمميات اإلدارية بشكؿ صحيح مف أوؿ مرة وفي كؿ مرة بالعتماد عمى
احتياجات ومتطمبات المستفيد(الطائي وقدادة.)2.14133 ،ويمكف تعريؼ أبعاد إدارة الجودة الشاممة
كاآلتي:

 التزاـ اإلدارة العميا :القتناع والستعداد مف قبؿ اإلدارة العميا بتبني تطبيقات إدارة الجودة الشاممةوتطبيقيا داخؿ المنظمة (حامد.)2.12144،

 التحسيف المستمر :السعي المتواصؿ لتطوير وتحسيف السمع والخدمات والعمميات لتمبية حاجاتورغبات العمالء ،والتقميؿ أو الحد مف جميع النشاطات التي ل تضيؼ قيمة ميمة في عممية إنتاج

السمع والخدمات(العلي.)2.12122،

 التركيز عمى العمالء :الىتماـ بالعمالء بحيث يكوف ليـ رأي فعاؿ ومسموع في تحديد سمات أوخصائص المنتج أو الخدمة التي تمبي وتشبع حاجاتيـ ورغباتيـ(العلي.)2.12123،

 مشاركة العامميف :فتح المجاؿ لمعامميف لممشاركة في عممية التخطيط واتخاذ الق اررات وتوفير الظروؼلمسماح ليـ بأف يساىموا بأفكارىـ وآرائيـ في عممية التحسيف المستمر (.)Davis ,2015:25
وتُعرؼ الباحثة إدارة الجودة الشاممة إجرائياً بأنيا فمسفة إدارية بقصد استغالؿ كافة مواردىا المتاحة
مادياً وبشرياً ومعموماتياً مف خالؿ مجموعة مف المبادئ (دعـ اإلدارة العميا ،التحسيف المستمر ،مشاركة

العامميف ،التركيز عمى الزبوف ،تدريب العامميف) لتحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية.

 األداء المالي :ىو" أداة لمتعرؼ عمى الوضع المالي القائـ في المؤسسة في لحظة معينة أو ككؿ أو
لجانب معيف مف أداء المؤسسة أو ألداء أسيميا في السوؽ في يوـ محدد ،وفترة معينة" (شنوؼ،

.)1712.13

تُعرؼ الباحثة األداء المالي إجرائياً بأنو رؤية موضوعية لمستوى األداء مف خالؿ صيغ ممموسة ذات
قيـ عددية وكمية مف خالؿ نسب الربحية الممثمة بالعائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ الممكية ,العائد

عمى المبيعات ،نسب السيولة المعبر عنيا بنسبة التداوؿ .بدلً مف استخداـ عبارات تؤكد عمى حقائؽ
عامة حتى يتسنى لمشركات تحديد مستوى األداء بدقة وفعالية.

 سوق األوراق المالية :عرفت سوؽ األوراؽ المالية بأنيا "مجموعة المنشآت المالية والمستثمريف
والمعامالت ،واألدوات المالية واإلطار المؤسسي الالزـ ليا ،والتي يتـ التعامؿ في الموجودات والمطموبات

المالية" (النعيمي والتميمي.)56 :2..9 ،
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الفصل الثاني

االطار النظري

المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة.
المبحث الثاني :األداء المالي.
المبحث الثالث :العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي.

المبحث الرابع :سوق فمسطين لألوراق المالية.
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المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة
مقدمة:

اء مف مفيوـ جودة المنتج النيائي ووصولً
لقد تطورت مفاىيـ وفمسفة الجودة عمى مدى العصور ،ابتد ً
إلى مفيوـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة ( .)Total Quality Managementفبعد أف كاف التركيز في المراحؿ
األولى عمى جودة المنتج النيائي وذلؾ مف خالؿ المواصفات التي تحدد المتطمبات الدنيا ،والخصائص

المطموب توافرىا في المخرجات النيائية المختمفة بيدؼ الحصوؿ عمى منتج أو خدمة تتوافؽ مع المواصفات

(أياً كانت إنتاجية أو
الموضوعة ،حتى أنتقؿ التركيز إلى جودة العممية مف خالؿ ضبط ومراقبة ىذه العممية ّ
خدمية) لمحصوؿ عمى نسبة عيوب معينة ومحدودة ،وأف أي اختالؼ أو فرؽ ما بيف النتائج وما بيف ما ىو
مطموب يؤدي إلى دراسة العممية أو النظاـ واجراء التعديالت الالزمة لتصحيح مسارىما.

وستناقش الباحثة في ىذا المبحث التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاممة ومفيوميا ،وأىدافيا ،ومراحؿ
ومزايا التطبيؽ ليا في المنظمات ،والمعوقات التي تحوؿ دوف ذلؾ ،وستشير الباحثة لتكاليؼ الجودة مف

حيث المفيوـ ،واألصناؼ واألىمية ،ومرتكزات إدارة الجودة الشاممة.

التطور التاريخي لمفاىيم الجودة
أوالً ّ :
رواد كبار في عممية تطور الجودة وكاف ليـ الدور الكبير أيضاً في توضيح مفاىيـ الجودة
قد ساىـ ّ

ونقاط التركيز فييا ووسائؿ تحسينيا والرقابة عمييا .ومف أجؿ تغطية أبعاد التطور التاريخي لمجودة ستذكر

رواد الجودة ،ومراحؿ تبني فمسفة الجودة.
الباحثة بعديف أساسيف ىما  :مساىمات ّ
رواد الجودة مف حيث نقاط الضعؼ والقوة فييا.
.1مساىمات ّ
رواد الجودة :الجدوؿ اآلتي يعرض مساىمات ّ
رواد الجودة
ّ
الحضارات
القديمة

W.Shewhart
E.Deming

رواد الجودة ومساىماتيم
جدول رقم(ّ :)2

المساىمات

 أف اإلنجازات العظيمة مثؿ األىرامات والجنائف المعمقة ،وسور الصيف العظيـ التيظمت شواخصيا آللؼ السنيف تدؿ عمى براعة الصناعة ،وجودة المعالـ.

 دورة  Shewhartلمتحسيف ()plan ,do ,check ,act نقاط  Demingاألربع عشر كمنياج متكامؿ لتطوير الجودة.النظرة الكمية في أف  %94مف مشكالت الجودة مسؤولية اإلدارة والبقية ىي مفمسؤولية العامؿ.
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رواد الجودة
ّ
J.Joran

المساىمات
 ثالثية الجودة (:)Quality Trilogyالتخطيط ,تحسيف الجودة ,رقابة الجودة. اكتشاؼ مبدأ باريتو ،وتطبيقو عمى الجودة عاـ(1941ـ) بأف  %80مف مشكالت الجودةتعود إلى  %20مف األسباب.

P.Crosby

 تعريؼ الجودة ىي مطابقة المواصفات. نظاـ الجودة يتمثؿ في الوقاية.-مفيوـ التمؼ الصفري.

G. Tagujad

 طريقة  Tagujadالمنيجية في ربط حاجات الزبوف بالتصميـ والتصنيع فيما يسمى نشردالة الجودة.

S.Shingo

 نظاـ الوقت المحدد (.)JIT الوقاية مف الخطأ ،والتمييز في الجودة بيف األخطاء.المصدر( :الطائي وقدادة)66:2014،

.2مراحل تبني فمسفة الجودة:
مرت أساليب الجودة بمراحؿ متعددة نتيجة لتطور عمميات اإلنتاج وتعقدىا ،لذلؾ يمكف تصنيؼ التطور

الذي مرت بو فمسفة الجودة كما يمي:
المرحمة األولى :التفتيش

ىي المرحمة التي تركز عمى التفتيش وفحص المنتجات بعد إنتاجيا حيث كاف العتماد أساساً عمى

مطابقة المنتجات النيائية بالمواصفات المحددة  .وتسمى ىذه المرحمة إطفاء الحرائؽ ألف ىدفيا كاف منع
المنتجات المعيبة مف الوصوؿ لممستيمكيف(الق ار.)25:2014،
المرحمة الثانية :مراقبة الجودة(ضبط الجودة إحصائياً)

تسمى ىذه المرحمة أحياناً مرحمة مراقبة الجودة ،أو ضبط الجودة ،ظيرت ىذه المرحمة في بداية

األربعينيات مف القرف الماضي عندما أدركت الشركات الصناعية بأف القياـ بنشاط الفحص أصبح غير كاؼ،
وانما عمييا البحث عف أساليب أكثر تأثي اًر ليصبح المنتج بمستوى الجودة المرغوب فييا ،فكاف التغيير باتجاه

السيطرة عمى الجودة إحصائياً  ،وىي جميع النشاطات والتقنيات التشغيمية المستخدمة لمقياـ بمتطمبات الجودة

(الطائي وقدادة.)70:2014،

المرحمة الثالثة :تأكيد الجودة
في ظؿ ىذه المرحمة أصبح التركيز عمى منع وقوع األخطاء مف خالؿ اإلجراءات الوقائية فالجودة تبنى

في مرحمة التصميـ  ،والتي تشمؿ تصميـ المنتج والعمميات ،وليس في مرحمة الرقابة)نجـ.)38:2012،
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المرحمة الرابعة :حمقات الجودة
تعرؼ حمقات الجودة بأنيا مجموعة مف الموظفيف مف نفس اإلدارة أو القسـ يتطوعوف لالجتماع بشكؿ
دوري لمناقشة الموضوعات والمشكالت المتعمقة بالعمؿ واقتراح الحموؿ المناسبة ليا ووضع ىذه الحموؿ

موضع التنفيذ بعد موافقة اإلدارة عمييا  .ووفؽ ىذا المنظور تُعد حمقات الجودة إحدى الطرؽ التي يتـ خالليا
تطوير الجودة مف خالؿ مشاركة الموظفيف مما يؤثر إيجابياً عمى تطوير مياراتيـ وابداعيـ وكسب ثقتيـ في

الوقت ذاتو ،كما أنيا تؤدي إلى زيادة تحفيزىـ لمعمؿ وزيادة وعييـ بأىمية الجودة (.)Davis ,2015:75
والجدوؿ اآلتي يوضح المقارنة بيف فرؽ تحسيف الجودة وحمقات الجودة :

جدول رقم ( :)3المقارنة بين فرق تحسين الجودة وحمقات الجودة
حمقات الجودة

فرق تحسين الجودة
غير تطوعية

تطوعية

تدخؿ في الييكؿ التنظيمي

خارج الييكؿ التنظيمي

بيدؼ إنجاز عمؿ محدد

تعنى بمشاكؿ الجودة وحميا

تنفيذية

استشارية

حؿ المشاكؿ الرئيسة

حؿ المشاكؿ الصغيرة

جرد بواسطة الباحثة بعد االطالع عمى أدبيات الدراسة
المصدرّ :

المرحمة الخامسة :إدارة الجودة الشاممة
ظيرت ىذه المرحمة لتمثؿ فمسفة جديدة أساسيا التحسيف المستمر مف خالؿ استخداـ فرؽ العمؿ
واألساليب اإلحصائية ،وذلؾ إلنتاج منتجات ذات جودة عالية.) Al-Otaibi,2015:37 )،

وبعد اطّالع الباحثة عمى أدبيات الدراسة فيما يمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ اآلتي:
الفترة

بداية القرن

التركيز

الفحص

العشرين

األربعينات
1940

المعاينة

اإلحصائية

الثمانينات وما بعدىا

الستينات
1960

الجودة

التنظيمية

المفيوم القديم لمجودة :الجودة بعد اإلنتاج

1980

الجودة الموجية لمزبون والسوق

المفيوم الجديد لمجودة :تحديد

وتصحيح األخطاء بالمزامنة مع
اإلنتاج.

شكل رقم( :) 3تطور الجودة
جرد بواسطة الباحثة بعد االطالع عمى أدبيات الدراسة
المصدرّ :
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ثانياً  :تعريف إدارة الجودة الشاممة
ُيعد مفيوـ إدارة الجودة الشاممة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة ،الذي يعتريو بعض الغموض ،ويختمؼ
مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ،مف سياؽ إلى سياؽ آخر ،ول يوجد تعريؼ موحد ومحدد إلدارة الجودة الشاممة

ولعؿ السبب في ذلؾ يعود لختالؼ الجيات والمؤسسات التي تطبؽ إدارة الجودة الشاممة في منظماتيا فكؿ

إدارة تنظر لمجودة الشاممة حسب تخصصيا ،سواء في الصناعة أـ التجارة أـ التعميـ ،وعمى الرغـ مف وجود

العديد مف المحاولت لتعريؼ إدارة الجودة الشاممة ،و تحديد ما ىي متطمباتيا و مبادئيا األساسية ،ل يوجد
ليا تعريؼ محدد وشامؿ ،ومف ىنا تعددت التعاريؼ والتي بمجمميا شكمت إلدارة الجودة الشاممة إطارىا ،و

مفيوميا ،و فمسفتيا المتميزة في الفكر اإلداري الحديث ،يرجع مفيوـ الجودة إلى الكممة الالتينية

( )Qualitiesوالتي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة .فيعرفيا :Juran&Godfrey
أنيا "ىي المالئمة لالستعماؿ" .ويشيرCrosbyإلى الجودة أنيا" :المطابقة لممتطمبات أو المواصفات" .ويرى

" :Demingإف الجودة يجب أف ترضي حاجات العميؿ الحالية والمستقبمية"(.)Davis ,2015: 35

كما يرى العمي) )36: 2.12في إدارة الجودة الشاممة أنيا "نظاـ إداري يضع رضا العماؿ عمى رأس

قائمة األولويات بدلً مف التركيز عمى األرباح ذات األمد القصير" .

وأوضح الزعبي) )11 :2.13بأنيا " المواصفات الشمولية لكياف ما ،كأف يكوف منتج ،فرد ،منظمة،
والتي تتصؿ بقدراتياعمى إشباع الحاجات القائمة أو المفترضة".

وأيضاً تعني "الوفاء بمتطمبات المستفيد وتجاوزىا ،كما تعني تحقيؽ أعمى درجة مف الجودة المثالية بأقؿ تكمفة

ممكنة في كؿ المراحؿ ،وتكامؿ مجيودات كافة األنشطة مف خالؿ تحسيف العمميات"(حامد.)26 : 2.12 ،

ويرى  )2015:22( sharmaأف إدارة الجودة الشاممة "نظاـ شامؿ ومتكامؿ ييدؼ الوصوؿ إلى جودة
المخرجات ،مف خالؿ التركيز عمى جودة المدخالت والعمميات الداخمية ،والمتأثرة بتطمعات كؿ مف أصحاب

العمؿ والمؤسسات الدولية المعنية بالجودة".
ثالثاً :أىداف إدارة الجودة الشاممة

كأي فمسفة جديدة أو نظاـ لبد ليا مف مبادئ وأىداؼ ،والتي مف الممكف قراءتيا بيف الكممات الموضحة
لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة السابقة الذكر ،حيث تقوـ الجودة الشاممة عمى مجموعة مف العناصر والمبادئ
اإلدارية والتي ترتكز عمى تحسيف الجودة ). (Ainga,2015:36
ويرى نجـ) )42 :2012أف اليدؼ األساسي مف تطبيؽ برنامج إدارة الجودة الشاممة في شركات األعماؿ
ىو :تطوير الجودة لممنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليؼ واإلقالؿ مف الوقت والجيد الضائع
لتحسيف الخدمة المقدمة لمزبائف وكسب رضائيـ وىذا اليدؼ لمجودة يشمؿ ثالث فوائد رئيسة ميمة ىي:
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أ .خفض التكاليؼ :إف الجودة تتطمب عمؿ األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة مف أوؿ مرة ،وىذا يعني
تقميؿ المنتجات التالفة أو إعادة إنجازىا ،ومف ثـ تقميؿ التكاليؼ.
ب .تقميؿ الوقت الالزـ إلنجاز الميمات لمزبوف :فاإلجراءات التي وضعت مف قبؿ الشركة إلنجاز الخدمات
لمزبوف قد ركزت عمى تحقيؽ األىداؼ ومراقبتيا ،ومف ثـ جاءت ىذه اإلجراءات طويمة وجامدة في كثير
مف األحياف مما أثر تأثي اًر سمبياً في الزبوف.
ج .تحقيؽ الجودة :وذلؾ بتطوير المنتجات والخدمات بحسب رغبة الزبائف ،إف عدـ الىتماـ بالجودة يؤدي
لزيادة الوقت ألداء وانجاز المياـ ،وزيادة أعماؿ المراقبة ومف ثـ زيادة شكوى المستفيديف مف ىذه
الخدمات.
رابعاً  :مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
بعد إجراء نظرة عامة عمى الشركة والتعرؼ عمى ىيكميا التنظيمي ،تمر عممية تطبيؽ إدارة الجودة
الشاممة بخمس مراحؿ متتالية كما بينيا كؿ مف (( (Oakland,2014:44الق ار )30:2014،فيما يمي :
.1مرحمة اإلعداد:فييا يتـ تحديد البيئة الداخمية والخارجية ،صياغة الرؤيا ،وضع رسالة المنظمة ،وضع
األىداؼ الستراتيجية بعيدة المدى ،دراسة توقعات الزبائف ومتطمباتيـ ،اتخاذ قرار تطبيؽ إدارة الجودة

الشاممة ،والتزاـ اإلدارة العميا بالجودة الشاممة والتحسينات المستمرة ،واتخاذ قرار الستعانة بمستشار خارجي،
تشكيؿ مجمس الجودة ،وايجاد ثقافة تؤيد التغيير وتعزز مفيوـ الجودة.

.2مرحمة التخطيط :فييا يتـ وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ ،وتحديد الموارد الالزمة لتطبيؽ النظاـ ،وفي ىذه
المرحمة أيضاً يتـ اختيار(الفريؽ القيادي لبرنامج إدارة الجودة والمقرريف والمشرفيف) ،ويتـ التصديؽ عمى ىذه

الخطة بعد الموافقة عمييا مف جميع أعضاء الفريؽ.

 .3مرحمة التقويم :وغالباً ما تبدأ عممية التقويـ ببعض التساؤلت الميمة و التي يمكف في ضوء اإلجابة
عمييا تييئة األرضية المناسبة لمبدء في تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة كاآلتي:

أ .ما األىداؼ التي تسعى الشركة إلى تحقيقيا؟

ب .ماذا يجب عمى الشركة القياـ بو لتحقيؽ ىذه األىداؼ؟

ج .ما األساليب المطبقة حالياً بالشركة والتي تستيدؼ تحسيف األداء؟

د .ىؿ ىناؾ إمكانية إلحالؿ أسموب إدارة الجودة الشاممة بدلً مف األساليب المعموؿ بيا في الوقت الراىف؟
ه .ما المنافع التي يمكف أف نحققيا مف وراء تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة؟
و .ما متطمبات تطبيؽ النظاـ بفعالية داخؿ الشركة؟
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 .4مرحمة التنفيذ :في ىذه المرحمة يتـ اختيار األف ارد الذيف سيعيد إلييـ بعممية التنفيذ ،و يتـ تدريبيـ عمى
أحدث وسائؿ التدريب المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة.

 .5مرحمة تبادل و نشر الخبرات :في ىذه المرحمة يتـ استثمار الخبرات و النجاح الذي تـ تحقيقو مف تطبيؽ
نظاـ إدارة الجودة الشاممة ،حيث تشارؾ جميع إدارات وأقساـ الشركة وكذلؾ المتعامموف معيا مف العمالء
والمورديف في عممية تحسيف الجودة.

شكل رقم( :)4مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة

المصدر( (Oakland،,2014:44( :الق ار)30:2014،

وترى الباحثة أف نجاح الشركات الكبرى في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يتوقؼ عمى قناعة ،واىتماـ
اإلدارة العميا ،واألقساـ واإلدارات األخرى بكافة مراحؿ تطبيؽ الجودة الشاممة دوف إغفاؿ مرحمة عمى حساب

األخرى والذي يعتمد بالدرجة األولى عمى استعداد ودافعية جميع العامميف بالمنظمة نحو قبوؿ مفيوـ إدارة
الجودة الشاممة والعمؿ والمساىمة في تحقيؽ مبادئيا.
خامساً :مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاممة
تعكس إدارة الجودة الشاممة العديد مف الَثار اإليجابية عمى أداء المنظمة  ،وتنبع أىمية تطبيقيا مف

المنافع الستراتيجية المتحققة مف جراء تطبيؽ النظاـ عمى المستوييف :الداخمي والخارجي ومف أبرز مزايا

عواد والكببجي (، )374:2013،المعمر )16:2014،كالَتي:
التطبيؽ كما أوردىا كؿ مف (أبو ّ
 .1تحسيف في الربحية والقدرة التنافسية ،ذلؾ أف التحسيف في الجودة يجعؿ مف المقبوؿ لدى المستيمؾ
الشراء بسعر أعمى ،كما أنو يزيد مف حجـ المبيعات ،وبحيث تصبح السمعة مسوقة نفسيا ،مما ينعكس
بدوره عمى تكاليؼ التسويؽ والقدرة عمى المنافسة ،ذلؾ أف شعار إدارة الجودة الشاممة ىو إنجاز العمؿ

بطريقة صحيحة مف أوؿ مرة ،وبالتالي في حاؿ التطبيؽ سيؤدي إلى تخفيض التكمفة وزيادة الربحية.

 .2تقوية المركز التنافسي لمشركة مف خالؿ تقديـ سمعة أو خدمة ذات جودة عالية وفؽ طمب المستيمؾ
بسعر جيد ،ووقت يناسب المستيمؾ.

 .3المحافظة عمى حيوية الشركة مف خالؿ التجديد ،والتحسيف المستمر ،والتعميـ والتدريب ،والتكيؼ مع
المتغيرات البيئية بما يضمف البقاء والستمرار.
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 .4تخفيض معدؿ دوراف العمؿ وتحسيف األداء واإلنتاجية ،مف خالؿ الحفز المادي والمعنوي ،والعمؿ
الجماعي وحؿ مشكالت العمؿ وتحسيف الجودة بشكؿ جماعي ،وروح الفريؽ.

 .5تحسيف العالقات اإلنسانية ورفع الروح المعنوية.
 .6تمكف مف اكتشاؼ األخطاء منذ الوىمة األولى.

 .7زيادة الكفاءة مف خالؿ تقميص الضياع في المخزوف ،وتقميص األخطاء بالعمميات التشغيمية ،وتقميص
المشكالت المتعمقة بالزبائف (شكاوي الزبائف الداخمييف والخارجييف).

وعميو تجد الباحثة أنو إذا ما تـ تطبيؽ واستخداـ إدارة الجودة الشاممة وتحققت مبادئيا سوؼ يؤدي إلى
تحقيؽ معدلت أفضؿ مف التطور والنمو لتمؾ المنظمات.

سادساً :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة
إ ّف تبني وتنفيذ إدارة الجودة الشاممة ل يمثؿ ضمانة لمنجاح بؿ في حالت كثيرة قد يؤدي ذلؾ التبني
والتنفيذ إلى نتائج سمبية ،وىذا يعود إلى أف كثير مف الشركات ل تتوفر فييا متطمبات التطبيؽ الناجح سواء
فيما يتعمؽ بدعـ اإلدارة العميا أو وضوح األىداؼ أو شيوع الثقافة التقميدية المرتبطة بالعالقات اليرمية

الصارمة .وىذا يعني أف الكثير مف الشركات تعاني مف عقبات كثيرة تقؼ حائالً دوف تحقيؽ إدارة الجودة
الشاممة لمنتائج المتوقعة فييا (نجـ. )121:2012،

ومف المعروؼ أف كؿ النظـ والبرامج التي تطبؽ ،لبد أف تحيط بيا بعض المعوقات ،وفي دراسة ىذه

المعوقات فائدة كبرى لمف أراد أف يخوض التجربة بأقؿ الخسائر ،والستفادة مف خبرة الَخريف في توفير

الوقت والجيد والوصؿ إلى اليدؼ بأقصر الطرؽ ،ومف أىـ ىذه المعيقات كما أوردىا كؿ مف

((،)Evans,2013:53فرىودة )sharma,2015:42(،)33:2014،كالَتي:
 .1عجز اإلدارة العميا عف توضيح كيفية التزاميا بإدارة الجودة الشاممة.
 .2عدـ توفر الكفاءات البشرية المؤىمة في ىذا المجاؿ.
 .3عدـ اإللماـ باألساليب اإلحصائية لضبط الجودة.
 .4ضعؼ الربط بيف أىداؼ الجودة والعوائد المالية.
 .5عدـ توافر الميزانيات الكافية لتطبيؽ التحسيف.

 .6مقاومة التغيير لدى بعض العامميف بسبب الخوؼ مف تأثيرات التغيير عمييـ.
 .7وجود اعتقاد خاطئ لدى بعض العامميف بعدـ حاجتيـ لمتدريب.

 .8عدـ توفر النسجاـ بيف أعضاء فريؽ العمؿ أو بيف فرؽ العمؿ بعضيا مع بعض.
 .9عدـ فعالية نظاـ التصاؿ والتغذية العكسية في بعض المنظمات ،مما يؤدي إلى التأخر في إيصاؿ
المعمومات عف سير العمؿ واإلنجازات.

في ضوء ما سبؽ ُيالحظ أف المعيقات السابقة ليست ىي فقط التي يمكف أف تؤدي إلى فشؿ تطبيؽ
فمسفة الجودة الشاممة فيناؾ في بيئة العمؿ معيقات أخرى يمكنيا أف تؤثر سمباً في تطبيؽ تمؾ الفمسفة مثؿ
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(عدـ الرغبة وضعؼ القدرة لدى العامميف بالمشاركة بعمميات وحمقات الجودة ،وضعؼ الىتماـ ببناء فرؽ
معوقاً
العمؿ والتي تُعتبر مف أىـ مخرجات التمكيف اإلداري) وغيرىا مف العوامؿ التي مف شأنيا أف تكوف ّ
لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بمنظمات األعماؿ.
سابعاً :تكاليف الجودة:
أ .مفيوم تكاليف الجودة:
عند القياـ بجيود التحسيف المستمر لمجودة ،أي تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة ،سيظير مقابؿ ذلؾ مفيوـ

تكاليؼ الجودة  ،ويقصد بمفيوـ تكاليؼ الجودة أنيا "النفقات الالزمة لتثبيت مستوى معيف لمجودة في
المنظمة وىي الكمؼ المرتبطة بنشاط الجودة في المنظمة لتحديد جودة التصميـ وجودة المطابقة"(.الطائي

وقدادة )93 : 2014،وعرفيا  Feigenbaumبأنيا ":نظاـ التكاليؼ الذي يعمؿ عمى قياس وتحميؿ ورقابة
تكاليؼ الجودة لموصوؿ إلى مستوى الجودة المطموب " (العمي.)80 : 2012،

وبالتالي يمكف لمباحثة تعريؼ تكاليؼ الجودة بأنيا" المقاييس المالية ألداء التحسيف المستمر لمجودة،
إضافة إلى تكاليؼ ضعؼ التحسيف المستمر لمجودة أو ما توصؼ بأنيا تكاليؼ الجودة الرديئة".
ب .تصنيف تكاليف الجودة:
أوؿ نموذج قدـ لتصنيؼ كمؼ الجودة كاف مف قبؿ  Feigenbaumالذي يعرؼ بنموذج ( .)P-A-Fوفيو

صنفت الكمؼ إلى كمؼ الوقاية أو المنع( ،)Preventionوالتقويـ (، )Appraisalوالفشؿ (،)Failure
ويمكف تصنيؼ كمؼ الفشؿ إلى :كمؼ الفشؿ الداخمي ،وكمؼ الفشؿ الخارجي ،ويمكف توضيحيا كما أوردىا

كؿ مف (نجـ(، )53:2012،العمي ( Oakland,2014:47( )92:2012،كالتالي:
أ .تكاليؼ الوقاية ) : )Prevention Costsفيي تمؾ التكاليؼ المتكبدة لضماف أف الشركات تنتج منتجات
وفقاً لمعايير الجودة العالمية ،ولتجنب منع حدوث عيوب قبؿ إنتاج المنتج بشكمو النيائي مف خالؿ

تصميـ منتجات جيدة خاليو مف العيوب ،وتشمؿ كؿ مف الكمؼ اآلتية :كمؼ تدريب العامميف ،كمؼ
وضع المواصفات ،كمؼ تخطيط الجودة ،كمؼ ضماف الجودة.

ب .تكاليؼ المطابقة  /التقييـ ( : )Appraisal Costsىي تمؾ التكاليؼ المتعمقة بالتحقؽ مف أف المنتجات
قد لبت حاجات كؿ مف الزبائف الداخمييف (العامميف) ،وحاجات الزبائف الخارجييف (وىـ الزبائف

المستيمكوف لممنتج والموزعوف) ،أي أنيا التكاليؼ المتكبدة نتيجة تحديد المنتجات المعيبة قبؿ بيعيا

لمزبائف .ومف أمثمة تكاليؼ تكاليؼ اختبار المعدات والمكائف والتفتيش عمى األنظمة التكنولوجية وأنظمة
المعمومات و تكاليؼ التفتيش عمى نظاـ الرقابة الداخمي.

ج .تكاليؼ الفشؿ الداخمية ( :(Internal failure costsوىي تمؾ التكاليؼ الناجمة عف عيوب في اإلنتاج
قبؿ شحنو لمزبائف الخارجييف أو قبؿ طرحو باألسواؽ ،وقبؿ اقتناء الزبائف لتمؾ المنتجات المعيبة ،وتسمى
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بتكاليؼ اكتشاؼ العيوب في التصنيع لممنتجات النيائية ،ومف أمثمة تمؾ التكاليؼ إعادة تصنيع أو إعادة
تصميـ المنتجات المعيبة ،وأيضا منتجات ىالكة غير قابمة لمتعديؿ ،وىي بمثابة خسارة لمشركة.

د .تكاليؼ الفشؿ الخارجية  (External failure costs):وىي تكاليؼ تظير عندما يكتشؼ الزبائف
العيوب في اإلنتاج ،فتمؾ التكاليؼ المرتبطة بتصحيح المشاكؿ مف صيانة لممنتجات ،وتكاليؼ الضماف،
وكمؼ فقداف السمعة .ومف الواضح أنيا مف أخطر التكاليؼ التي قد تصيب الشركة عمى المدى الطويؿ،

فقد تخسر الشركة سمعتيا وتخسر عدد مف زبائنيا األساسييف مما يخرج الشركة مف أسواؽ المنافسة،
وبالتالي تسعى إدارة الشركة جاىدة إلى تجنب مثؿ ىذه التكاليؼ.
 .3وجيات النظر لتكاليف الجودة:
لتوضيح العالقة بشكؿ اكبر بيف أصناؼ تكاليؼ الجودة األربعة :الوقاية ،التقييـ ،الفشؿ الداخمي والفشؿ
الخارجي فيناؾ وجيتا نظر لتكاليؼ الجودة):) Teli, et. al., 2012: 54

أ .وجية النظر التقميدية لتكاليف الجودة :والتي تفترض بأف تكاليؼ الفشؿ الداخمي والخارجي تنخفض
بمقدار الزيادة في تكاليؼ الوقاية والتقييـ ،كما تفترض بأف المستوى األمثؿ لمجودة يحدث عندما
تصؿ تكاليؼ الجودة إلى الحد األدنى ،كما ىو موضح في الشكؿ رقـ( )5وذلؾ عمى أساس استحالة
وصوؿ مستوى العيوب في التصنيع إلى مستوى الصفر مف العيوب .ويظير الشكؿ أف ىناؾ عالقة
عكسية بيف كؿ مف منحنى تكاليؼ المطابقة ومنحنى تكاليؼ عدـ المطابقة ،وأف الحد األدنى
لمنحنى إجمالي تكاليؼ الجودة يمثؿ نقطة تقاطع منحنى تكاليؼ المطابقة مع منحنى تكاليؼ عدـ
المطابقة.

شكل رقم ( :)5النظرة التقميدية لتكاليف الجودة.
المصدر) Teli, et. al., 2012: 55):
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ب .وجية النظر الحديثة لتكاليف الجودة:
وجية النظر الحديثة فتتمثؿ في أف المستوى األمثؿ لمجودة يتحقؽ عند مستوى صفر حيث إف التكاليؼ الكمية
تكوف عند أقؿ مستوى ليا عند مستوى Zero defects ،صفر مف العيوب ،وىذا يحدث عندما تقوـ الشركة

بالستثمار في تكاليؼ المطابقة (الوقاية والتقييـ) والتي بدورىا تخفض تكاليؼ عدـ المطابقة (الفشؿ الداخمي

والخارجي)  ،ففي ىذه الحالة يكوف ارتفاع تكاليؼ المطابقة طفيؼ مقارنة بالتكاليؼ المترتبة نتيجة عدـ

المطابقة وبالتالي تكوف التكاليؼ عند أدنى مستوى ،بينما تكوف الجودة عند المستوى األمثؿ وذلؾ لنخفاض
نسبة العيوب الى ما يقارب الصفر .ويوضح ذلؾ الشكؿ رقـ(.)6

شكل رقم( :)6النظرة الحديثة لتكاليف الجودة.

المصدر) Teli, et. al., 2012: 56):

وبناء عمى ما سبؽ يمكف مالحظة أنو بالرغـ مف الزيادة في تكاليؼ الوقاية إل أف تكاليؼ التشغيؿ الكمية
ً

والتي تشمؿ تكاليؼ الجودة سوؼ تنخفض نتيجة النخفاض الممحوظ في فشؿ العمميات

).)Teli, et. al., 2012: 55

.4أىمية تكاليف الجودة:
لتكاليؼ الجودة أىمية كبيرة في الشركات ،ومف أبرزىا اآلتي (( )Mehta,2012:80الحديثي:)58:2010،

أ .تعد الجودة أداه ضرورية في نجاح الشركات أو فشميا لما ليا مف دور في إيجاد مركز تنافسي لمشركة
في السوؽ وذلؾ مف خالؿ عدة نقاط يمكف أف توضح أىمية الجودة وىي(كسب ثقة الزبوف ،حصة سوقية
أعمى ،ولء العامميف ،وتخفيض التكاليؼ( .
ب .تساعد في تحديد الفاقد عمى مستوى العمميات اإلنتاجية بشكؿ فعاؿ وبالتالي تساعد في تسريع حؿ
المشكالت وعمميات التحسيف والتطوير داخؿ الشركة.
ج.

تقمؿ الخسائر المالية مف خالؿ :الحيمولة دوف فقداف الزبائف الناجـ عف مشكالت الجودة ،تقميؿ الفاقد،
والحد مف انخفاض الكفاءة في أداء األعماؿ.
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ثامناً :أبعاد إدارة الجودة الشاممة
مف أجؿ أف تكوف فمسفة إدارة الجودة الشاممة ناجحة ،لبد أف تعتمد عمى مجموعة مف األبعاد أو المسمى

بالمرتكزات أو المقومات ،التي تقيس قدرة النظاـ عمى التكيؼ لتحقيؽ متطمباتو ،وتساعد المنظمات في تحقيؽ

إدارة الجودة وتحسيف أدائيا (الطائي وقدادة.)130:2014،

وعميو سيتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى أبعاد إدارة الجودة الشاممة التي يراىا كثير مف الباحثيف والكتّاب
بأنيا أكثر شمولية ،واألكثر استخداماً في الواقع العممي .وبالتالي فإف الدراسة الحالية ستعتمد عمى األبعاد

اآلتية( :دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،التحسيف المستمر لمعمميات ،مشاركة العامميف ،التركيز عمى

الزبوف ،تدريب العامميف)

 .1دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة :حيث يتوقؼ نجاح إدارة الجودة الشاممة وتطبيؽ منيجيتيا
عمى مدى قناعة اإلدارة العميا في المنظمة وايمانيا بفوائدىا وضرورتيا ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التحسيف

المستمر في جودة السمع والخدمات ،إليجاد مركز تنافسي جيد لممنظمة في السوؽ ،ىذه القناعة يجب
أف تترجـ عمى شكؿ دعـ مادي ومعنوي ،وبشكؿ مستمر وتييئة المناخ التنظيمي المناسب عمى اعتبار

أف منيجية إدارة الجودة الشاممة الجديدة وتطبيقيا ،تتطمب اتخاذ ق اررات استراتيجية مف اإلدارة العميا في
المنظمة التي تمتمؾ وحدىا صالحية اتخاذ ىذه الق اررات (نجـ. )89:2012،

 .2التحسين المستمر لمعمميات :يؤكد ىذا المفيوـ عمى الحاجة إلى أنشطة التحسيف المستمر في مختمؼ
العمميات واألنشطة في المنظمة ،بحيث ّإنو يأخذ صور وأشكاؿ عدة كالزيادة في القيمة لما ُيقدـ لمزبوف،
تحسيف زمف اإلنجاز لنشاط معيف وتحسيف اإلنتاجية والفاعمية .إذ تتطمب إدارة الجودة الشاممة عمميات
تحسيف مستمرة لممنتجات والخدمات األداء دوف توقؼ ،ويجب أف يكوف األداء بالغ اإلتقاف ىو اليدؼ
النيائي المطموب ،وىو ل يمكف الوصوؿ إليو بسيولة .وقد استخدـ اليابانيوف كممة  Kaizenلوصؼ
عمميات التحسيف التدريجي المستمر ،وتـ وصؼ ىذا الجيد بالمعيب الصفري  ،Zero Defectedلذا
يجب أف تتبنى سياسة المنظمة وىيكميا التنظيمي وطرؽ العمؿ فييا عمى أساس تشجيع ودعـ عمميات
التحسيف والتطوير لتقديـ األفضؿ دائماً ،لذا فإف عممية التحسيف والتطوير مسؤولية جميع مف يعمؿ في
المنظمة كرؤساء ومرؤوسيف وفي كافة المستويات التنظيمية (الطائي وقدادة .)194:2014،
 .3مشاركة العاممين :يعتمد تحسيف األداء بشكؿ كبير عمى الميارات والحوافز التي تممكيا قوة العمؿ في
ىذه المنظمة ،كما تكوف أكثر كفاءة وفاعمية إذا ما شكمت اَراء األفراد العامميف المدخالت الساسية

لمق اررات المتخذة مف قبؿ اإلدارة .وتشمؿ أبعاد مشاركة والتمكيف لمعامميف عمى إعطاء الفرصة لمعامميف
البناء ،واعطائيـ الصالحية لمتغيير في طرؽ أداء أعماليـ ،ومنح السمطة الكافية
إلبداء الرأي والنتقاد ّ
لمعامميف لتمبية رغبات الزبائف ،ويمكف تحقيؽ اندماج العامميف مف خالؿ اعتماد التحفيز المادي والمعنوي
21

ليـ ،وتمكينيـ مف أعماليـ سواء مف خالؿ اعتماد فرؽ العمؿ إلنجاز الميمات ،أو مف خالؿ ما يسمى
بحمقات الجودة التي تمثؿ مجموعة مف األفراد لدييا معارؼ وميارات وخبرات مناسبة تجتمع مع بعضيا

لمعالجة وحؿ المشكالت المرتبطة بالجودة (المعمر(،)27:2014،أبو عواد والكببجي.)375:2013،

 .4التركيز عمى الزبون :تعزى أىمية الزبوف إلى المنافسة العالمية وسعي جميع المنظمات إلى الحصوؿ
عمى موقع تنافسي رصيف في عالـ تشتد فيو المنافسة ،وأف البقاء لمشركة األفضؿ خدمة واألعمى جودة،

لذلؾ لبد مف بذؿ أقصى جيد لمقابمة ىذه التوقعات بشأف جودة الخدمة المقدمة ،واف التركيز عمى
الزبوف يحتاج إلى بذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ تحديد احتياجات ذلؾ الزبوف وتوقعاتو بدرجة تامة،
والعمؿ عمى تحسيف األداء ليقابؿ تمؾ الحتياجات .ومف أبعاد التركيز عمى الزبوف تحديد الزبائف

الخارجيف والداخميف ،وتحديد حاجاتيـ ورغباتيـ ،ومتابعة شكاوي الزبائف وحميا ،األخذ بآ ارء الزبائف عند
تطوير المنتجات الجديدة ،والمحافظة عمى الزبائف الحالييف (الطائي وقدادة .)245:2014،

 .5تدريب العاممين :يقصد بالتدريب الجيود المخططة والمنفذة كافة لتنمية قدرات وميارات العامميف بالمنظمة
عمى اختالؼ مستوياتيـ وتخصصاتيـ وترشيد سموكياتيـ ،بما يعظّـ مف فاعمية أدائيـ مف خالؿ تحقيؽ

أىدافيـ الشخصية واسياميـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،ويعتبر التدريب أسموب مف األساليب اإلدارية التي
تمكف العامميف في المنظمات مف تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية بفاعمية واكسابيـ ميارات تمكنيـ مف المساىمة في

تحسيف جودة المنتج والحد مف األخطاء ،وتأدية األعماؿ بشكؿ صحيح اعتبا اًر مف المرة األولى (أبو عواد
والكببجي.)377:2013،

ممخص المبحث األول

استعرضت الباحثة في بداية ىذا المبحث المفاىيـ المتعمقة بالجودة ،حيث خمصت إلى أف الجودة مقياس
لمتميز أو حالة مف خمو المنتج أو الخدمة مف العيوب وأوجو القصور والختالفات الميمة ويتـ تحقيقو عف

طريؽ اللتزاـ الصارـ ببعض المعايير المتسقة التي تحقؽ توحيد المنتج مف أجؿ إرضاء الزبائف أو متطمبات

رواد الجودة
المستخدميف .كما ناقشت
التطور التاريخي لمفاىيـ الجودة والذي بدأتو بالحديث عف مساىمات ّ
ّ
ابتداء مف مرحمة التفتيش وصولً لمرحمة إدارة الجودة الشاممة والتعريؼ بيا
ومف ثـ مراحؿ تبني فمسفة الجودة
ً
وذكر أىدافيا ومراحؿ التطبيؽ ومزاياه ومعوقاتو ،وتابعت الباحثة عرضيا لمموضوعات المتعمقة بالجودة

فتناولت تكاليؼ الجودة حيث خمصت إلى أنيا المقاييس المالية ألداء التحسيف المستمر لمجودة ،إضافة إلى
تكاليؼ ضعؼ التحسيف المستمر لمجودة أو ما توصؼ بأنيا تكاليؼ الجودة الرديئة .وتصنيؼ التكاليؼ وىي

تكاليؼ الوقاية ،تكاليؼ المطابقة/التقييـ ،تكاليؼ الفشؿ الداخمية ،تكاليؼ الفشؿ الخارجية ،والحديث عف
وجيات النظر التقميدية والحديثة لتكاليؼ الجودة.
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المبحث الثاني :األداء المالي
مقدمة:
يحظى األداء المالي في الشركات والمؤسسات بكافة أنواعيا باىتماـ متزايد مف قبؿ الباحثيف والدارسيف

ويعد
واإلدارييف والمستثمريف ألف األداء المالي األمثؿ ىو السبيؿ الوحيد لمحفاظ عمى البقاء والستمرارُ .
األداء المالي مف المقومات الرئيسة لمشركات حيث يوفر نظاـ متكامؿ لممعمومات الدقيقة والموثوؽ بيا لمقارنة

األداء الفعمي ألنشطة الشركات مف خالؿ مؤشرات محددة لتحديد النحرافات عف األىداؼ المحددة سابقاً.

كما ُيعتبر األداء المالي أداة لمحكـ الشخصي مف قيـ وسموؾ ومعايير معنوية وأخالقية ،وأداة لمحكـ
الموضوعي عمى كفاءة الشركات وعمى مستوى أنشطتيا ومدى تحقؽ األىداؼ بفعالية مف أرقاـ وجوانب
مادية قابمة لمقياس الدقيؽ خالؿ معايير معينة مثؿ الربحية والسيولة والنشاط والرفع المالي والتوزيعات (أبو

صبحا. )31:2011،
وتزداد األىمية إذا انطمقنا مف فكرة غياب مفيوـ تاـ لألداء المالي ومحدداتو ،وكؿ طرؼ يفسره بما يخدـ
مصالحو.فالمساىـ يسعى لتعظيـ ثراءه ،والمؤسسة تسعى نحو الستمرار والبقاء ،والموظؼ يعزؼ عمى وتر

رفع األجور والحوافز ،والجياز الحكومي ييدؼ إلى إنماء حصيمة الضرائب ،و المجتمع يود وينتظر الرخاء

القتصادي ورفاىية األفراد وتحقيؽ العدالة الجتماعية .فكؿ طرؼ يفسر األداء المالي بالشكؿ الذي يروؽ لو

( دادف.)25:2014،
وىناؾ عدد مف العوامؿ الداخمية والخارجية التي يمكف أف تحكـ أداء الشركات وتشمؿ العوامؿ الداخمية
المتمثمة بالييكؿ التنظيمي والمناخ التنظيمي والتكنولوجيا ودرجة اآللية واضافة إلى عامؿ الحجـ ،أما العوامؿ
الخارجية فتشمؿ المتغيرات القتصادية والجتماعية والسياسة والبيئية وغيرىا (شنوؼ.)46:2013،

وستناقش الباحثة في ىذا المبحث مفيوـ األداء المالي وأسباب تباينو .وأىداؼ األداء المالي وأىميتو،
ومعايير األداء المالي وستشير الباحثة الى العوامؿ الداخمية اإلدارية والفنية المؤثرة عمى األداء المالي،

ومقاييسو باستخداـ النسب المالية وخصائص ىذه النسب وأىميتيا وعيوبيا ،ومؤشرات األداء المالي
المستخدمة في الدراسة.
أوًال :مفيوم األداء المالي
ُيعد مفيوـ األداء عموماً واألداء المالي خصوصاً مف أكثر المفاىيـ اإلدارية سعةً وشمولً إذ ينطوي عمى
العديد مف الموضوعات الجوىرية المتعمقة بنجاح أو فشؿ أي شركة ألنو يرتبط بجوانب ميمة مف مسيرة حياة
الشركات عمى اختالؼ أنواعيا ،لذا فإف مفيوـ األداء ليس جديداً عمى ساحة األدبيات اإلدارية لرتباطو
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الوثيؽ بييكؿ الرقابة  ،ولقد سعت الشركات قديماً وحديثاً إلى تحقيؽ أىدافيا المتمثمة بالكفاءة والفاعمية التي
تمت صياغتيا لديمومة الشركة واستم ارريتيا في ظؿ ظروؼ وتحديات حرجة لمغاية كازدياد حدة المنافسة

واستخداـ تقنية المعمومات والتصالت فضالً عف البحث عف أساليب جديدة ومعاصرة تنسجـ والتطورات
الحاصمة عمى مستوى البيئة الخارجية كانتشار ظاىرة العولمة وغيرىا مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة

(طالب. )33:2013،

ويعتبر موضوع األداء أحد الموضوعات التي لـ تمؽ التفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ محدد فُيعرؼ
ُ
 (2012:45(Masonاألداء عمى أنو ":قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مع تخفيض الموارد

المستخدمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ" .ويرى بف ساسي ( )65 :2011بأف األداء "تعبير عف كيفية توظيؼ

الشركة لمواردىا المتاحة وفؽ معايير محددة وبطريقة متوازنة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا القصيرة والطويمة األمد
بغية الستمرار في مجاؿ األعماؿ".

يمثؿ األداء المالي المفيوـ الضيؽ ألداء الشركات حيث ُيركز عمى استخداـ مؤشرات مالية لقياس مدى
ويعبر األداء المالي عف أداء الشركات حيث ّإنو الداعـ األساسي لألعماؿ المختمفة التي
إنجاز األىداؼ ُ ،
تمارسيا الشركة  ،ويساىـ في إتاحة الموارد المالية وتزويد الشركة بفرص استثمارية في مياديف األداء المختمفة
والتي تساعد عمى تمبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيؽ أىدافيـ ،وباعتبار أف األداء المالي ىو أحد

أنواع األداء  ،تعددت المفاىيـ المقدمة لألداء المالي كذلؾ ،كوف أف كؿ باحث ينظر إلى مفيوـ األداء المالي
حسب الزاوية التي ينظر إلييا ،ونتيجة لذلؾ قُدمت العديد مف التعاريؼ منيا أف األداء المالي ىو "تقديـ حكـ
ذي قيمة حوؿ إدارة الموارد الطبيعية والمادية والمالية متحدة ،ومدى قدرة إدارة المؤسسة عمى إشباع منافع
ورغبات أطرافيا المختمفة" (. ( Gatsi, 2016: 48

فيما يرى طالب ( )67 :2013أف األداء المالي ىو "وصؼ لوضع الشركة الحالي وتحديد دقيؽ

لممجالت التي استخدمتيا لموصوؿ إلى األىداؼ مف خالؿ دراسة المبيعات ،اإليرادات  ،الموجودات،
المطموبات وصافي الثروة" ،وأيضاً ىو " أداء األعماؿ باستخداـ مؤشرات مالية كالربحية مثالً ،ويمثؿ الركيزة
األساسية لما تقوـ بو المنظمات مف أنشطة مختمفة"

ويرى الخطيب ( )45 :2012أف األداء المالي ىو “أداة تحفيز لتخاذ الق اررات الستثمارية وتوجيييا
تجاه الشركات الناجحة فيي تعمؿ عمى تحفيز المستثمريف لمتوجو إلى الشركة أو األسيـ التي تشير معاييرىا

المالية عمى التقدـ والنجاح عف غيرىا" ،وأنو "أداة لتدارؾ الثغرات والمشاكؿ

والمعيقات التي قد تظير في مسيرة الشركة فالمؤشرات تدؽ ناقوس الخطر إذا كانت الشركة تواجو

صعوبات نقدية أو ربحية أو لكثرة الديوف والقروض ومشاكؿ العسر المالي والنقدي وبذلؾ تنذر إدارتيا لمعمؿ
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لمعالجة الخمؿ" .وأنو "أداة لتحفيز العامميف واإلدارة في الشركة لبذؿ المزيد مف الجيد بيدؼ تحقيؽ نتائج
ومعايير مالية أفضؿ مف سابقتيا".
ونتيجة لذلؾ فإف معظـ الباحثيف يروف أف األداء المالي ل يكوف فعالً إل مف خالؿ تشخيص الصحة

المالية لممنظمة ،وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ ليا ،ومدى قدرتيا عمى إنشاء القيمة مف
خالؿ العتماد عمى الميزانيات ،جدوؿ الحسابات ،والنتائج ،مع األخذ بعيف العتبار الظروؼ القتصادية
والمالية المحيطة بالمنظمة (دادف. )30:2014،
وتستخمص الباحثة مف التعاريؼ السابقة أف الشركات تعبر عف أدائيا المالي بعبارات تمثؿ رؤية
موضوعية لمستوى األداء مف خالؿ صيغ ممموسة ذات قيـ عددية وكمية بدلً مف استخداـ عبارات تؤكد عمى

حقائؽ عامة حتى يتسنى لمشركات تحديد مستوى األداء بدقة وفعالية.
 أسباب تباين مفاىيم األداء المالي .

يعود السبب في تبايف وتحديد مفيوـ األداء المالي إلى أسباب رئيسة منيا (:( Edwards,2014:40
أ .اختالف رؤى الباحثين حول تحديد مفيوم الوظيفة المالية
حيث أسندت بعض التعاريؼ الوظيفة المالية إلى الق اررات المالية المتخذة  ،الستراتيجيات ،الخطط،
األىداؼ ،السياسات المالية ،وأيضاً مواجية المصاعب والعقبات المالية .والواقع أف ىذه المفاىيـ ل تستطيع

تحديد وتوضيح والكشؼ عف طبيعة الوظيفة المالية ،األمر الذي يجعميا غامضة وعاجزة عف تحديد ىوية

الوظيفة المالية .ويرجع ىذا الغموض إلى عدـ الشموؿ مف جية وعدـ التوحيد مف جية أخرى ،سببو تبايف
وجيات نظر الميتميف ،فيناؾ" الجماعة النقدية"حيث تنسب لموظيفة المالية كؿ عممية تأخذ الشكؿ النقدي

خارجة أو داخمة عاجمة أو آجمة ،في حيف أف وجية النظر التشغيمية يحددىا طرح التساؤؿ  ،ىؿ تنشأ

الوظيفة المالية لمواجية وتجاوز المصاعب المالية؟ كدعـ التوازف المالي  ،الحد األدنى لمربحية  ،أـ أنيا
تتعمؽ بكافة التصرفات الخاصة بكيفية الحصوؿ عمى األمواؿ وحسف استخداميا.

ب .تطور النظرية المالية الكالسيكية إلى نظرية مالية معاصرة
اعتبرت النظرية المالية الكالسيكية بأف الوظيفة المالية الكالسيكية في المؤسسة دور المزود باألمواؿ

وتسيرىا وتعرؼ باسـ" مالية الشركات" .وتبنت الوظيفة المالية وفؽ المنظور الكالسيكي ىدؼ مضاعفة الربح
في ظؿ مستقبؿ مؤكد الحدوث .لكف سرعاف ما انيار ىذا المفيوـ في ظروؼ اتسمت بالتعقيدات وظروؼ

فضال عف التحديات التي تواجييا المؤسسات ،ازدياد التدخؿ الحكومي
عدـ التأكد والتظميؿ المعموماتي،
ً

بشكمو المباشر وغير المباشر ،التقدـ التكنولوجي ،دور النقابات واتحادات العماؿ ،حدة المنافسة ،شروط سوؽ

الماؿ والمؤسسات المصرفية ندرة األمواؿ ،إلى جانب ارتفاع تكمفتيا .لـ يدـ مسعى النظرية المالية الكالسيكية
طويال حتى انيارت في ظؿ الظروؼ غير المؤكدة إلى جانب انفصاؿ الممكية عف اإلدارة برز ىدؼ مالي
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تقميدي ،مدعـ مف طرؼ المالؾ وىو تعظيـ القيمة السوقية لسعر السيـ بالرغـ أف نجاح المالي ىو لممؤسسة
برمتيا وليس لممساىـ بمفرده ،لكنو أحياناً ىو الحكـ في تحديد القوة المالية لممؤسسة ،حينئذ كاف بزوغ

النظرية المالية شبو التقميدية اليادفة إلى تعظيـ قيمة المؤسسة في البورصة والذي بدوره أدى إلى الىتماـ
بتعظيـ التدفؽ النقدي المنتظر لالستثمار بالبحث عف أقؿ تكمفة لمتمويؿ ومف ىنا كاف ميالد نظرية تكمفة

األمواؿ.

ثانياً :أىداف األداء المالي.
ييدؼ األداء المالي بشكؿ عاـ إلى تقويـ أداء الشركات مف عدة زوايا وبطريقة تخدـ مستخدمي البيانات

ممف ليـ مصالح مالي ة في الشركة لتحديد جوانب القوة والضعؼ في الشركة والستفادة مف البيانات التي
إف األداء المالي يمكف أف يحقؽ لممستثمريف
يوفرىا األداء المالي لترشيد الق اررات المالية لممستخدميف ،حيث ّ
األىداؼ اآلتية ):(Kampouridis,2015:105
 .1يمكف المستثمر مف متابعة ومعرفة نشاط الشركة وطبيعتو وكما يساعد عمى متابعة الظروؼ القتصادية
والمالية المحيطة ،وتقدير مدى تأثير أدوات األداء المالي مف ربحية وسيولة ونشاط ومديونية وتوزيعات

عمى سعر السيـ.

 .2يساعد المستثمر في إجراء عممية التحميؿ والمقارنة وتفسير البيانات المالية وفيـ التفاعؿ بيف البيانات
المالية لتخاذ القرار المالئـ ألوضاع الشركات.

وبناء عمى ما تقدـ تُشير الباحثة إلى أف اليدؼ األساسي لألداء المالي ىو الحصوؿ عمى معمومات
ً
تستخدـ ألغراض التحميؿ المناسبة لصنع الق اررات واختيار السيـ األفضؿ مف وقت آلخر مف خالؿ مؤشرات

وفعالة لممستقبؿ.
األداء المالي لمشركات ،كما أف تحميؿ األداء المالي دائماً ُيقدـ دروساً مفيدة ّ
ثالثاً :أىمية األداء المالي.

تنبع أىمية األداء المالي في عممية متابعة أعماؿ الشركات وتفحص سموكيا ومراقبة أوضاعيا وتقييـ

مستويات أدائيا وفعاليتو وتوجيو األداء نحو التجاه الصحيح والمطموب مف خالؿ تحديد المعوقات وبياف

أسبابيا واقتراح إجراءاتيا التصحيحية وترشيد الستخدامات العامة لمشركات واستثماراتيا وفقاً لألىداؼ العامة
لمشركات والمساىمة في اتخاذ الق اررات السميمة لمحفاظ عمى الستم اررية والبقاء والمنافسة

(دادف.)38:2014،

وبشكؿ عاـ يمكف حصر أىمية األداء المالي في أف األداء المالي ُيمقي الضوء عمى الجوانب اآلتية
(الخطيب:)52:2012،
 .1تقييـ ربحية الشركة.

 .2تقييـ سيولة الشركة.

 .3تقييـ تطور نشاط الشركة.
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 .4تقييـ مديونية الشركة.
 .5تقييـ تطور توزيعات الشركة.
 .6تقييـ تطور حجـ الشركة.

رابعاً :العوامل التي تؤثر عمى األداء المالي

تواجو المؤسسة خالؿ القياـ بنشاطيا عدة مشاكؿ وصعوبات قد تعرقميا في أداء وظائفيا ،مما يدفع

بالمسيريف إلى البحث عف مصادر ىذه المشاكؿ وتحميميا واتخاذ الق اررات التصحيحية بشأنيا ،وىذا ما تيدؼ

إليو عممية التقييـ المالي لممؤسسة حيث تعمؿ عمى تشخيص الوضعية المالية لممؤسسة لمعرفة أىـ المشاكؿ

والبحث عف أسبابيا ومحاولة اقتراح ق اررات تصحيحية (عصاـ.)34:2012،
ومف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى األداء المالي لممؤسسة نجد:

 .1العوامل الداخمية اإلدارية والفنية المؤثرة عمى األداء المالي:
إف العوامؿ الداخمية المؤثرة عمى األداء المالي تتمخص باآلتي:
ّ
أ .الييكل التنظيمي:
ىو الوعاء أو اإلطار الذي تتفاعؿ فيو جميع المتغيرات المتعمقة بالشركات وأعماليا ،ففيو تتحدد أساليب
التصالت والصالحيات والمسؤوليات وأساليب تبادؿ األنشطة والمعمومات ،حيث يتضمف الييكؿ التنظيمي
الكثافة اإلدارية وىي الوظائؼ اإلدارية في الشركات والتمايز الرأسي ىو عدد المستويات اإلدارية في

الشركات وأما التمايز األفقي فيو عدد المياـ التي نتجت عف تقسيـ العمؿ والنتشار الجغرافي مف عدد

الفروع والموظفيف ،ويؤثر الييكؿ التنظيمي عمى أداء الشركات مف خالؿ المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح
عف طريؽ تحديد األعماؿ والنشاطات التي ينبغي القياـ بيا ومف ثـ تخصيص الموارد ليا باإلضافة الى

تسييؿ تحديد األدوار لألفراد في الشركات والمساعدة في اتخاذ الق اررات ضمف المواصفات التي تسيؿ إلدارة

الشركات اتخاذ القرار بأكثر فاعمية (الخطيب.)80:2012،
ب .المناخ التنظيمي:

ىو وضوح التنظيـ وكيفية اتخاذ القرار وأسموب اإلدارة وتوجيو األداء وتنمية العنصر البشري ،ويقصد

بوضوح التنظيـ إدراؾ العامميف مياـ الشركة وأىدافيا وعممياتيا ونشاطاتيا مع ارتباطيا باألداء  ،وأما اتخاذ
القرار ىو أخذه بطريقة عقالنية وتقيميا ومدى مالئمة المعمومات لتخاذىا  ،وأسموب اإلدارة في تشجيع
العامميف عمى المبادرة الذاتية أثناء األداء مف مدى تأكد العامؿ مف أدائو وتحقيؽ مستويات عميا مف األداء.

حيث يقوـ المناخ التنظيمي عمى ضماف سالمة األداء بصورة إيجابية وكفاءتو مف الناحيتيف اإلدارية والمالية،

واعطاء معمومات لمتخذي الق اررات لرسـ صورة لألداء والتعرؼ عمى مدى تطبيؽ اإلدارييف لمعايير األداء في

تصرفيـ في أمواؿ الشركات (.(Edwards,2014:109
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ج .التكنولوجيا:
ىي عبارة عف األساليب والميارات والطرؽ المعتمدة في الشركة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة والتي تعمؿ
عمى ربط المصادر بالحتياجات ،ويندرج تحت التكنولوجيا عدد مف األنواع كتكنولوجيا اإلنتاج حسب الطمب

وتكوف وفقاً لممواصفات التي يطمبيا المستيمؾ ،وتكنولوجيا اإلنتاج المستمر التي تمتزـ بمبدأ الستم اررية،
وعمى الشركات تحديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة أعماليا والمنسجمة مع أىدافيا وذلؾ بسبب أف

التكنولوجيا مف أبرز التحديات التي تواجو الشركات والتي لبد ليذه الشركات مف التكيؼ مع التكنولوجيا

واستيعابيا ،وتعمؿ التكنولوجيا عمى شمولية األداء ألنيا تغطي جوانب متعددة مف القدرة التنافسية وخفض
التكاليؼ والمخاطرة والتنويع باإلضافة إلى زيادة األرباح والحصة السوقية). (Gatsi,2016:69

د .الحجم:

ُيقصد بالحجـ ىو تصنيؼ الشركات إلى شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجـ حيث يوجد عدة
ويعتبر الحجـ مف العوامؿ المؤثرة عمى األداء المالي
مقاييس لحجـ الشركة منيا :إجمالي الموجودات ُ

لمشركات سمباً فقد ُيشكؿ الحجـ عائقاً ألداء الشركات حيث ّإنو بزيادة الحجـ فإف عممية إدارة الشركة تصبح
أكثر تعقيداً ومنو يصبح أداؤىا أقؿ فعالية ،وايجاباً مف حيث إّنو كمما زاد حجـ الشركة يزداد عدد المحمميف

المالييف الميتميف بالشركة واف سعر المعمومة لموحدة الواحدة الواردة في التقارير المالية يقؿ بزيادة حجـ
الشركات .وقد أُجريت عدة دراسات حوؿ عالقة الحجـ بأداء الشركات وبينت أف العالقة بيف الحجـ واألداء
عالقة طردية (دادف.)42:2014،
ويرى  (2012:98( Masonأف العوامؿ الداخمية المؤثرة عمى األداء المالي ىي تمؾ العوامؿ التي تؤثر

عمى أداء المؤسسة والتي يمكف لممؤسسة التحكـ فييا والسيطرة عمييا بالشكؿ الذي يساعد عمى تعظيـ العائد
وتقميؿ التكاليؼ ومف أىـ ىذه العوامؿ (الرقابة عمى التكاليؼ ،الرقابة عمى كفاءة استخداـ الموارد المالية

المتاحة ،الرقابة عمى تكمفة الحصوؿ عمى األمواؿ).باإلضافة إلى تأثير مؤشرات خاصة بالرقابة مثؿ نسبة
الفوائد المدفوعة لألصوؿ المنتجة وتحسب مف خالؿ (إجمالي الفوائد +إجمالي األصوؿ المنتجة)× 100
وتبرز ىذه النسبة قدرة المؤسسة عمى رقابة سموؾ ىذه الفوائد المدفوعة وقدرتيا عمى زيادة األصوؿ المنتجة.

أي تيدؼ إلى رقابة اتجاه المصروفات خالؿ الفترات المالية المختمفة وتحميؿ مدى أىميتيا النسبية لممؤسسة
ومحاولة تصحيحيا.

 .2العوامل الخارجية المؤثرة عمى األداء المالي :
تواجو المؤسسة مجموعة مف التغيرات الخارجية التي تؤثر عمى ادائيا المالي حيث ل يمكف إلدارة
المؤسسة السيطرة عمييا ،وانما يمكف توقع النتائج المستقبمية ليذه التغيرات ،ومحاولة إعطاء خطط لمواجيتيا
والتقميؿ مف تأثيراتيا وتشمؿ ىذه العوامؿ :التغيرات العممية المؤثرة عمى نوعية الخدمات ،القوانيف والتعميمات
التي تطبؽ عمى المؤسسات مف طرؼ الدولة وقوانيف السوؽ ،السياسات المالية والقتصادية لمدولة(بف

ساسي.)22;2011،
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خامساً :مقاييس األداء المالي.
يمكف استخراج مؤشرات ومعايير مالية ليذه الشركة أو تمؾ تساعد المستثمريف في التعرؼ بسيولة ويسر

عمى أداء الشركة في الماضي والحاضر وتساعدىـ في الوصوؿ إلى استنتاجات مستقبمية ،وليذا كمو فإنيا
تعطي المستثمر ما يريد معرفتو عف أداء الشركة مف مختمؼ النواحي مف خالؿ األرقاـ المقارنة أو النسب
المئوية أو الرسوـ البيانية لكي تسيؿ عمى المستثمر ما يريد معرفتو عف أداء الشركة مف مختمؼ النواحي مف

خالؿ األرقاـ المقارنة أو مف خالؿ النسب المئوية أو الرسوـ البيانية ،لكي تسيؿ عمى المستثمر فيـ التغيرات

والنتائج بسيولة أكثر مف الغوص في األرقاـ الجامدة أو مف خالؿ النظرة السريعة عمى رسـ بياني معيف

،وىناؾ مجموعة كبيرة جداً مف المؤشرات والمعايير المالية لفيـ البيانات المالية والتي يمكف إدراجيا تحت
عناويف عديدة ومنيا ما يتعمؽ بالربحية والسيولة والنشاط والرفع المالي والتوزيعات وضمف كؿ عنواف مف ىذه

العناويف ىناؾ العديد مف المؤشرات المالية ،وبكؿ تأكيد تمعب المؤشرات والمعايير المالية دو اًر توعوياً وتثقيفياً

ميماً ومحورياً لمستخدمي البيانات المالية ،واف ما بادرت إليو إدارة السوؽ المالي في نشر مجموعة المؤشرات
واألرقاـ المالية عف الشركات المساىمة العامة يأتي في إطار تعريؼ المستثمريف والمساىميف والميتميف

وجيات الرقابة العامة والخاصة بأداء الشركات والتغير في أسعار األسيـ والقاء الضوء عمى أدائيا مف
مختمؼ النواحي لألخذ بيا عند اتخاذ الق اررات الستثمارية والقتصادية(الخطيب)103:2012،

).(Gatsi,2016:85
 )1مقاييس األداء المالي باستخدام النسب المالية.
تقع عمى عاتؽ الشركات مسؤولية تحقيؽ أىداؼ ذوي المصالح مف مساىميف ودائنيف وعامميف وغيرىـ
.مما يستدعي قياـ تمؾ الشركات باستخداـ عدد مف مؤشرات األداء المالية التي تعكس الجوانب األساسية

لعمميا .وىذه المؤشرات عادة ما يعبر عنيا بالنسب التي تعكس تحميؿ مركزه المالي وربحيتو ،ولقد أىتـ
الكثير مف الباحثيف بتطوير تمؾ المؤشرات واألساليب العممية والرياضية لتوضيح العالقات بينيا بشكؿ

متكامؿ يشمؿ جميع أوجو أنشطة الشركة لذلؾ تعد المؤشرات المالية مف األدوات الميمة لتقييـ أداء الشركة

وقدرتيا عمى مواجية التزاماتيا المستحقة عميو حالياً ومستقبالً ألنيا تمثؿ أداة تشخيصية أساسية مف أدوات
التحميؿ المالي يعد البداية لقياس األداء ومف ثـ تنتيي بعممية التقييـ (.( shahin,2011:112

وقد تعددت تعريفات المؤشرات المالية عند الباحثيف والكتاب فعرفيا بف ساسي( )102 :2011بأنيا
"محاولة إليجاد العالقة بيف معمومتيف خاصتيف بالمركز المالي لممنشأة لذا فيي تزود األطراؼ المعنية بفيـ

أفضؿ الظروؼ المنشأة إذا اعتمدوا عمى تحميؿ كؿ معمومة عمى حدة"

كما عرفيا  )2012:64( Masonأنيا "عبارة عف قيمة أو صفة مميزة تستخدـ لقياس المخرجات أو
النتائج لتحديد مدى ما حققتو وحدة اقتصادية ما مف أىدافيا " .
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وذىب الكاتباف النعيمي والتميمي ( )55 : 2009في تعريفيما لممؤشرات المالية إلى أنيا "عبارة عف
عالقات بيف القيـ المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية مرتبة ومنظمة لتكوف دالة لتقييـ أداء معيف عند

نقطة زمنية معينة" ،وأيضاً أنيا "عبارة عف عالقة بيف بسط ومقاـ ،وقيـ البسط والمقاـ ىي البيانات واألرقاـ

التي تعرضيا الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ  ،شرط أف تكوف العالقة مرتبطة باألداء ومفسرة لو" .

تنوعت النسب المالية المستخدمة في قياس األداء المالي مثؿ نسب السيولة والمعبر عنيا بنسبة
كما ّ
التداوؿ والنسبة السريعة ،ونسبة رأس الماؿ العامؿ ،نسبة النقد ،نسب النشاط المعبر عنيا بنسبة دوراف الذمـ
المدينة ومتوسط فترة تحصيؿ الذمـ المدينة

ودوراف المخزوف ومتوسط أياـ التخزيف ودوراف إجمالي

الموجودات ،ونسب الفع المالي المتمثمة في نسب المديونية ونسبة المطموبات/حقوؽ الممكية ومضاعؼ حؽ
الممكية ،ونسب الربحية المعبر عنيا بالعائد عمى األصوؿ والعائد عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى الستثمار،
ونسب القيمة السوقية المتمثمة في عائد التوزيعات ونسبة السعر السوقي إلى السعر الدفتري لمسيـ.

وستستخدـ الباحثة النسب المالية في معرفة األداء المالي لمشركات ألف النسب المالية المستخرجة مف

إف
البيانات المالية تيدؼ إلى توفير معمومات ميمة ومعبرة عف السيولة والربحية عمى سبيؿ المثاؿ ،حيث ّ
أصحاب الديوف ييتموف بنسب السيولة التي تبيف قدرة الشركة عمى الوفاء باللتزامات ىذا مف ناحية ،أما مف
الناحية األخرى فإف حاممي األسيـ والمستثمريف ييتموف بنسب الربحية.

 )2خصائص النسب المالية

أشار شنوؼ( )72:2013إلى عدة خصائص لممؤشرات المالية موضحة كاآلتي:
أ .أف تكوف بسيطة قدر المستطاع وواضحة وقابمة لمقياس.

ب .أف تكوف محدودة العدد ليتمكف متخذ القرار مف متابعتيا باستمرار.
ج .أف تكوف عممية وقابمة لمتطبيؽ مف حيث إمكانية جمع البيانات.

د .تنبع عف فيـ عميؽ لممشكالت محؿ الدراسة ومحاولة تفصيؿ مؤشرات مناسبة لتعكسيا.
ه .ضرورة وجود عالقة وثيقة بيف عناصر النسبة كي تكوف معبرة وليا مدلوؿ منطقي.

و .أف يكوف ىناؾ ارتباط واضح بيف اليدؼ مف التحميؿ المالي وبيف النسبة المالية المستخدمة.
ويشير  )2012:108( Masonإلى أف المؤشرات المالية سوؼ تختمؼ مف مرحمة إلى أخرى اعتمادا

عمى المرحمة التي تمر بيا الشركة  ،والتي يمكف أف تكوف مرحمة البدء أو النمو السريع أو النضج أو مرحمة
اليبوط والتدىور .وبالتالي فإ ف القوة النسبية لنسب الشركة تتوقؼ بصورة أو بأخرى عمى دورة حياة الشركة
وليس عمى أداء فريؽ اإلدارة فقط.

 )3أىمية النسب المالية.
تتمخص أىمية النسب المالية في الجوانب اآلتية(:( Ghadiri,2013:29
أ .تحديد مدى قدرة الشركات عمى مواجية اللتزامات الجارية.
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ب .قياس درجة نمو الشركة والكشؼ عف مواطف الضعؼ والقوة.
ج .توفير البيانات والمعمومات الالزمة لتخاذ الق اررات ورسـ السياسات واعداد الميزانيات التقديرية.

د .قياس الفعالية الكمية لمشركة ومستوى أدائيا.

ه .قياس الفعالية التي تحصؿ عمييا الشركة باستغالليا لمختمؼ موجوداتيا لتحقيؽ الربحية.

وترى الباحثة لتحقيؽ ىذه الجوانب يجب أف تكوف النسب المالية قادرة عمى كشؼ وقياس نقاط الضعؼ

والقوة .وأف تكوف النسب المالية ذات دللت واضحة يمكف مف خالليا المقارنة بالنسب المالية السابقة أو
بالمتوسط العاـ لمنسب المالية في صناعة ما.
 )4عيوب استخدام النسب المالية.
يوجد بعض نقاط القصور في النسب المالية يمكف أف تفقد ىذه النسب قوتيا في التحميؿ(مصطفى

والشياوي:)130:2012،

أ .أف النسب المالية تعتمد عمى مدى سالمة األرقاـ الواردة في القوائـ المالية والتقارير المالية.

ب .صعوبة تحديد األسس التي يتـ عمييا مقارنة النسب المالية.

ج .اختالؼ التعريفات الخاصة ببنود الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ مف شركة ألخرى مما يجعؿ تفسيرات
النسب المالية في كثير مف الحالت غير واضحة.

د .أ ّف النسب المالية تحسب مف بيانات مالية سابقة مما يجعميا ليست ذات دللة في المستقبؿ .أي إف
إعداد القوائـ المالية يتـ عمى أساس القيمة التاريخية لألصوؿ وىذا األساس يكوف في التحميؿ مضمالً
في كثير مف الحالت.

ه .تؤثر معدلت التضخـ عمى عناصر القوائـ المالية لذلؾ لبد مف الحرص الشديد عند مقارنة النسب
المالية عبر عدة فترات زمنية عند مقارنة األداء المالي لمشركات.

و .تؤثر التغيرات الموسمية أيضاً عمى النسب المالية ومدلولتيا وخاصة في بعض الصناعات مثؿ صناعة
األغذية المحفوظة مثالً.

ز .قد تكوف بعض نسب المنشأة جيدة وبعضيا غير جيدة وىنا لبد مف التقييـ المالي لممشروع ككؿ حيث

إ ّف التحميؿ المالي ل يجب أف يتوقؼ عند نسبة معينة وانما لبد أف يشمؿ مجموعة النسب المالية
بصورة متكاممة.

ح .تعبر قائمة المركز المالي عف األرصدة النقدية في تاريخ معيف بينما الحركة النقدية تتسـ بالحركة ل
بالسكوف.

وىناؾ عوامؿ أخرى غير ممموسة تؤثر عمى الحالة المالية لمشركات مثؿ كفاءة اإلدارة والمشاكؿ الفنية

والتسويقية التي ل تظيرىا القوائـ المالية.
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سادساً :مؤشرات األداء المالي المستخدمة في الدراسة.
يرجع استخداـ النسب المالية كمؤشرات لألداء المالي إلى قوة وسالمة المركز المالي لمشركة إلى بداية

القرف العشريف وىي الفترة التي تميزت بانفصاؿ الممكية عف اإلدارة ومف ثـ ظيور المدير المحترؼ وتزايد

دور المؤسسات المالية في السوؽ مما أدى إلى الشعور بالحاجة إلى معايير تمكف مف الحكـ عمى أداء
الشركة .وعمى الرغـ مف استخداـ النسب في مجاؿ التحميؿ المالي يرجع إلى فترة طويمة إل أنو لـ يتـ حتى

اآلف التفاؽ حوؿ عدد ىذه النسب وأىميتيا النسبية .فبدراسة القوائـ المالية المختمفة يمكف التوصؿ إلى عدد

ل نيائي مف النسب المالية ,وأف نجاح عممية التحميؿ المالي يتوقؼ عمى اختيار تمؾ النسب التي يمكف
العتماد عمييا لمحكـ عمى أداء الشركة ,أي لبد مف اختيار مجموعة النسب التي تتالءـ مع أىداؼ التحميؿ

باإلضافة إلى دراسة النسب األكثر دللة (عصاـ.)42:2012،

وا ّف األداء المالي ىو مفيوـ ل يمكف تخصيصو بمعايير محددة أو موضوعية ،أي ل يمكف إيجاد أي رقـ
أو مؤشر في البيانات المالية لمشركة يشير إلى األداء المالي فقط ،ليذا السبب اقترح الباحثوف أساليب مختمفة
لقياس األداء المالي وأجمعو مف خالؿ واقع تجاربيـ عمى استخداـ النسب المالية لقياس األداء المالي .ومف
خالؿ مراجعة الباحثة ألدبيات الدراسة وجدت أف ىناؾ الكثير مف النسب المالية التي يمكف مف خالؿ

قياسيا التعبير عف األداء المالي لمشركات ،واستخدمت الباحثة نسب الربحية والسيولة وىي أكثر النسب
المالية استخداماً في الدراسات السابقة ،وتتمثؿ في نسب الربحية في ( :العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى
حقوؽ الممكية ،العائد عمى المبيعات) ،نسب السيولة والمتمثمة في( :نسب التداوؿ) وسيتـ إيضاحيا عمى

النحو اآلتي:
أ-

نسب الربحية : Profitability Ratio

إف أوؿ مفيوـ لمربحية  Profitabilityقديـ قدـ اإلنساف نفسو ،فالربحية تعني لو الستفادة .وتُعرؼ
الربحية عمى أنيا النسب التي تقيس كفاءة إدارة الشركة في استغالؿ الموارد استغاللً أمثؿ لتحقيؽ األرباح ،

وىو مؤشر لتحسيف أداء الشركة المالي  ،ويؤكد مدى قدرة الشركة عمى مواكبة النمو والتطور العالمي .واف
مف أكثر الموضوعات التحميمية التي ييتـ بيا األداء المالي في الشركات ىي الربحية فتحقيقيا يعكس كفاءة
السياسات واإلجراءات والق اررات التي اتخذتيا إدارة الشركات .وحيث إنو مف أىداؼ الشركات ترتيب وتنظيـ
استخدامات األمواؿ بطريقة تمكف المالكيف مف الحصوؿ عمى عائد مناسب عمى أمواليـ ل يقؿ عف األرباح

التي تحققيا المشاريع المماثمة مف خالؿ ترتيب مصادر األمواؿ بشكؿ يمكف الشركة مف الحصوؿ عمى

حاجتيا دوف التعرض إلى مخاطر بالغة ،ومف خالؿ استثمار األمواؿ التي يتـ الحصوؿ عمييا في األصوؿ
بطريقة تمكف الشركة مف تحقيؽ عائد مالئـ (أبو صبحا.)30:2011،
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 أىمية تحقيق الربحية:
إف تحقيؽ ربح مالئـ أمر ميـ جداً لممحافظة عمى القيمة السوقية لحممة أسيـ ىذه الشركة أو زيادتيا ،واف

المستثمر يميؿ إلى التخمص مف أسيـ الشركات التي ل تحقؽ أرباحاَ مقارنة بالشركات المماثمة والتي تعمؿ

في نفس القطاع ونفس الظروؼ ،ومنو تنخفض قيمة أسيـ الشركة في السوؽ المالية فتكوف الشركة قد فشمت

في تحقيؽ ىدؼ الربحية .واف الزيادة بنسب الربحية يمكف أف يكوف لو أثر إيجابي عمى أسعار األسيـ،
فالزيادة المتوقعة بنسب الربحية تزيد مف التفاؤؿ بشأف المستقبؿ مما يزيد مف حركة التعامؿ مع األسيـ ،

وبالتالي ارتفاع أسعارىا وزيادة عوائدىا ،أي أف تحقيؽ الشركة لمربح المناسب يساعد عمى الحفاظ عمى أسعار
أسيـ ىذه الشركة في األسواؽ المالية وبالتالي تعظيـ القيمة السوقية (الخطيب.)66:2012،
 قياس الربحية:
ىناؾ مقاييس متعددة ومختمفة لقياس نسب الربحية ،كما ذكرت الباحثة سابقاً أنو مف خالؿ المراجعة

ألدبيات الدراسة وجدت أنو تـ استخداـ نسبة( العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ الممكية ،العائد عمى

المبيعات ) كأشير النسب التي تُعبر عف الربحية في الشركات وسيتـ توضيحيا عمى النحو اآلتي :
((،( Ghadiri,2013:33نديـ)50:2013،
 .1نسبة العائد عمى األصول )ROA( Return on Assets Ratio

تُعبر ىذه النسبة عف قدرة الشركة عمى استخداـ أصوليا في توليد الربح ،أي تساعد ىذه النسبة عمى قياس
قدرة اإلدارة عمى تحقيؽ األرباح مف األمواؿ المتاحة ليا والخاضعة لسيطرتيا ،وىو يعكس أثر األنشطة

التشغيمية والستثمارية بالمنظمة ،فإذا كانت ىذه النسبة مرتفعة فإنيا تدؿ عمى كفاءة السياسات الستثمارية
والتشغيمية في الشركة وأيضاً كفاءتيا في استغالؿ أصوليا لتوليد األرباح .ويتـ حساب العائد عمى األصوؿ

كاآلتي :

نسبة العائد عمى األصول (=)ROA

صافي الربح
إجمالي األصوؿ

×100

وقد أجمع الكتّاب والباحثوف عمى أف النسبة المعيارية لمعائد عمى األصوؿ تكوف مرتفعة عندما تكوف أكبر
مف  ،%5وتكوف جيدة عندما تكوف مف  %1إلى  ،%5بينما تُعتبر ضعيفة حينما تكوف أقؿ

مف.)Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125(%1
 .2نسبة العائد عمى حقوق الممكية )ROE( Return on Equity Ratio

تُعبر ىذه النسبة عف العائد الذي يحققو المساىموف عمى أمواليـ الموظفة في رأس ماؿ الشركة ،وىي
بناء عمى ىذه النسبة قد يقرر المساىموف الستثمار في النشاط أو تحويؿ
تُعتبر مف أىـ نسب الربحية ألنو ً
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األمواؿ إلى استثمارات أخرى تحقؽ عائد مناسب ،فارتفاع نتيجة ىذه النسبة تدؿ عمى كفاءة قرارت الستثمار
والتشغيؿ في الشركة وتدؿ عمى اعتماد المنظمة عمى التمويؿ بالديف بأكثر مف المتوسط المقبوؿ في

الصناعات /الخدمات التي تقدميا المنظمة ألنو مف الممكف لندارة تحقيؽ عائد مرتفع عمى حقوؽ المساىميف
بالرغـ مف ضعؼ العائد عمى األصوؿ وذلؾ باستخداـ الديف في التمويؿ بنسب عالية .ويتـ حساب العائد

عمى حقوؽ الممكية كاآلتي:

نسبة العائد عمى حقوق الممكية (=)ROE

صافي الربح
إجمالي حقوؽ الممكية

×100

وقد أجمع الكتّاب والباحثوف عمى أف النسبة المعيارية لمعائد حقوؽ الممكية تكوف مرتفعة عندما تكوف أكبر
مف  ،%12وتكوف جيدة عندما تكوف مف  %3إلى  ،%12بينما تُعتبر ضعيفة حينما تكوف أقؿ مف
.)Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125(%3

 .3نسبة العائد عمى المبيعات (ىامش الربح) )ROS( Return on Sales Ratio
تقيس ىذه النسبة صافي الربح المحقؽ عمى كؿ وحدة مف المبيعات ،وىي تشير إلى نسبة ما تحققو

المبيعات مف أرباح بعد تغطية تكمفة المبيعات وكافة المصروفات األخرى مف مصاريؼ إدارية وعمومية

وتمويمية ،كما تعبر ىذه النسبة عف األرباح النيائية المتحققة لمشركة ضمف فترة زمنية ،فإذا كانت منخفضة
فذلؾ يعبر عف انخفاض أسعار بيع المنتجات أو الخدمات لمشركة وارتفاع تكمفتيا .ويتـ حساب العائد عمى

المبيعات كالتالي:

نسبة العائد عمى المبيعات (=)ROS

صافي الربح
إجمالي المبيعات

×100

وقد أجمع الكتّاب والباحثوف عمى أف النسبة المعيارية لمعائد المبيعات تكوف مرتفعة عندما تكوف أكبر مف
 ،%23وتكوف جيدة عندما تكوف مف  %10إلى  ،%23بينما تُعتبر ضعيفة حينما تكوف أقؿ

.)Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125(%10
ب -نسب السيولة : Liquidity Ratio

ىي النسب التي تقيس مدى قدرة الشركة عمى مواجية التزاماتيا قصيرة األجؿ عند استحقاقيا باستخداـ
أصوليا السائمة والشبو سائمة (األصوؿ المتداولة) دوف تحقيؽ خسائر ،أي السيولة والسرعة في التحويؿ إلى

نقد جاىز دوف خسائر .واف الشركة األكثر سيولة ىي األكثر جاذبية مف حيث قدرتيا عمى الوفاء باللتزامات

والتي تشكؿ أرضية صمبة ضد أي خمؿ أو تخمؼ عف الوفاء بالديف ،والشركة ذات اآلماؿ العريضة التي
تفشؿ في تحقيؽ السيولة قد تواجو خطر اإلفالس في حاؿ عدـ تمكنيا مف تسديد اللتزامات قصيرة األجؿ.
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لذلؾ تمجأ الشركات إلى الىتماـ بنسب السيولة التي تساعد الشركات عمى تجنب خطر الوقوع في العسر
المالي والستعداد لدفع اللتزامات عند مواعيد استحقاقيا ،حيث إف نسب السيولة تعتبر مؤش اًر جيداً لمحكـ

عمى مقدرة الشركة عمى المدى الطويؿ (الخطيب.)68:2012،
 أىمية السيولة:

تنبع أىمية السيولة بأف السيولة تمثؿ أىمية خاصة لكؿ مف اإلدارة الداخمية وكذلؾ األطراؼ الخارجية

مثؿ :المقرضيف وحممة األسيـ ،أي أف ىناؾ كثير مف الشركات الرابحة إل أنيا تعاني مف مشاكؿ في
السيولة واف ىذه الشركات ل تستطيع الوفاء بالتزاماتيا كاممة في مواعيد استحقاقيا ،واف استمرار مثؿ ىذه
المشاكؿ يمكف أف يؤدي إلى اختفاء ىذه الشركات مف دنيا األعماؿ ،لذا فإف اليدؼ الرئيسي لمسيولة ىو دور

المدافع عف تأميف بقاء واستمرار الشركات في األجؿ الطويؿ خصوصاً في األسواؽ المالية .وتوفر السيولة

أمر في غاية األىمية لمشركة ،لينجز معامالتو العادية وتوقعاً لمظروؼ غير المتوقعة  ،ولقتناص الفرص

التي قد تأتي في المستقبؿ وأوؿ مف أشار إلى تفضيؿ السيولة القتصادي كينز  Kenesوقد عزاىا لمدوافع
التالية( :أبو صبحا)45:2011،
 .1دافع المعامالت:
ترغب الشركات واألفراد في توفير السيولة لدييـ إلنجاز معامالتيـ العادية .فالشركة تحتاجيا لدفع األجور

إلى مستحقييا .والفرد يحتاج السيولة لننفاؽ عمى معامالتو العادية مثؿ شراء السمع واإلنفاؽ عمى

المواصالت والسكف وما أشبو ذلؾ.
 .2دافع الحيطة:

يرغب األفراد والشركات في توفير السيولة توقعاً لمظروؼ غير المتوقعة .لكف حجـ السيولة الواجب

توفرىا لدافع الحيطة يعتمد عمى نوعية التوقعات لمتدفقات الداخمة والخارجة .وىناؾ عامؿ آخر يؤثر عمى
حجـ الرصيد الواجب الحتفاظ بو لدافع الحيطة وىو قدرة الشركة عمى الستدانة السريعة عند الحاجة.
 .3دافع المضاربة:
يدعو دافع المضاربة الشركات واألفراد إلى تفضيؿ السيولة لقتناص الفرص التي قد تظير في المستقبؿ

 ،واف كاف أثر ىذا الدافع أشد لدى األفراد ،باإلضافة إلى الدوافع العامة ،تتطمب اإلدارة الواعية لرأس الماؿ
العامؿ الحتفاظ بالقدر الكافي مف النقد ألسباب خاصة منيا:

أ .وجود نقدية كافية لدى الشركة يمكنيا مف الستفادة مف الخصـ النقدي الذي يسمح بو المورد إذ دفعت
قيمة بضاعتو في وقت محدد.

ب .بما أف نسبة السيولة السريعة ىي إحدى المؤشرات التي تستخدـ في التحميؿ الئتماني .فمف مصمحة
الشركة اإلبقاء عمى نسبة التداوؿ السريعة المقبولة لممورديف ،حتى تستطيع أف تشتري بشروط أفضؿ.
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 قياس السيولة:
إف السيولة مصطمح يستخدـ في عالـ الماؿ لوصؼ سيولة بيع أي أصؿ ،فكمما كانت إمكانية تحويؿ
األصؿ إلى نقدية بدوف خسارة تذكر كاف األصؿ سائالً ،فالنقدية في الشركة سائمة جداً  ،واألوراؽ المالية

التي ليا سوؽ تداوؿ نشط سائمة لكنيا أقؿ سيولة مف النقدية .وتتدرج سيولة أصوؿ الشركة مف النقدية األكثر

سيولة إلى البناء واألراضي األقؿ سيولة .فالسيولة ذات دللة نوعية وليست كمية .ىناؾ مقاييس متعددة

ومختمفة لقياس نسب السيولة ،وكما ذكرت الباحثة سابقاً أنو مف خالؿ مراجعة الباحثة ألدبيات الدراسة وجدت
أنو تـ استخداـ نسبة التداوؿ كأشير نسبة تُعبر عف السيولة في الشركات وسيتـ توضيحيا عمى النحو اآلتي
( :طالب)126:2013،

 نسبة التداول Current Ratio
طورت ىذه النسبة حسب المفيوـ الشائع عف الفترة التي يستغرقيا تحويؿ الموجودات إلى نقدية ،فإف

عممية تحويؿ األصوؿ المتداولة إلى نقدية تستغرؽ وقتاً قصي اًر نسبياً إذ تكشؼ ىذه النسبة قدرة المنشأة

المعنية عمى تسديد التزاماتيا قصيرة األجؿ في وقت قصير نسبياً .ولمحكـ عمى قبوؿ النسبة أو رفضيا عادةً
ما تقارف مع المعدؿ العاـ التي تكشفو دراسة ىذه النسبة ومع اتجاه النسبة لنفس المنشأة خالؿ عدة فترات
سابقة إما بالصعود أو اليبوط .ويعبر عف نسبة التداوؿ بالنسبة التالية( Gatsi,2016:97) :
نسبة التداول (=)Current Ratio

األصوؿ المتداولة
الخصوـ المتداولة

× 100

وقد أجمع الكتّاب والباحثوف عمى أف النسبة المعيارية لنسبة التداوؿ تكوف مرتفعة عندما تكوف أكبر مف
،%1.5وتكوف جيدة عندما تكوف مف %1إلى ،%1.5بينما تُعتبر ضعيفة حينما تكوف أقؿ مف%1
(.)Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125
ممخص المبحث الثاني
استعرضت الباحثة في بداية ىذا المبحث المفاىيـ المتعمقة باألداء المالي وأسباب تبايف ىذه المفاىيـ كما

ذكرت البا حثة أىداؼ وأىمية ومعايير األداء المالي .كما ذكرت الباحثة العوامؿ التي تؤثر عمى األداء المالي
وتشمؿ العوامؿ الداخمية اإلدارية والفنية والعوامؿ الخارجية ومقاييس األداء المالي باستخداـ النسب المالية

وخصائص ىذه النسب وأىميتيا وعيوب استخداميا .

وفي ختاـ المبحث استعرضت الباحثة مؤشرات األداء المالي المستخدمة في الدراسة والمتمثمة في نسب

الربحية (العائد عمى الصوؿ  ،ROAالعائد عمى حقوؽ الممكية  ،ROEالعائد عمى المبيعات  )ROSونسبة

السيولة المتمثمة بنسبة التداوؿ .Current Ratio
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المبحث الثالث :العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي
مقدمة:
نظاـ إدارة الجودة الشاممة يمثؿ فك اًر إدارياً متطو اًر ظير نتيجة توافر كثير مف اإلمكانات المادية والمعنوية

والمعموماتية وثقافة الموارد البشرية مما جعؿ اإلدارة تيتـ بجميع مجالت األداء بالمنشأة سواء كانت إنتاجية
أـ خدمية وسواء مادية أو معنوية أو بشرية طبقا لمبدأ القصور في أي مجاؿ يؤدي إلى انخفاض جودة األداء

الكمي .وأف مبدأ النجاح مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية شخص محدد ومبدأ زيادة الجودة يؤدي إلى زيادة

المبيعات وبالتالي األرباح.

أف تحقيؽ الوحدة القتصادية أعمى معدؿ لمربحية ينبغي أف ل يتـ العتماد عميو في تقييـ األداء دوف

األخذ في العتبار جودة ىذه الربحية ،فقد تكوف ىناؾ شركتاف حققت نفس المستوى مف األرباح ،ولكف
أحدىما تتسـ أرباحيا بمستوى جودة أعمى بكثير مف مستوى الجودة الذي تتسـ بو أرباح الشركة األخرى ،واف

أخذ ىذا العامؿ في العتبار يوفر تقييماً سميماً لألداء في كمتا المنشأتيف ،ويؤدي إلى ترشيد الق اررات المتخذة

بناء عمى نتائج ىذا التقييـ ()Hussein:2012:32
ً
وستناقش الباحثة في ىذا المبحث العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي في التجاه القديـ
وايجابية العالقة في التجاه الحديث ،كما سيتـ التطرؽ إلى إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى األداء المالي في

الدراسات التطبيقية .

أوالً :العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي:

في ضوء توضيح العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي فقد كاف التجاه السائد قديماً يرى

عالقة عكسية بيف تحسيف الجودة وزيادة اإلنتاجية(وبالتالي تخفيض كمفة المنتوج وزيادة الربحية) .أما

التجاىات الحديثة فقد أصبحت ترى عكس ذلؾ ،فال تعارض بيف تحسيف الجودة وزيادة اإلنتاجية وخفض

التكاليؼ والشكؿ اآلتي رقـ ( )7يوضح ذلؾ
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اإلنتاجٌة

مقام

بسط
تحسٌن

تحسٌن

المخرجات
الفعلٌة
بسط

المدخالت
الفعلٌة

زٌادة
المخرجات
الفعلٌة

الفاعلٌة

مقام

تقلٌل المدخالت
الفعلٌة

تحسٌن

تحسٌن

مقام
المخرجات
المخططة

الكفاءة

البسط
تقلٌل التلف
والهدر
والضٌاع فً
المدخالت

تقلٌل الفشل
فً
المخرجات

المدخالت
المخططة

تحسين الجودة
شكل رقم( :)7األ ثر اإليجابي لتحسين الجودة عمى كل من اإلنتاجية والكفاءة والفاعمية
المصدر(GETERIA, 2015:18( :

يوضح الشكؿ أعاله المكونات (البسط والمقاـ) لكؿ مف اإلنتاجية ،والكفاءة والفاعمية .ومف المعروؼ أف
تحسيف(زيادة قيمة) أي نسبة ،يجري عند ارتفاع قيمة البسط ،أو انخفاض قيمة المقاـ ،أو مزيج مف التغيرات

في الثنيف تؤدي إلى ذات التأثير ،واف تحسيف ورفع مستوى الجودة يؤدي إلى:

 تقميؿ الفشؿ في المخرجات :وينتج عنو زيادة المخرجات الفعمية .أي زيادة بسط كؿ مف اإلنتاجية
والفاعمية وبالتالي يؤدي إلى تحسينيا.
 تقميؿ التم ؼ واليدر والضياع في المدخالت :وينتج عنو تقميؿ المدخالت الفعمية .أي تخفيض المقاـ لكؿ
مف اإلنتاجية والكفاءة ويؤدي إلى تحسينيا .وذلؾ سيقمؿ الكمؼ ويزيد األرباح.
وتتضح العالقة بيف الجودة وأداء الشركات مف خالؿ العالقة بيف الجودة والربحية والحصة السوقية ،ول

يوجد شؾ في أف العالقة بيف الجودة والربحية قوية الصمة فالربحية مقيسو بالعائد عمى األصوؿ والعائد عمى
الستثمار والعائد عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى المبيعات ،وأف الشركات تبحث عف األساليب التي تمكنيا
تميز الخدمة أو المنتج المقدـ وجودتيما ،وكذلؾ
مف التميز عف بقية الشركات األخرى ،وأبرز ىذه األساليب ّ
خفض التكاليؼ نتيجة الكفاءة المتحققة في عممية اإلنتاج والحتفاظ بالمستيمؾ وجذب مستيمكيف جدد
( (GETERIA, 2015:18
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وكوف "ل أحد يستطيع أف يصمد في وجو المنافسة ،إل مف خالؿ السعي إلى إرضاء الزبوف وتحقيؽ
متطمباتو ورغباتو بدرجات عالية ،وتخطييا ،وبشكؿ مستمر ودائـ"(الفقيي )26 :2010،فإف تحقيؽ المقولة

التي تعبر عف ىدؼ إدارة الجودة الشاممة بشكؿ عاـ ،ل تكوف في الواقع إل مف خالؿ استراتيجية متكاممة،
تضع نصب عينييا ىدفاً أساسياً ىو تحقيؽ مستوى جودة ِ
عاؿ ،في سبيؿ تحقيؽ الرضا والسعادة لدى

الزبائف ،ولضماف البقاء والستمرار والتطور ،ولذلؾ فالشكؿ اآلتي رقـ ( )8ييدؼ إلى التحسيف المستمر

داخؿ المنظمة وخارجيا ،والجودة ل تؤدي إلى تقميؿ تكاليؼ المرفوض مف المنتج فقط وانما تقود إلى النمو
وتعزيز الحصة السوقية والربحية .وعميو يمكف توضيح العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالربحية

والتكمفة.

المدخالت

المخرجات

تحسين الجودة

زيادة القيمة المدركة لمسمعة أو الخدمة

تخفيض كمف الصنع أو تقديم الخدمة

لدى الزبائن

زيادة السعر

زيادة الحصة السوقية ومركز منافسة
أفضل

زيادة الربحية

زيادة في اإليرادات

التوسع في السوق

شكل رقم( :)8أىمية إدارة الجودة وعالقتيا بالربحية والتكمفة
المصدر(الطائي وقدادة)50 :2014،

إف أىمية تحسيف الجودة يمكف إيضاحو بطريقة أخرى دوف الولوج في المفاىيـ اإلدارية التي يواجو
البعض صعوبة في إدراؾ التفاعالت بينيا .فكما وضح الشكؿ رقـ ( )8فإف تحسيف الجودة يؤدي إلى تحسيف

صورة المنتج لدى الزبائف .وذلؾ يمكف المنظمة مف زيادة األسعار وزيادة المبيعات(زيادة الحصة السوقية).
ويؤدي كؿ ذلؾ إلى زيادة اإليرادات ،كما يؤدي إلى تقميؿ التمؼ واليدر في المدخالت ،وبالتالي تخفيض كمؼ

الصنع وتقديـ الخدمات ،ومحصمة زيادة اإليرادات وانخفاض الكمؼ ىو زيادة ربحية المنظمة( .الطائي
وقدادة)50 :2014،

ثانياً :إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى األداء المالي في الدراسات التطبيقية:
تباينت نتائج الدراسات السابقة مف ِقبؿ العديد مف الباحثيف في تأثير إدارة الجودة الشاممة المتمثمة بأبعادىا

(التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،التحسيف المستمر لمعمميات ،التركيز عمى الزبوف ،مشاركة العامميف،
تدريب العامميف) عمى األداء المالي بأبعاده (نسب الربحية المتمثمة بالعائد عمى األصوؿ  ،ROAالعائد عمى

حقوؽ الممكية  ،ROEالعائد عمى المبيعات  ،ROSونسب السيولة المتمثمة بنسبة التداوؿ.
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جدول ( :)4طبيعة األثر بين إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي في الدراسات التطبيقية

الدراسة

أبعاد المتغير المستقل(إدارة أبعاد المتغير التابع(األداء
الجودة الشاممة)

طبيعة األثر

المالي)

) (Shahin,2011دعـ والتزاـ الدارة العميا العائد عمى الصوؿ ،العائد عمى يوجد أثر طردي إلدارة الجودة الشاممة عمى

عواد
(أبو ّ

والكببجي)2013،

بفمسفة الجودة ،مشاركة حقوؽ الممكية ،نسبة التداوؿ
العامميف ،تدريب العامميف، ،النسبة السريعة.

العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ

الممكية ،بينما ل يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممة

العالقة مع المزوديف.

عمى نسبة السيولة.

دعـ والتزاـ الدارة العميا العائد عمى الصوؿ ،العائد عمى ل يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممة عمى األداء

بفمسفة الجودة ،مشاركة حقوؽ الممكية ،العائد عمى
العامميف ،تدريب العامميف ،المبيعات.

المالي

التحسيف المستمر لمعمميات،
التركيز عمى الزبوف.

)(Muta, 2014

(Kampuridis,
)2015

مشاركة العامميف ،التحسيف العائد عمى حقوؽ الممكية ،العائد

يوجد أثر طردي إلدارة الجودة الشاممة العائد عمى

الداخمي لممعايير الجودة.

الستثمار ،بينما ل يوجد أثر إلدارة الجودة

المستمر لمعمميات ،التدقيؽ عمى المبيعات ،نسبة التداوؿ.

حقوؽ الممكية ،العائد عمى المبيعات ،العائد عمى

الشاممة عمى نسبة التداوؿ.

دعـ والتزاـ الدارة العميا العائد عمى المبيعات ،نسبة

بفمسفة الجودة ،التحسيف التداوؿ ،معدؿ دوراف المخزوف،
المستمر لمعمميات ،التركيز نسبة القروض لحقوؽ الممكية.

عمى الزبوف.

يوجد أثر طردي إلدارة الجودة الشاممة عمى

نسبة التداوؿ ،بينما ل يوجد أثر إلدارة الجودة

الشاممة عمى العائد عمى المبيعات ،معدؿ دوراف

المخزوف ،نسبة القروض لحقوؽ الممكية.

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة بعد الرجوع لمدراسات السابقة)

ممخص المبحث الثالث:
ترى الباحثة أف التأثيرات اإليجابية لتحسيف لجودة عمى المنظمة عديدة ول تقتصر عمى زيادة الفاعمية
والكفاءة واإلنتاجية وتقميؿ التكاليؼ وزيادة اإليرادات والربحية .إف تحسيف الجودة يؤدي أيضاً إلى تحسيف

المركز التنافسي لممنظمة ،وزيادة حصتيا السوقية ،وتحسيف قدرتيا التنافسية .كما يؤدي إلى زيادة رضا
الزبائف  ،وزيادة رضا العامميف الذي قد يحفز اإلبداع والبتكار  ،وزيادة رضا المساىميف مف حممة األسيـ
باإلضافة إلى غيرىـ مف أصحاب المصالح اآلخريف في المنظمة  .كما يؤدي إلى تحسيف العالقة مع

المورديف  .وغير ذلؾ مف التأثيرات اإليجابية عمى المنظمة.

استعرضت الباحثة في ىذا المبحث العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي ،واألثر اإليجابي

لتحسيف الجودة عمى كؿ مف اإلنتاجية والكفاءة والفاعمية وعالقة تطبيؽ معايير الجودة بزيادة اإليرادات
والربحية.
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المبحث الرابع :سوق فمسطين لألوراق المالية.
مقدمة
حظيت األسواؽ المالية في عصرنا الحديث بمكانة عظيمة حيث أصبح ُيقاس اقتصاد دولة ما بقدر نشاط
سوقيا المالي ،حيث شيدت األسواؽ المالية ،ول زالت ،تطورات وابداعات عمى صعيد بنيتيا وأدواتيا وساىمت
في جذب العديد مف المستثمريف أفرادا ًًأو شركات ،مما أدى إلى تراكـ الخبرة والممارسة لمعمميات
الستثمارية في مختمؼ األدوات المالية.
إف األسواؽ المالية تقوـ بتوجيو المدخرات إلى األشخاص أو المؤسسات المستثمرة وتعمؿ كحمقة وصؿ

بيف الدخار والستثمار في سبيؿ تحقيؽ معدلت عالية مف النمو والرفاىية ألفراد المجتمع ،حيث يساىـ

الستثمار في رفع معدلت اإلنتاجية ،وتساىـ األسواؽ المالية في تجميع مدخرات األفراد وتحويميا إلى
استثمارات فعمية تؤدي إلى زيادة الدخؿ (خصاونو.)95:2011،
إف فمسطيف بحاجة ،وربما أكثر مف أي اقتصاد آخر إلى ترسيخ مفيوـ الشركات المساىمة العامة لتوسيع
قاعدة المستثمريف ولحمايتيـ ولتعزيز قدرتيـ عمى حشد التمويؿ مف الجميور ولتداوؿ أسيميـ في ظروؼ

مالئمة تتمتع بالكفاءة وتتسـ بالشفافية وعمى قدر عالي مف السيولة .وعميو ،فقد برزت الحاجة إلقامة سوؽ
يسيؿ وينظـ تداوؿ األوراؽ المالية ويشجع الستثمار في فمسطيف (العبادلة. )23:2013،

تناقش الباحثة في ىذا المبحث مفيوـ سوؽ األوراؽ المالية ،أنواعيا .كما وتشير لنشأة سوؽ فمسطيف

لألوراؽ المالية مف حيث األىداؼ واألىمية والتزاماتو ،والمشكالت والعقبات التي تواجيو .وتوضح كؿ ما
يتعمؽ بمفيوـ مؤشر القدس .كما تناقش الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية والتي تستخدـ

نظـ إدارة الجودة الشاممة.

أوالً :مفيوم األسواق المالية
ل يختمؼ مفيوـ األسواؽ المالية عف المفيوـ العاـ لمسوؽ في مجاؿ التقاء قوى العرض بالطمب بشكؿ

مباشر أو مف خالؿ وسائؿ التصاؿ المختمفة .أي أف المفيوـ التقميدي الشائع لمسوؽ ىو مكاف البيع والشراء
وأما المفيوـ القتصادي لمسوؽ يكمف في كونو المكاف الذي يمتقي فيو البائع والمشتري لتبادؿ سمعة أو خدمة

معينة وقد اقتصر مفيوـ سوؽ األوراؽ المالية عمى المكاف أو السوؽ الذي يتـ فيو تداوؿ األوراؽ المالية

أشكاليا المختمفة كاألسيـ والسندات أو الشيكات المالية وتنظمو قوانيف وأنظمة ولوائح تضمف إتماـ المبادلت
اء بسرعة وسيولة (حسف. )3212.13،
بيعاً وشر ً
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اء ،إذ يتـ في معظـ
ويعرؼ السوؽ المالي بأنو ":سوؽ يتـ فيو تبادؿ األصوؿ المالية ومشتقاتيا بيعاً وشر ً
دوؿ العالـ تأسيس أسواؽ مالية رسمية منظمة وظيفتيا إيجاد وتطوير األصوؿ المالية وتنظيـ عمميات تبادليا"
(عبد القادر . )28: 2.12 ،
ثانياً :أنواع األسواق المالية
يتـ تقسيـ األسواؽ المالية مف زوايا مختمفة ،ووفقاً لمعايير متعددة مف الناحية النظرية ،أما عممياً فيناؾ

تداخؿ كبير ومف الصعب وضع حدود فاصمة ،فمف الناحية النظرية يمكف تقسيـ أسواؽ الماؿ إلى أسواؽ

فرعية كما أشار إلييا كؿ مف(:خصاونة( ،)1.212.11،العويسي:)Gasti,2016:15(،)3612.1.،
 .1األسواؽ النظامية وغير النظامية.

 .2األسواؽ األولية واألسواؽ الثانوية.

 .3األسواؽ الحالية و األسواؽ المستقبمية.
 .4أسواؽ رأس الماؿ وأسواؽ النقد.

 .5األسواؽ المحمية و األسواؽ الدولية.

وفيما يمي تعريف موجز لكل من ىذه األسواق:

 .1األسواق النظامية وغير النظامية:

تخضع األسواؽ النظامية إلى مجموعة مف القواعد واألنظمة واألساليب واإلجراءات والتعميمات المعتمدة
في األسواؽ المركزية وترتبط بيا في تنفيذ عممياتيا ونشاطاتياُ ،يسمى بورصة األوراؽ المالية ولو موقع محدد
لتداوؿ تمؾ األوراؽ المالية مثؿ :بورصة طوكيو ،سوؽ عماف لألوراؽ المالية.
أما األسواؽ غير النظامية والتي تسمى أحيانا ًً بأسواؽ فوؽ الحاجز ،أو األسواؽ الموازية فيي أسواؽ
مالية ل تخضع لممحددات واألساليب التي تخضع ليا األسواؽ النظامية  ،وىي أسواؽ تتمتع بمرونة نسبية
عالية حيث تعمؿ خالؿ  24ساعة وعمى مدار العاـ ،وساعدت وسائؿ الربط التكنولوجي في ازدياد دور
وأىمية ىذه األسواؽ غير النظامية بانخفاض تكمفة تنفيذ العمميات في ىذه األسواؽ ،األسواؽ غير النظامية
تتضمف مجموعة مف األسواؽ الفرعية وىي السوؽ الثالثة التي تتكوف مف بيوت السمسرة مف غير أعضاء

السوؽ النظامية حيث ليـ الحؽ في التعامؿ باألوراؽ المالية المسجمة بتمؾ األسواؽ ،وغالباً ما تكوف عمولت
التداوؿ منخفضة .والسوؽ الرابعة تتمثؿ في سوؽ المؤسسات الستثمارية الكبيرة بحيث يتـ التعامؿ مباشرة ما
بيف الشركات الكبرى وذلؾ باستبعاد السماسرة بيدؼ تخفيض نفقات الصفقات الكبيرة.

 .2األسواق األولية واألسواق الثانوية:

يعتبر السوؽ أولي إذا تـ مف خاللو طرح الكتتاب في األوراؽ المالية ألوؿ مرة  ،فيو السوؽ الذي

يختص بإصدار األدوات المالية وبالتالي تسمى أحيانا ًً بسوؽ اإلصدارات ،وتعتبر بنوؾ الستثمار مف أىـ
المؤسسات المالية المتخصصة في ىذه األسواؽ وتقوـ بدور الوسيط بيف الجيات التي تقوـ بطرح األدوات

المالية في األسواؽ المالية وجميور المكتتبيف في ىذه األوراؽ ،ومف المشاركيف في األسواؽ األولية الخزانة
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العامة لمدولة والتي تقوـ بإصدار سندات القرض أو أذونات الخزينة العامة بيدؼ القتراض مف المؤسسات
واألفراد .

أما السوؽ الثانوي فيو السوؽ الذي يتـ مف خاللو تداوؿ أدوات مالية ونقؿ ممكية ىذه األدوات بيف

شخص وآخر وىذا التداوؿ ل يؤثر عمى رأسماؿ الشركة المصدرة ليذه األدوات فيي مجرد انتقاؿ في الحقوؽ
مف طرؼ إلى آخر ،وتسمى أيضا ًً بسوؽ التداوؿ ،حيث أف التداوؿ يتـ في السوؽ الثانوي فيو مجرد نقؿ
حقوؽ ممكية مف شخص إلى آخر دوف التأثير عمى رأس ماؿ أو السيولة لدى الشركات المصدرة ليذه األواؽ.
 .3األسواق الحالية و األسواق المستقبمية:

يمكف تعريؼ األسواؽ الحالية بأنيا السوؽ التي يتـ مف خالليا عرض وتداوؿ األوراؽ المالية بشكؿ فوري،

حيث يكوف تاريخ التنفيذ ىو نفس تاريخ التسميـ ،أما األسواؽ المستقبمية فيي السوؽ التي يتـ مف خالليا
اإلنفاؽ عمى تنفيذ الصفقات ولكف التسميـ يكوف في المستقبؿ ،وفي األمثمة شراء عقود النفط اآلجمة ،حيث يتـ
تحديد السعر وعقد الصفقة ولكف التسميـ يكوف بعد عدة أشير ،وتعرؼ السوؽ المستقبمية بأنيا سوؽ

المشتقات المالية ومف أدواتيا أسواؽ الخيارات والعقود اآلجمة والمقايضات.
 .4أسواق رأس المال وأسواق النقد:

إف أسواؽ رأس الماؿ ىي أسواؽ مالية يتـ التعامؿ فييا باألدوات المالية التي تستحؽ خالؿ فترة زمنية
ّ
أطوؿ مف سنة مثؿ األسيـ والسندات ،أي أنيا أسواؽ تتعامؿ باألدوات المالية طويمة األجؿ ،أما األسواؽ
النقدية فيي األسواؽ التي تتعامؿ باألوراؽ المالية قصيرة األجؿ مثؿ أذونات الخزينة ،األوراؽ التجارية

(الكمبيالت) والودائع المصرفية التي ل تتجاوز سنة واحدة مثؿ حسابات التوفير والحسابات الجارية.
 .5األسواق المحمية و األسواق الدولية:

يمكف تقسيـ األسواؽ المالية إلى أسواؽ محمية وأسواؽ دولية ،تظير األسواؽ الدولية في البمداف ذات
النظـ القتصادية المتطورة وذات األنظمة المالية المتكاممة وتنشأ في البمداف ذات الستقرار المالي
والقتصادي والسياسي ،وتتصؼ ىذه األسواؽ الدولية بأنيا أنظمة مالية متكاممة مف حيث شموليا مجموعة

متناسقة مف األسواؽ والمؤسسات والقوانيف والترتيبات واألساليب.
ثالثاً :نشأة سوق فمسطين لألوراق المالية.
تأسست شركة سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية "بورصة فمسطيف" بمبادرة مف شركات فمسطيف لمتنمية
والستثمار (باديكو) والتي تشكؿ المساىـ األكبر في شركة سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية حيث قدمت باديكو

دراسة شاممة حوؿ إقامة ىذه السوؽ ،وحصمت بموجبيا عمى موافقة السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ
1995ـ كشركة مساىمة خاصة ،لممباشرة في إنشاء سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في نابمس .وفي العاـ
1996ـ تـ توقيع اتفاقية تشغيؿ السوؽ مع السمطة الوطنية الفمسطينية ،لتبدأ أولى جمسات التداوؿ في 18
شباط 1997ـ .وفي مطمع شباط مف العاـ 2.1.ـ كاف التطور الميـ في مسيرة السوؽ وتحوليا إلى شركة
مساىمة عامة تجاوباً مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية .وفي أيموؿ 2.1.ـ أطمقت السوؽ عف ىويتيا
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المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فمسطيف" عالمتيا التجارية متخذة مف "فمسطيف الفرص" شعا ار ليا
.وتعمؿ البورصة تحت إشراؼ ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية ،طبقاً لقانوف األوراؽ المالية رقـ ( )12لسنة
 2..4ـ .وتسعى البورصة إلى تنظيـ التداوؿ في األوراؽ المالية مف خالؿ رزمة مف القوانيف واألنظمة
الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداوؿ اآلمف وتمتزـ سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية باعتبارىا حجر األساس

في قطاع رأس الماؿ الفمسطيني بأف تسيؿ وتنظـ تداوؿ األوراؽ المالية بشكؿ كفؤ وعادؿ لتشجيع تدفؽ
الستثمارات طويمة األمد إلى القتصاد الفمسطيني (.)www.pex.ps

ونشأت سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية لتمبي الحاجة لستقطاب التمويؿ طويؿ األجؿ لممشاريع اإلنتاجية

ومشاريع البنية التحتية في فمسطيف وحشد المدخرات الفمسطينية في داخؿ وخارج البالد .

وليذه الغاية وفرت سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية أنظمة إلكترونية لمتداوؿ والرقابة والتسوية وتحويؿ األوراؽ

المالية تكفؿ السرعة والدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء وسالمة التعامؿ باألوراؽ المالية ،وقامت السوؽ
بوضع أسس لمتداوؿ وايصاؿ المعمومة تضمف العدالة والتساوي بيف جميع المتعامميف باألوراؽ المالية بغض

النظر عف موقعيـ الجغرافي أو حجـ تعامميـ أو عالقاتيـ مع الشركات المدرجة مما يوفر لجميع المستثمريف

فرص متكافئة في الربح والمخاطرة .وضمف تصنيؼ ألسواؽ الماؿ عمى صعيد حماية المستثمريف ،حصمت
البورصة عمى المركز الػ 33عالمياً ،والمركز الثاني بيف األسواؽ العربية (اسماعيؿ.)2.16155،
رابعاً :أىداف سوق فمسطين لألوراق المالية.
تسعى سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية لمتميز إقميميا ًًوعربيا ًًوتقديـ خدمات متميزة ومتجددة ،انطالقا
ًًمف رسالتيا في توفير سوؽ تتسـ بالعدالة والشفافية وتقديـ أفضؿ الخدمات لممستثمريف والتفاعؿ مع

المؤسسات المختمفة ذات العالقة بما يخدـ مصمحة القتصاد الوطني وتعزيز المناخ المناسب لجذب
الستثمارات .وكما ُيشكؿ سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ركنا ًًأساسيا ًًمف أركاف ىيكؿ النظاـ التمويمي في
القتصاد الفمسطيني ،حيث تعتبر ىذه السوؽ إحدى اآلليات لتجميع الموارد المالية وتوظيفيا في المشاريع
الستثمارية الجديدة أو توسيع القائـ منيا  ،مف خالؿ اقتناء األفراد أو الشركات لما يصدر عف ىذه السوؽ

مف أوراؽ مالية متنوعة ،وىذا ينعكس أثره اإليجابي عمى الدخؿ القومي وعمى مستوى المعيشة في الدولة وىي
بذلؾ تسعى لتحقيؽ األىداؼ اآلتية

( ( )www.pex.psأبو شعباف : )2212.1.،

 .1توفير بيئة تداوؿ آمنة لخدمة المستثمريف والمحافظة عمى مصالحيـ.

 .2تنمية الوعي الستثماري لدى المجتمع المحمي وتعزيز العالقة مع الييئات والمؤسسات المالية المحمية و
اإلقميمية والدولية.

 .3تطوير الستثمارات المحمية واستقطاب فمسطيني الشتات ورأس الماؿ األجنبي.
 .4السعي إللحاؽ السوؽ الفمسطينية وربطيا باألسواؽ العالمية والعربية.
 .5زيادة عمؽ البورصة وتوفير خدمات وأدوات مالية جديدة ومتنوعة.
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 .6خمؽ بيئة عمؿ مينية داخؿ البورصة بالتركيز عمى تطوير الكوادر البشرية ،ومواكبة آخر تطورات
تكنولوجيا األسواؽ المالية.
خامساً :المشاكل والصعوبات التي تواجو سوق فمسطين لألوراق المالية (العبادلة: )39:2013،

 .1محدودية عدد الصناديؽ الستثمارية األجنبية باإلضافة إلى انخفاض عدد المستثمريف األجانب.
 .2عدـ توفر الوعي الستثماري الكافي لدى الجميور وغياب الستقرار السياسي واألمني.
 .3افتقار السوؽ لألدوات المالية الحديثة كالخيارات والمشتقات المالية.
 .4وجود عدد مف شركات المساىمة العامة غير مدرجة في السوؽ.

 .5تركيز التداوؿ عمى عدد محدود مف الشركات وانخفاض حجـ التداوؿ عمى شركات كثيرة.

 .6غياب الييئات الستشارية أو الكوادر المتخصصة التي لدييا القدر الكافي مف الخبرة لتقديـ النصح
لممستثمريف لمساعدتيـ في اتخاذ ق ارراتيـ.

 .7النطباع الخاطئ الموجود لدى عدد كبير مف الجميور بأف الستثمار في البورصة شبيو القمار.

 .8وجود عدد كبير مف المستثمريف في البورصة غير مؤىميف وقدراتيـ وخبراتيـ محدودة فخسارة ىؤلء
تترؾ انطباعات سمبية عند بقية الجميور.
سادساً :مؤشر القدس.

اعتمدت بورصة فمسطيف في تموز مف العاـ 1997ـ رقماً قياسياً لقياس مستويات أسعار األسيـ وتحديد

التجاه العاـ ليذه األسعار عرؼ باسـ "مؤشر القدس" وقد اعتمدت أسعار إغالؽ جمسة تداوؿ  1997/7/7ـ
كنقطة أساس بحيث حددت قيمة الرقـ األساسي  1..نقطة ويتكوف مؤشر القدس حالياً مف  15شركات
تعتبر األكثر نشاطاً في البورصة .ويحتسب مؤشر القدس رياضياً عمى أساس حاصؿ قسمة إجمالي القيمة
السوقية لألسيـ الداخمة في عينة المؤشر في ذلؾ اليوـ عمى إجمالي القيمة السوقية ألسيـ المدرجة في
المؤشر لفترة سابقة كنسبة مئوية ،وىذا ما يعرؼ بالمؤشر المرجح بأوزاف القيمة السوقية ،وحسب ىذه الطريقة
فإف المؤشر يتأثر بحركة األسعار لمشركات الداخمة في احتسابو دوف أف يكوف ىناؾ أي أثر لحجـ التداوؿ
عميو ( تقرير منيجية اختيار عينة مؤشر القدس(،)21:2011،اسماعيؿ.)2016:62،
 عينة مؤشر القدس لعام )www.pex.ps( :2015
 .1البنؾ اإلسالمي العربي ( AIBالبنوؾ والخدمات المالية).
 .2بنؾ فمسطيف ( BOPالبنوؾ والخدمات المالية).

 .3البنؾ اإلسالمي الفمسطيني ( ISBKالبنوؾ والخدمات المالية).
 .4البنؾ الوطني ( TNBالبنوؾ والخدمات المالية).
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 .5بنؾ القدس ( QUDSالبنوؾ والخدمات المالية).
 .6التأميف الوطنية ( NICالتأميف).

 .7فمسطيف لمتنمية والستثمار ( PADICOالستثمار).
 .8الشركة العربية الفمسطينية لالستثمار (ايبؾ) ( APICالستثمار).
 .9فمسطيف لالستثمار العقاري ( PRICOالستثمار).

.10

التصالت الفمسطينية ( PALTELالخدمات).

.11

الفمسطينية لمكيرباء ( PECالخدمات).

.13

بيرزيت لألدوية ( BPCالصناعة).

.15

القدس لممستحضرات الطبية ( JPHالصناعة).

.12
.14

موبايؿ الوطنية الفمسطينية لالتصالت ( WATANIYAالخدمات).

سجاير القدس ( JCCالصناعة).

سابعاً :ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية
تأسست ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية استناداً إلى المادة رقـ ( )2مف قانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ رقـ

( )13لسنة  .2004وىي بذلؾ ىيئة تتمتع بالشخصية العتبارية والستقالؿ المالي واإلداري واألىمية
القانونية لمباشرة كافة األعماؿ والتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا بما في ذلؾ تممؾ األمواؿ المنقولة
وغير المنقولة الالزمة لسير أعماليا وممارسة نشاطاتيا والتصرؼ فييا وفؽ أحكاـ القانوف .تمكنت الييئة

خال ؿ السنوات القميمة منذ تأسيسيا مف تحقيؽ انجازات ممموسة في القطاعات التي تشرؼ عمييا ،حيث

أصبحت تشرؼ وتراقب وترخص جميع العمميات المتعمقة بقطاع األوراؽ المالية مف اكتتاب عاـ أو ثانوي أو

إدراج أو زيادة رأس الماؿ وغيرىا .كما وحققت الييئة تقدماً ممحوظاً في إدارة و إصالح قطاع التأميف الذي
عانى الكثير خالؿ السنوات الماضية .وتعمؿ الييئة في الوقت الحاضر عمى استكماؿ البيئة القانونية

واإلدارية المنظمة لقطاعات الرىف العقاري والتأجير التمويمي والنشاط المالي غير المصرفي .كما شيدت

تطو اًر ممحوظاً في اتصالتيا وتنسيؽ مياميا وبرامجيا وخطواتيا المستقبمية مع جميع األطراؼ المعنية سواء
في الوطف وفي الخارج مستفيدة مف تجارب الدوؿ الناجحة في ىذه المجالت (. )www.pcma.ps

 أىداف الييئة:
أىداؼ الييئة تكمف في تييئة المناخ المناسب المالئـ لتحقيؽ استقرار ونمو رأس الماؿ ،وتنظيـ وتطوير

ومراقبة سوؽ رأس الماؿ في فمسطيف وحماية حقوؽ المستثمريف .وعمييا في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ القياـ
بما يمي (:)www.pcma.ps

 .1اإلشراؼ عمى كؿ مف سوؽ األوراؽ المالية بما يكفؿ سالمة التعامؿ وشركات التأميف وشركات التأجير
التمويمي وشركات تمويؿ الرىف العقاري.
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 .2التنظيـ والرقابة واإلشراؼ عمى نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلؾ تداوؿ األوراؽ
المالية والخدمات المالية غير الصرفية.

 .3تنظيـ اإلفصاح عف أية بيانات مالية أو معمومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.
 .4مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمف سالمة عمميا.
ثامناً :الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية والتي تستخدم أنظمة إدارة الجودة الشاممة
بمغ عدد الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية  49شركة في نياية العاـ 2.15ـ ،حيث تـ

بيذا العاـ إدراج شركة بيت جال لصناعة األدوية ،والشركات موزعة عمى خمسة قطاعات ىي :البنوؾ
والخدمات المالية ،والتأميف ،والستثمار ،والصناعة ،والخدمات .وشيد ىذا العاـ2.15ـ إطالؽ برنامج

اإلفصاح اإللكتروني "إفصاح" .وقد بمغت القيمة السوقية لمبورصة في ىذا العاـ  33339مميوف دولر

( التقرير السنوي لبورصة فمسطيف. )612.15،
ويمكف تمخيص األداء المالي كما يمي:

جدول رقم( :)5ممخص األداء المالي لسوق فمسطين لألوراق المالية لمفترة  2015-2011م:
المؤشرات

2011

2012

2013

2014

2015

مجموع

12,658,010

11,723,148

11,366,673.00

11,480,780

11,876,356

نسبة

التغير
%3.45

الموجودات()$
مجموع

1,526,332

1,487,110

1,303,913

1,128,990

1,171,021

%3.72

المطموبات()$
صافي حقوق

11,131,678

10,236,038

10,062,760

10,351,790

10,705,335

%3.42

الممكية()$
نسبة السيولة
العائد عمى

2.29

0.67

1.13

11.19

33.75

%3.42

)(0.024

)(0.07

)(0.02

0.02

0.035

%75

حقوق

المساىمين
صافي األرباح

37,375

)(331,851

137,219

590,673

657,423

%11.30

المصدر( :التقرير السنوي لبورصة فمسطين)7102:5،

ويالحظ ازدياد نسبة السيولة في العاـ 2015ـ مقارنة بالعاـ 2014ـ وذلؾ بنسبة ،%3.42وأيضاً ازدياد
ُ
العائد عمى حقوؽ المساىميف بنسبة  ،%75العائد عمى إجمالي الموجودات بنسبة  %60وىذا يشير إلى

ازدياد نسب الربحية والسيولة لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مع التقدـ في السنوات وىذا

يعزى لمعديد مف العوامؿ التي قد يكوف منيا استخداـ إدارة الجودة الشاممة .
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ومف خالؿ إطّالع الباحثة عمى التقارير السنوية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية

وتقارير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية لمجودة ،تـ التوصؿ لػ 15شركة مف أصؿ  49شركة مدرجة

تستخدـ إدارة الجودة الشاممة والتي تمثؿ مجتمع الدراسةُ ،يمكف إجمالو في النبذة المختصرة عف الشركات كما
يمي (دليؿ الشركات:)285-227: 2011،
جدول رقم( :)6الشركات المدرجة في سوق فمسطين لأل وراق المالية وتستخدم أنظمة إدارة الجودة الشاممة

القطاع
الصناعة

الخدمات
البنوك والخدمات المالية

االستثمار

الرقم

الشركة

الرمز

1

AZIZA

دواجف فمسطيف

2

BPC

بيرزيت لألدوية

3

GMC

مطاحف القمح الذىبي

4

JPH

القدس لممستحضرات الطبية

5

LADAEN

فمسطيف لصناعات المدائف

6

APC

العربية لصناعة الدىانات

7

VOIC

مصانع الزيوت النباتية

8

PEC

الفمسطينية لمكيرباء

9

PALTEL

التصالت الفمسطينية

10

GCOM

جموباؿ كوـ لالتصالت

11

TNB

البنؾ الوطني

12

PCB

البنؾ التجاري الفمسطيني

13

BOP

بنؾ فمسطيف

14

PIIC

فمسطيف لالستثمار الصناعي

15

PADICO

فمسطيف لمتنمية والستثمار

المصدر :أعد بواسطة الباحثة بعد مراجعة تقارير الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية

 .1العربية لصناعة الدىانات :APC
تعمؿ الشركة في مجاؿ صناعة وتسويؽ جميع أنواع الدىانات في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية  ،وىي

الدىانات المائية والزيتية والمعاجيف ودىاف الموبيميا .وتـ تأسيسيا في العاـ  1990ـ .وادراجيا في

1997/03/05ـ .وتحتوي عمى  42موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ
 5,183,356دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة السيد ميشيؿ فائؽ إبراىيـ الصايغ.

ىي

 .2دواجن فمسطين :AZIZA
تعمؿ الشركة في مجاؿ إنتاج بيض التفريخ ،حيث تمتمؾ أكبر مزارع لألميات في فمسطيف بطاقة إنتاجية

تصؿ إلى  28مميوف بيضة تفريخ سنوياً ،كما أنيا تعمؿ في مجاؿ إنتاج األعالؼ الحيوانية بطاقة إنتاجية
تصؿ إلى  60ألؼ طف سنوياً ،و تنتج أعالؼ "عزيزا" بأحدث األنظمة وأفضؿ المواصفات وتتميز بأعالفيا
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النباتية تماماً  .وتـ تأسيسيا في العاـ  1997ـ .وادراجيا في 2002/12/21ـ .وتحتوي عمى  236موظفاً،
وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  46,442,870دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة

السيد نضاؿ منير رضا سختياف.
 .3بيرزيت لألدوية :BPC

تعمؿ الشركة في مجاؿ الصناعة الدوائية ومف خالؿ عدة خطوط بإنتاج اإلبر والحقف المعقمة ،والسوائؿ

والمعمقات ،قطرات العيوف ،المستحضرات الصمبة ،مراىـ والتحاميؿ  .وتـ تأسيسيا في العاـ  1973ـ.
وادراجيا في 2004/12/22ـ .وتحتوي عمى  265موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة وفي العاـ2011ـ
ىي  58,788,428دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة السيد طالؿ كاظـ عبد اهلل ناصر الديف.

 .4مطاحن القمح الذىبي :GMC
تعمؿ الشركة في مجاؿ إنتاج مادة الطحيف بأنواعو كافة ،باإلضافة إلى منتجات أخرى مثؿ السميد والنخالة.

وحممت المنتجات شعار السنبمة إشارة إلى التحدي واإلصرار عمى تقديـ أفضؿ المنتجات مف ناحية الجودة

والسعر ،وأثبتت منتجات شركة مطاحف القمح الذىبي جودتيا وقدرتيا التنافسية في األسعار وقدرتيا التي ل
تدع مجالً لمشؾ بأف تكوف بديالً ممي اًز عف المنتج اإلسرائيمي بالرغـ مف جميع اإلجراءات التي تنتيجيا
المطاحف اإلسرائيمية في زعزعة ثقة المستيمؾ الفمسطيني بالمنتج .واستطاعت الشركة النفراد بالتميز عف

المطاحف اإلسرائيمية مف خالؿ امتالكيا خطوطاً إلنتاج الطحيف واألصناؼ األخرى التي تمتاز بجودة عالية

باإلضافة إلى توافر خط إنتاج طحيف قمح كامؿ ما يعطييا القدرة عمى التميز في إنتاجو سواء صومعة أو

معبأ في أكياس .وتـ تأسيس الشركة في العاـ  1995ـ .وادراجيا في 2005/05/17ـ .وتحتوي عمى 56

موظؼ ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  21,368,121دولر أمريكي وي أرس مجمس
اإلدارة السيد د .عبد المالؾ أحمد الجابر.
 .5القدس لممستحضرات الطبية :JPH
تعمؿ الشركة في مجاؿ إنتاج المستحضرات الطبية بأكثر مف مئتي مستحضر دوائي بمختمؼ األشكاؿ

الصيدلنية ،وكذلؾ أكثر مف مئة وخمسيف مستحض اًر مف المنتجات األخرى ،فيي تنتج الحبوب والكبسولت
والشربات والمعمقات والكريمات والمراىـ والحقف والقطرات والتحاميؿ والمعمقات الجافة وتنتج مواد التجميؿ

والمنظفات والمواد المطيرة والمعقمة كما تنتج األدوية البيطرية  .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 1969ـ.
وادراجيا في 1997/01/20ـ .وتحتوي عمى  246موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ
ىي  34,485,185دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة السيد /محمد محمود يوسؼ مسروجي.
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 .6فمسطين لصناعة المدائن :LADAEN
تعمؿ الشركة في مجاؿ إنتاج العبوات البالستيكية المصنعة ونصؼ المصنعة لتعبئة المياه المعدنية

والمشروبات الغازي ة والعصائر ضمف أحجاـ وأشكاؿ متعددة ومختمفة كما تنتج الشركة األنابيب الح اررية

وأنابيب المياه بأقطار تصؿ إلى 400ممـ وتقدـ الشركة خدمات الدعـ والتدريب لممقاوليف والحرفييف في
مجاؿ تمديد المياه باإلضافة إلى المتابعة الحديثة لضماف جودة منتجاتيا مف العبوات البالستيكية عبر
الزيارات الميدانية لمزبائف وتوفر الشركة كخط مساند لممنتجات األساسية مثؿ الوصالت واألغطية لتسييؿ

عممية التوريد لمزبائف وضماف جودة منتجاتيا .وتـ تأسيس الشركة في العاـ  1998ـ .وادراجيا في

2002/12/03ـ .وتحتوي عمى  25موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ

ىي

 3,653,032دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة السيد نضاؿ منير رضا سختياف.
 .7مصانع الزيوت النباتية :VOIC

تعمؿ الشركة في مجاؿ تقديـ منتجات متميزة بجودة عالية مف أجؿ تعزيز اسـ الشركة

وسمعتيا كشركة

رائدة في مجاؿ إنتاج وتكرير السمف النباتي والزيوت السائمة ،وخمؽ منفعة متبادلة طويمة األجؿ مع
المستيمكيف والحصوؿ عمى تقدير ورضا العمالء والمساىميف والموظفيف والمساىمة في دعـ وتطوير
القتصاد الوطني واإلبداع في تطوير صناعة السمف النباتي والزيوت النباتية .وتـ تأسيس الشركة في العاـ

1953ـ .وادراجيا في 1999/08/09ـ .وتحتوي عمى  68موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في

العاـ2011ـ ىي  23,413,254دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة السيد /اياد نبيو يوسؼ درويش
الحجي.
 .8الفمسطينية لمكيرباء :PEC

تعمؿ الشركة في مجاؿ إنشاء محطات توليد الطاقة الكيربائية في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية والقياـ

بجميع األعماؿ الالزمة إلنتاج وتوليد الطاقة الكيربائية وتوزيعيا ،واستيراد جميع المعدات واآللت الالزمة

لذلؾ .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 1999ـ .وادراجيا في 2004/03/28ـ .وتحتوي عمى  164موظفاً،
وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  71,400,000دولر أمريكي ويرأس مجمس اإلدارة

السيد سعيد توفيؽ خوري ، 2011سامر سعيد خوري .2016
 .9االتصاالت الفمسطينية :PALTEL

تعمؿ الشركة في مجاؿ تقديـ كافة أنواع خدمات التصالت في فمسطيف أي تعمؿ في تقديـ كافة خدمات

التصالت األرضية والالسمكية وخدمات اإلنترنت والخدمات المضافة .وتـ تأسيس الشركة في العاـ
1995ـ .وادراجيا في 1997/05/06ـ .وتحتوي عمى  3,100موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في
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العاـ2011ـ ىي  982,081,994دولر أمريكي وتُشكؿ بذلؾ حوالي  %35مف إجمالي القيمة السوقية
لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ويرأس مجمس اإلدارة السيد صبيح طاىر درويش المصري.
.10

جموبال كوم لالتصاالت : GCOM

تعمؿ الشركة في مجاؿ تقديـ تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والمبنية عمى قاعدة اإلنترنت ،وخدمات اإلنترنت

المتجوؿ بحيث يستطيع المشترؾ الوصوؿ إلى اإلنترنت بدوف التقيد بمكاف محدد .وخدمات اإلنترنت

الالسمكي عبر النطاؽ العريض ( )Braod Bandباستخداـ تكنولوجيا ( )Wi-Fiالصديقة لمبيئة وخدمات
التصاؿ عبر بروتوكوؿ اإلنترنت( )VoIPوالتي توفر لممشترؾ عمؿ مكالمات دولية بجودة صوت عالية
وبأسعار منخفضة لمغاية إلى جميع أنحاء العالـ وخدمة نقؿ الصوت عبر النطاؽ العريض( )VoBBبواسطة

خدمة "إديني ألو" عبر الياتؼ المحموؿ ودوف الحاجة إلى شريحة( .)GSMوتـ تأسيس الشركة في العاـ

2009ـ .وادراجيا في 2009/10/29ـ .وتحتوي عمى  44موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في

العاـ2011ـ ىي  5,564,352دولر وكاف يرأس مجمس اإلدارة في العاـ2011ـ السيد جالؿ مخارزة،
بينما في العـ 2016ـ السيد /حسني ربايعة
.11

البنك الوطني :TNB

يعمؿ البنؾ في مجاؿ تقديـ الخدمات المصرفية المتكاممة والمتنوعة لجميع قطاعات األعماؿ مع التركيز عمى

القطاعات الصغيرة في السوؽ الفمسطيني .ومع بداية عاـ 2011تماشياً مع التطورات في مجاؿ العمؿ

المصرفي المحمي والعالمي ،وأتجو البنؾ إلى تبني استراتيجية ورؤية جديدة في العمؿ المصرفي ،حيث تـ
تعديؿ الييكمية الداخمية لمبنؾ ليتمكف مف تقديـ الخدمات المصرفية لألفراد بأشكاليا كافة .باإلضافة إلى تقديـ

الخدمات لمشركات والمؤسسات التجارية ،وتوسيع نطاؽ العمؿ بالخدمات المصرفية اإللكترونية والبطاقات
الئتمانية ،كما يسعى الوطني إلى التمييز في تقديـ الخدمة المصرفية عبر تبني برنامج لتطوير جودة الخدمة
وتحسيف اإلجراءات الداخمية في البنؾ لخدمة الجميور بأسرع وقت وأدؽ طريقة ممكنة ،وتوفير الوقت والجيد

عمى العمالء .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 2005ـ .وادراجيا في  2007/04/29ـ .وتحتوي عمى 156
موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  23,100,000دولر ويرأس مجمس اإلدارة

السيد /طالؿ كاظـ عبداهلل ناصرالديف.
.12

البنك التجاري الفمسطيني :PCB

يعمؿ البنؾ في مجاؿ تقديـ وتوفير الخدمات المصرفية الشاممة والمتطورة .بما يتناسب مع خصوصية السوؽ

الفمسطيني ويمبي حاجات العمالء .والسعي باستمرار لزيادة الحصة السوقية لمبنؾ التجاري الفمسطيني عبر
التنوع والتميز بطرح خدماتو وبرامجو البنكية وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة في تنظيـ الممارسات السميمة التي

تعزز النزاىة والمصداقية والعمؿ بروح الفريؽ الواحد ،والرتقاء بمستوى البنؾ مالياً وادارياً والمحافظة عمى
سمعة وصورة البنؾ لدى العمالء .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 1990ـ .وادراجيا في  2006/12/20ـ.
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وتحتوي عمى  143موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  21,919,021دولر

ويرأس مجمس اإلدارة السيد محمود بف زىدي بف محمود ممحس.
.13

بنك فمسطين :BOP

يعمؿ البنؾ كمؤسسة مالية رائدة تسعى لمنيوض بمستوى الخدمات المالية والمصرفية في فمسطيف ،وتعمؿ

عمى مواكبة التطورات التكنولوجية والمعموماتية ،واستحداث الخدمات والبرامج المتجددة في المجاؿ المالي

والمصرفي  ،ليساىـ البنؾ في عممية البناء والتنمية وفقاً ألفضؿ السياسات والممارسات العالمية بما يمبي
متطمبات الحوكمة والشفافية ،ويقدـ البنؾ العديد مف الخدمات المصرفية المتميزة التي تمبي حاجات العمالء
وتوقعاتيـ بمختمؼ الشرائح سواء األفراد أو الشركات(بجميع أحجاميا مف الكبيرة حتى المتناىية الصغر)

ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العاـ  .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 1960ـ .وادراجيا في

2005/09/22ـ.وتحتوي عمى  143موظؼ ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ

 348,000,000دولر ويرأس مجمس اإلدارة السيد /ىاشـ ىاني ىاشـ الشوا.
.14

ىي

فمسطين لمتنمية واالستثمار :PADICO

تعمؿ شركة فمسطيف لمتنمية والستثمار المحدودة (باديكو القابضة) كشركة أجنبية مساىمة قابضة محدودة
المسؤولية مسجمة في ليبيريا ،بمبادرة مف رجاؿ أعماؿ فمسطينييف وعرب بارزيف ،بيدؼ المساىمة في بناء

القتصاد الفمسطيني مف خالؿ إقامة مشاريع تنموية في مجالت البنية التحتية ،والتطوير العقاري،

والتصالت والسياحة والصناعة ،والخدمات المالية .ولتحقيؽ ذلؾ ،أنجزت باديكو القابضة العشرات مف
المشروعات مف خالؿ مجموعة شركاتيا التابعة والحميفة التي تستثمر في قطاعات اقتصادية ميمة وحيوية

بما ينسجـ مع استراتيجية الشركة .ومف أىـ شركاتيا التابعة والحميفة :مجموعة التصالت الفمسطينية،

وبورصة فمسطيف ،وفمسطيف لالستثمار العقاري ،وفمسطيف لالستثمار السياحي ،وفمسطيف لتطوير المناطؽ

الصناعية القابضة ،وفمسطيف لالستثمار الصناعي ،ودواجف فمسطيف ،ونخيؿ فمسطيف لالستثماري الزراعي،
وبوابة أريحا لالستثمار العقاري ،والفمسطينية لتدوير النفايات .وتـ تأسيس الشركة في العاـ 1993ـ .وادراجيا

في 1997/06/05ـ وتحتوي عمى  42موظفاً ،وبمغت القيمة السوقية لمشركة في العاـ2011ـ
 250,000,000دولر ويرأس مجمس اإلدارة السيد /منيب رشيد منيب المصري.
.15

ىي

فمسطين لالستثمار الصناعي :PIIC

تعمؿ الشركة في مجاؿ الستثمار في المشروعات الصناعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيمة ،وتنمية

وتشجيع وتطوير الصناعات المحمية فنياً وادارياً ،وقامت بتأسيس شركتيف مساىمتيف عموميتيف ىما شركة

فمسطيف لصناعة المدائف وشركة دواجف فمسطيف ،كما تممكت الشركة مجموعة مف الحصص المؤثرة في كؿ

مف شركة مصانع الزيوت النباتية وشركة مطاحف القمح الذىبي والشركة الوطنية لصناعة الكرتوف .وتـ

تأسيس الشركة في العاـ 1995ـ .وادراجيا في  2002/12/31وتحتوي عمى  222موظفاً ،وبمغت القيمة
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السوقية لمشركة في العاـ2011ـ ىي  40,990,825دولر ويرأس مجمس اإلدارة السيد /نضاؿ منير رضا
سختياف.
ممخص المبحث الرابع
ألقت الباحثة الضوء في ىذا المبحث عمى سوؽ األوراؽ المالية بشكؿ عاـ وسوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية

بشكؿ خاص .حيث استعرضت الباحثة مفيوـ سوؽ األوراؽ المالية و أنواع األسواؽ المالية ،ثـ خصت

بالذكر سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مف حيث النشأة التاريخية لو وأىدافو والمشاكؿ والصعوبات التي

يتعرض ليا ،وأشارت الباحثة إلى مؤشر القدس وىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية وأىدافيا .واختتمت الباحثة

المبحث بذكر الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية والتي تستخدـ أنظمة إدارة الجودة الشاممة.
ممخص الفصل الثاني

استعرضت الباحثة في الفصؿ الثاني والذي يحمؿ عنواف "اإلطار النظري" ،المفاىيـ المتعقمة بموضوع

قسمت الباحثة الفصؿ ألربع مباحث رئيسة .ناقشت في المبحث األوؿ إدارة الجودة الشاممة والمفاىيـ
الدراسةّ .
المتعمقة بو ،بينما ناقشت في المبحث الثاني األداء المالي ،وفي المبحث الثالث عالقة إدارة الجودة الشاممة
باألداء المالي ،أما في المبحث الرابع فألقت الباحثة الضوء عمى سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،وبالتحديد

الشركات المدرجة بالسوؽ والتي تستخدـ إدارة الجودة الشاممة.

حيث أنيا استعرضت في البداية مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ،ومف ثّـ استعرضت أىـ المفاىيـ المتعمقة باألداء
المالي ،وأشارت إلى العالقة التي تربط إدارة الجودة الشاممة باألداء المالي وأىمية ىذه العالقة وأثرىا في
ربحية وسيولة الشركات .وفي ختاـ الفصؿ أشارت الباحثة إلى مجتمع الدراسة لمعرفة نبذة عف الشركات محؿ

الدراسة ،وأىدافيا ،ونظاميا.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة
أوالً :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاممة.
ثانياً :الدراسات التي تناولت األداء المالي.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت عالقة إدارة الجودة الشاممة باألداء المالي.
رابعاً :التعميق عمى الدراسات السابقة.
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مقدمة
اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات السابقة بالمغتيف العربية واإلنجميزية ذات الصمة بموضوع

الدراسة  ،وذلؾ مف خالؿ زيارتيا لممكتبات ،وبحثيا في المواقع اللكترونية وقواعد البيانات البحثية المختمفة.

وقد انتقت الباحثة عدداً مف ىذه الدراسات والتي رأت أنيا األقرب لموضوع الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ ارتباطيا

مع متغيرات الدراسة  ،سواء المتغير المستقؿ (إدارة الجودة الشاممة) أو المتغير التابع (األداء المالي) ،أو

كالىما.

يحتوي ىذا الفصؿ عمى عدد مف الدراسات السابقة مصنفّة في ثالثة محاور رئيسة وىي كاآلتي :المحور
األوؿ وتعرض فيو الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاممة (المتغير المستقؿ) ،أما المحور الثاني فتعرض
فيو الدراسات التي تناولت موضوع األداء المالي (المتغير التابع) ،بينما يحتوي المحور الثالث عمى الدراسات

التي ربطت إدارة الجودة الشاممة باألداء المالي ،أي التي ربطت المتغير التابع بالمتغير المستقؿ.
وتصنؼ الباحثة الدراسات في كؿ محور مف المحاور الثالثة السابقة إلى ثالثة أصناؼ وذلؾ تبعاً
ّ
لمجتمع الدراسة ،والتصنيفات ىي كاآلتي :دراسات محمية ،دراسات عربية ،دراسات أجنبية .في حيف يتـ

لمتدرج التاريخي لمدراسات مف األحدث لألقدـ .وفي ختاـ ىذا الفصؿ
ترتيب الدراسات داخؿ كؿ تصنيؼ وفقا ّ
التميز عف الدراسات السابقة.
تعمّؽ الباحثة عمى ىذه الدراسات ومدى ّ
أوالً :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاممة
 .1الدراسات المحمية

أ .دراسة (عبد الجواد )02:6،بعنوان  " :إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيق إدارة
المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيؽ إدارة المعرفة

بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،و كانت أبعاد إدارة الجودة الشاممة (التخطيط الستراتيجي ،دعـ
اإلدارة العميا ،مشاركة العامميف ،التحسيف المستمر لمعمميات ،اتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائؽ ،رضا

الزبوف ،الحتفاظ بعالقة جيدة مع المورديف ،التدريب والتطوير) ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي
تكونت عينة الدراسة وكانت عينة
التحميمي .واستخدمت الدراسة الستبانة كأداة لجمع البيانات بحيث ّ
ويقدر عددىـ ب156
عشوائية طبقية مف العامميف في الوظائؼ اإلشرافية (رئيس قسـ حتى مدير عاـ) ّ
موظفاً في جياز الخدمات الطبية العسكرية .وقد أظيرت الدراسة نتائج أىميا :توجد عالقة بيف مكونات

إدارة الجودة الشاممة وادارة المعرفة .وكاف مستوى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وادارة المعرفة في الخدمات
الطبية العسكرية ضعيؼ جداً ،ومف أىـ مقومات إدارة الجودة الشاممة ،المتابعة والتقييـ لمعرفة ما تـ

إنجازه ،بينما كانت أىـ معيقات نجاح إدارة الجودة الشاممة بالجياز مقاومة التغيير لدى بعض العامميف
بسبب الخوؼ مف تأثيرات التغيير.
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وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :تعزيز العمؿ بمبادئ إدارة الجودة
الشاممة بجياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة مف خالؿ العمؿ عمى تفعيؿ عمؿ وحدة الجودة
بالجياز مف خالؿ إمدادىا بالكوادر المؤىمة وامدادىا بمقومات عمميا.والعمؿ عمى تطوير عمميات إدارة

المعرفة بجياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة مف خالؿ العمؿ عمى إنشاء قسـ لممعرفة داخؿ
الجياز.وأف تعمؿ اإلدارة عمى تطوير وتحسيف التكنولوجيا المستخدمة في تقديـ الخدمات.

ب .دراسة (المعمر )02:4،بعنوان " :عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء الموظفين في الجامعات
الفمسطينية  -قطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء الوظيفي لندارييف العامميف في

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،والستبانة كأداة لجمع

البيانات وكانت أبعاد محور الجودة الشاممة مكونة مف )القيادة والرؤية السميمة ،المشاركة والمبادرة مف قبؿ

العامميف ،تطبيؽ مفيوـ النظاـ ،عمميات التحسيف المستمر( ،وتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف اإلدارييف

في كؿ مف)جامعة األزىر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة القصى ( وتـ توزيع الستبانات عمى عينة عشوائية
طبقية 305موظفاً.

وقد اظيرت الدراسة نتائج أىميا :كانت درجة تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية

بقطاع غزة مرتفعة لجميع أبعاد محور الجودة  ،ومستوى األداء الوظيفي مرتفع ،وأنو توجد عالقة طردية قوية
لكؿ أبعاد إدارة الجودة الشاممة األربعة منفردة ومجتمعة مع األداء الوظيفي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :العمؿ عمى توحيد مفيوـ الجودة الشاممة

وعناصرىا األساسية لدى كافة األطراؼ في الجامعات الفمسطينية ،وأىدافيا وكيفية تنفيذىا مف جانب جميع

العامميف ،وعقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيؽ الجودة الشاممة عمى مستوى الجامعات الفمسطينية
ونتائج تطبيقيا.

ج .دراسة (الق ار  )02:4 ،بعنوان  " :فاعمية استخدام إدارة الجودة الشاممة في الحد من مخاطر الغش في
البيانات المالية دراسة ميدانية في المنظمات األىمية في فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة في الحد مف مخاطر الغش

في البيانات المالية في المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف ،و كانت أبعاد إدارة الجودة الشاممة (التزاـ
اإلدارة العميا ،التحسيف المستمر ،السياسات والستراتيجيات لتطوير الجودة) ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي

التحميمي بيدؼ التعرؼ عمى مدى استخداـ المؤسسات األىمية العاممة في فمسطيف لنظاـ إدارة الجودة الشاممة

لمحد مف مخاطر الغش في البيانات المالية الخاصة بيا ،وقد تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف 130

موظفاً وموظفة مف العامميف في المنظمات وتـ توزيع الستبانات عمييـ في اإلدارة العميا في المنظمات

األىمية العاممة في فمسطيف.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :درجة استخداـ أبعاد إدارة الجودة الشاممة مرتفع ،
وجود عالقة بيف كؿ مف التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ،السياسات والستراتيجيات لتطوير
فاعمية إدارة الجودة الشاممة ،التحسيف المستمر في نظاـ إدارة الجودة الشاممة وبيف الحد مف مخاطر الغش

في البيانات المالية لممنظمات األىمية في فمسطيف.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا ضرورة اىتماـ المؤسسات األىمية العاممة في

فمسطيف بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ،وصولً إلى الكفاءة و الفعالية المطموبتيف التي تسمح بتحقيؽ مكاسب

خاصة بإرضاء جميورىا ،خمؽ الرضا الوظيفي بيف موظفييا  ،تنمية الموارد البشرية مما ينعكس إيجاباً عمى

دورىا في خدمة المجتمع .مع الىتماـ بنوعية الجودة العالية لمخدمات التي تقدميا المؤسسات األىمية لمفرد
والمجتمع وفقاً لمعايير الجودة الشاممة ،مع ضماف أف األنشطة والبرامج المقدمة مف قبؿ المؤسسات األىمية

تمبي متطمبات الجودة وتتفؽ مع المعايير العالمية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلؾ حاجات الدولة،
والمجتمع.
 .0الدراسات العربية

أ .دراسة

) ( El-Tohamy & Al Raoush, 2015بعنوان  " :أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة

الشاممة عمى فعالية المستشفى اإلجمالية :دراسة ميدانية عمى المستشفيات الحكومية  Hcacالمعتمدة
في األردن"

"The Impact of Applying Total Quality Management Principles on the Overall

Hospital Effectiveness: An Empirical Study on the Hcac Accredited

"Governmental Hospitals in Jordan

ىدفت الدراسة لجمب النتباه إلى أىمية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ( )TQMوآثارىا عمى الفعالية
التنظيمية ،وخاصة فعالية المستشفيات ،وكاف اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة معرفة أثر تطبيؽ إدارة الجودة

الشاممة عمى فعالية المستشفيات المعتمدة مف مجمس العتماد لمرعاية الصحية( )HCACوبيدؼ تحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ منيج الوصؼ التحميمي ،ويمثؿ مجتمع الدراسة جميع العامميف في مجاؿ الرعاية

الصحية  HCACاي خمسة مستشفيات معتمدة ،عينة الدراسة شممت  129.موظفاً .وكانت أبعاد إدارة

الجودة الشاممة ىي التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،التركيز عمى الزبوف ،مشاركة الموظفيف والتعميـ
والتدريب ليـ.

وأظيرت نتائج الدراسة أف المستشفى بحاجو إلى دعـ أكثر مف اإلدارة العميا ،كما أظيرت أىمية تأثير كؿ

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في فعالية مستشفى الشاممة.

وتوصمت الد ارسو إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :أنيا توصي المستشفيات الردنية بتطبيؽ

مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
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ب .دراسة (الشعار  )02:5 ،بعنوان " :تطبيقات إدارة الجودة الشاممة وأثرىا في اإلبداع التكنولوجي-
دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في األردن"

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى تطبيقات إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى اإلبداع التكنولوجي في
المصارؼ العاممة في األردف ،وكانت أبعاد إدارة الجودة الشاممة ىي :التخطيط الستراتيجي الشامؿ ،مشاركة
وتمكيف العامميف ،والتحسيف المستمر ،وبيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ منيج الوصؼ التحميمي ،و

تكوف مجتمع الدراسة مف المصارؼ العاممة وعددىا )  ( 26مصرفاً .

وأظيرت نتائج الد ارسو أف مستوى تطبيقات إدارة الجودة الشاممة مف حيث األىمية النسبية كاف مرتفعاً،

كما تبيف أف األىمية النسبية لنبداع التكنولوجي كانت مرتفعة أيضاً ،و أظيرت نتائج الد ارسو أف ىناؾ أث ًار

ذا دللة إحصائية لتطبيقات إدارة الجودة الشاممة عمى اإلبداع التكنولوجي.

وتوصمت الد ارسو إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا:ضرورة تعزيز تبني اإلدارات العميا بالمصارؼ

برامج تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ،وذلؾ مف خالؿ الدعـ الالزـ ليذه البرامج سواء مف الناحية المعنوية
بالمشاركة أو مف خالؿ الدعـ المالي الالزـ إلنجاز مثؿ ىذه البرامج ،إيالء الىتماـ بعممية اإلبداع

التكنولوجي وبشكؿ مستمر ومتجدد ،وأف ل يكتفى بتحقيقو مرة واحدة أو بوقت معيف ،تشجيع تقديـ الفكار
اإلبداعية والىتماـ بيا مف خالؿ توفير البيئة المناسبة لتشجيع عممية اإلبداع داخؿ المصارؼ.

ج .دراسة (جويحان )02:3،بعنوان " :أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المؤسسي لممنظمات
الصناعية-دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية العاممة في منطقة سحاب الصناعية"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تطبيؽ أبعاد إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المؤسسي الست ارتيجي
لممنظمات العاممة في مدينة الممؾ عبد اهلل الثاني الصناعية .وتمثمت أبعاد إدارة الجودة الشاممة في دعـ
والتزاـ اإلدارة العميا بالجودة ،التحسيف المستمر ،الرغبة في التغيير ،إدارة الموارد .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

استخداـ منيج الوصؼ التحميمي وقاـ الباحث بتصميـ استبانة تقيس مدى تطبيؽ أبعاد ثقافة الجودة في

المنظمات العاممة في مدينة سحاب الصناعية وأثرىا عمى األداء الستراتيجي لممنظمات مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة التي تكونت مف  22.موظؼ مف مستوى اإلدارة العميا والوسطى.

أظيرت نتائج الد ارسة أف واقع تطبيؽ أبعاد إدارة الجودة الشاممة في المنظمات محؿ الدراسة كاف مرتفعاً

لجميع أبعاد إدارة الجودة الشاممة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة أف تولي المنظمات الصناعية أىمية

لغرس قيـ إدارة الجودة الشاممة بجميع أبعادىا والتي تبنى تقنيات وأساليب إدارة الجودة الشاممة بيدؼ إحداث
التغيير الثقافي السميـ ،واعتبار مبادئ التحسيف المستمر جزءاً أساسياً مف ثقافة المنظمة والسعي نحو تطبيقيا
والعمؿ عمى زيادة الوعي لدى العامميف فييا.
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.3الدراسات األجنبية

أ .دراسة ( )Ngambi, 2015بعنوان " :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي لمشركات
الصناعية "

The Impact of Total Quality Management on manufacturing firms
Organizational Performance in Cameron

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي لمشركات الصناعية في جميورية
الكاميروف ،وتمثّمت أبعاد إدارة الجودة الشاممة في التزاـ اإلدارة العميا والتحسيف المستمر لمعمميات ،مشاركة
العامميف وتدريبيـ .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،وكانت عينة الدراسة عشوائية طبقية
تتكوف مف  3.شركة مف  1..موظفاً.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة والتحسيف المستمر لمعمميات كاف

مرتفعاً ويساىـ في تحسيف األداء التنظيمي لمشركات بينما مشاركة العامميف وتدريبيـ كاف منخفضاً.

وتوصمت الد ارسو إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا:ضرورة الىتماـ بالعامميف واشراكيـ بق اررات

واجراءات الشركة ،إعطاء العامميف دورات تدريبية بكافة أقساـ الشركة لزيادة الوعي بمفاىيـ وممارسات إدارة
الجودة الشاممة.
ب .دراسة ( )ORUMA, 2014بعنوان " :العوامل المؤثرة عمى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في شركات
البناء في كينيا  :حالة من مقاطعة ناكورو"

Factors Influencing Implementation of Total Quality Management in
Construction Companies in Kenya: A Case of Nakuru County

ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ التي تؤثر عمى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء في
كينيا-مقاطعو ناكورو .وكانت عينة الدراسة عشوائية طبقية تتكوف مف  15شركة مف  8.موظؼ إداري.
وأبعاد إدارة الجودة الشاممة المستخدمة بالدراسة كانت التزاـ اإلدارة العميا ومشاركة العامميف وتدريبيـ
والتصالت .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي .وقد تـ جمع البيانات األولية لمدراسة باستخداـ

الستبيانات .واستخدمت الدراسة عينة عشوائية بسيطة لتحديد شركات البناء.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف التزاـ اإلدارة العميا ىو عامؿ حاسـ في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة

وناؿ ىذا البعد عمى مستوى اىتماـ مرتفع ،وأف مستوى الىتماـ بمشاركة العامميف وتدريبيـ كاف منخفضاً.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،خمصت الدراسة إلى أف التصالت ىي عامؿ ميـ في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :أف عمى اإلدارة العميا أف تمتزـ في توفير

الموارد األساسية الالزمة في إدارة الجودة ،وتوصي الدراسة أف تدرب المنظمات موظفييا عمى مبادرات إدارة
الجودة .وتوصى أيضاً أف تجرى التدريبات عمى جميع المستويات في المنظمة .وأف تعمؿ المنظمات عمى
تطوير اليرمية ،والثقافة التنموية والعقالنية وذلؾ لتعزيز إدارة الجودة الشاممة.
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ج .دراسة( ( Nielsen, 02:3بعنوان" :أثر العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي-
دراسة تجريبية عمى الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة في الدينمارك"

Organizational

on

Factors

Success

Critical

TQM

of

effects

"The

Performance-An empirical study on small and medium sized Danish
"manufacturing companies

ىدفت الدراسة الى تحديد عوامؿ النجاح الحاسمة إلدارة الجودة الشاممة المتمثمة في( دعـ والتزاـ اإلدارة
العميا ،التركيز عمى الزبوف ،تدريب العامميف ،إدارة المورديف) وتقييـ أثرىا عمى األداء التنظيمي مف الشركات
الدنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجـ العاممة في قطاع الصناعة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ منيج
الوصؼ التحميمي وتـ جمع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ الستبيانات  ،وزعت عمى عينة عشوائية طبقية
تتكوف مف  330شركة صناعية دنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجـ ،أي  330موظؼ.
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجـ العاممة في قطاع
الصناعة تيتـ وتمتزـ إدارتيا العميا بإدارة الجودة الشاممة وبالتحسيف المستمر لمعمميات وتيتـ برضا الزبائف
واحتياجاتيـ  ،بينما كاف مستوى الىتماـ بتدريب العامميف منخفضاً.
وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :توصي الدراسة الشركات الدنماركية الصغيرة
والمتوسطة الحجـ بتدريب العامميف ونشر ثقافة الجودة ،واجراء البحوث في تكاليؼ الجودة في الشركات
الصناعية الدنماركية.
د .دراسة( )Kalra,2013بعنوان  " :عوامل النجاح الحرجة إلدارة الجودة الشاممة في صناعة السيارات
اليندية (")NCR

"Critical Success Factors of Total Quality Management in the Indian
")Automotive Industry (NCR

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات الجودة الشاممة في صناعة السيارات اليندية ،بيدؼ
المساىمة في إقناع المدراء بالحد مف محددات إدارة الجودة الشاممة ،و صول لتحسيف الجودة ،وتحسيف األداء

في صناعة السيارات اليندية .كما تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة وعي مصنعي السيارات ،والمورديف،
والمقاوليف .بممارسات إدارة الجودة الشاممة في صناعة السيارات اليندية ،وكانت أبعاد إدارة الجودة الشاممة

المستخدمة في الدراسة :التخطيط الستراتيجي ،دعـ والتزاـ الدارة العميا ،التركيز عمى الزبوف .وبيدؼ تحقيؽ

أىداؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،التحميمي وتـ جمع البيانات األساسية في ىذه

الدراسة باستخداـ الستبيانات ،وكانت عينة عشوائية طبقية عمى  2..موظؼ في شركات صناعة السيارات
اليندية.
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وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة كاف بدرجة مرتفعة كأىـ
محددات إدارة الجودة الشاممة عدـ مواكبة التغيرات القتصادية ،مقاومة التغيير في المؤسسة ،عدـ تناسب
التخطيط الستراتيجي مع قوة المنظمة ،عدـ معاممة الموردوف كشركاء ،عدـ الستماع لمزبائف ،كما كشفت

النتائج أنو عمى الرغـ مف نقاط الضعؼ المذكورة ،إل أف إدارة الجودة الشاممة في صناعة السيارات اليندية
في تحسف مستمر.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة الىتماـ بنتائج الدراسة في تفعيؿ

الوعي بالجودة الشاممة لدى الشركات اليندية لصناعة وتجارة السيارات.
ثانياً :الدراسات التي تناولت األداء المالي.
.1الدراسات المحمية

أ .دراسـة النحـال ( )02:6بعنـوان  " :أثـر تقمبـات أسـعار الصـرف عمـى األداء المـالي لمبنـوك المدرجـة
ببورصة فمسطين لألوراق المالية".

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثػر تقمبػات أسػعار صػرؼ العمػالت األجنبيػة الرئيسػةة المتداولػة فػي

فمسػطيف عمػى األداء المػالي لمبنػوؾ المدرجػة فػي بورصػة فمسػطيف لػألوراؽ الماليػة تػـ العتمػاد عمػى

مؤشرات األداء المالي اآلتية :العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ المساىميف ،عائد السيـ الواحد و

معػدؿ دوراف السػيـ .وذلػؾ خػالؿ الفتػرة ()02:4-0226م و شػمؿ مجتمػع الد ارسػة البنػوؾ المدرجػة فػي

بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية والبالغ عددىا سػبعة بنػوؾ وتػـ إجػراء مسػح شػامؿ لكافػة مفػردات مجتمػع

الدراسة ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة عدـ وجود أثر لتقمبات أسعار الصػرؼ عمػى أي مػف مؤشػرات األداء

المالي لمبنوؾ عينة الد ارسػة )العائػد عمػى األصػوؿ ،العائػد عمػى حقػوؽ المسػاىميف ،العائػد السػيـ الواحػد،
معدؿ دوراف السيـ) و كاف نتائج الدراسة مغايرة لنتائج العديد مف الدراسات السابقة.

وتوصـمت الد ارسـة إلـى عـدد مـن التوصـيات التـي كـان أىميـا :ضػرورة القيػاـ بالمزيػد مػف الد ارسػات

لتحديػد العوامػؿ المػؤثرة عمػى األداء المػالي لمبنػوؾ المدرجػة ببورصػة فمسػطيف ،وأوصػت الد ارسػة بضػرورة
اىتماـ بورصة فمسطيف لألوراؽ المالية والبنوؾ المدرجة بيا بزيادة درجة الفصاح في التقارير المالية عف

المعمومات المتعمقة بالعمالت األجنبية المتداولة وآليات التعامؿ مع التذبذب في أسعار صرفيا.

ب .دراسـة النجـار ( )2013بعنـوان " :مـدى تـأثير الرفـع المـالي عمـى األداء المـالي لمشـركات المسـاىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين :دراسة اختبارية".

ىػدفت الد ارسػة الػى اختبػار أثػر الرفػع المػالي عمػى األداء المػالي لمشػركات المدرجػة فػي بورصػة فمسػطيف

وذلػؾ وفقػاً لمقػاييس األداء المحاسػبية التقميديػة العائػد عمػى األصػوؿ ) (ROAوالعائػد عمػى حقػوؽ الممكيػة

) (ROEوالعائػد عمػى المبيعػات ) (ROSو نمػو المبيعػات والقيمػة السػوقية لمشػركة التػي تػـ احتسػابيا وفقػاً
61

لنمػوذج Tobin's qومعرفػة أييمػا أكثػر تػأثي اًر بػالرفع المػالي  .وتمثػؿ مجتمػع الد ارسػة بالشػركات المسػاىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطيف  ،و تـ اختيار عينة عشػوائية طبقيػة مكونػة مػف  2.شػركة بعػد تحقيقيػا

لشروط معينة خالؿ فترة الدراسة()2011-2004م  ،وتـ استخداـ الستبانة وتحميػؿ النسػب الماليػة لموصػوؿ
لمنتائج.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود أثر سمبي لمرفع المالي عمى األداء المػالي وأف ىػذا األثػر يمتػد لعػدة

سػنوات لحقػة .وأف ىنػاؾ أثػ اًر سػمبياً لمرفػع المػالي عمػى القيمػة السػوقية لمشػركة حسػب نمػوذج Tobin's q
ويمتد ىذا األثر لعدة سنوات لحقة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد مـن التوصـيات التـي كـان أىميـا :أف تقػوـ إدارات الشػركات المسػاىمة العامػة

الفمسطينية بد ارسػة وتقيػيـ مػالي لمييكػؿ التمػويمي بيػدؼ الوصػوؿ الػى أفضػؿ نسػبة مثمػى لمرفػع المػالي ضػمف
الييكؿ التمويمي وذلؾ لضماف التأثير اإليجابي لمرفع المالي عمى األداء المالي والقيمة السوقية ليذه الشركات

،كمػػا أوصػػت الد ارسػػة بػػإجراء المزيػػد مػػف الد ارسػػات ذات العالقػػة بالعوامػػؿ األخػػرى المػػؤثرة عمػػى األداء المػػالي
لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف.

ج .دراسة(أبو حويمة )02:0،بعنوان  " :مدى استخدام مقاييس األداء المالية وغير الماليـة فـي ظـل بيئـة
التصنيع الحديثة-دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة"

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز مدى استخداـ المقاييس المالية وغير المالية لقياس األداء ومدى مالءمتيا

لمتغيرات الحديثة لزيادة الفعالية في مجاؿ تقييـ األداء  ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إتباع المنيج

الوصفي التحميمي وتـ توزيع  60استبانة عمى مدراء و محاسبي الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
والتي يزيد حجـ رأسماليا عف نصؼ مميوف دولر .

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو يتـ استخداـ المقاييس المالية التقميدية في الشركات الصناعية العاممة

في قطاع غزة بنسب مرتفعة .والمقاييس المالية ىي :مقياس نمو المبيعات والعائد عمى المبيعات ،ونسبة
التداوؿ ،مقياس نسبة الديوف إلى حقوؽ الممكية و العائد عمى حقوؽ الممكية .أما المقاييس غير المالية لألداء

في ظؿ بيئة التصنيع الحديثة فيي تستخدـ مقياس رضا العمالء وخصوصا السعي لكتساب عمالء جدد
ومقاييس أداء جودة عممية اإلنتاج ،المقاييس المرتبطة بالتموث والمقاييس المتعمقة بالمرونة والتعمـ والبتكار.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة تنمية الوعي لدى مدراء الشركات

الصناعية في قطاع غزة باستخداـ مقاييس تقييـ األداء المالية وغير المالية ،والىتماـ بتوسيع إدراؾ إدارات

الشركات الصناعية وتطوير قدراتيـ لمواكبة متطمبات بيئة التصنيع الحديثة ،كما أوصت الدراسة بضرورة قياـ
الباحثيف بإجراء دراسات وبحوث تيتـ في تقييـ األداء المالي في المياديف العاممة في فمسطيف.

د .دراسة(بشناق )02::،بعنوان  " :تقييم األداء المالي لمبنوك اإلسالمية والتقميدية باسـتخدام المؤشـرات
المالية-دراسة مقارنة لمبنوك الوطنية العاممة في فمسطين"
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ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى تقيػيـ األداء المػالي لمبنػوؾ اإلسػالمية والتقميديػة فػي فمسػطيف مػف خػالؿ المقارنػة
باسػتخداـ عػدة مؤشػرات ماليػة مثػؿ مؤشػرات السػيولة والربحيػة (العائػد عمػى األصػوؿ ،العائػد عمػى حقػوؽ

الممكية)،والنشاط ومؤشرات السوؽ ،أُجريت ىذه الدراسة عمى البنوؾ الوطنيػة العاممػة فػي فمسػطيف مثػؿ البنػؾ

اإلسػالمي العربػي فػي مقابػؿ  4بنػوؾ تقميديػة ىػي بنػؾ فمسػطيف المحػدود وبنػؾ السػتثمار الفمسػطيني والبنػؾ

التج ػػاري الفمس ػػطيني وبن ػػؾ الق ػػدس ،وكان ػػت عين ػػة عشػ ػوائية طبقي ػػو مكون ػػو م ػػف  2.موظ ػػؼ .وذل ػػؾ لمفتػ ػرة م ػػا
بيف((2010-0226م ،واعتمدت الدراسة استخداـ المنيج الوصفي التحميمي .

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف البنوؾ اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية عالية مقارنة بالبنوؾ التقميديػة،

أما بالنسبة لمسيولة القانونية فيي اقػؿ لػدى البنػوؾ اإلسػالمية منيػا لػدى البنػوؾ التقميديػة ،كمػا أظيػرت جميػع
مؤشرات الربحية أف البنوؾ اإلسالمية اقؿ ربحية مف البنوؾ التقميدية.

وتوصـمت الد ارسـو إلـى عـدد مـن التوصـيات التـي كـان أىميـا:ضػرورة أف تعمػؿ البنػوؾ اإلسػالمية عمػى

تخفػيض السػيولة النقديػة لػدييا مػف خػالؿ توجيييػا نحػو السػتثمارات ،واف تعمػؿ عمػى اسػتحداث أسػاليب
استثمارية جديدة لزيادة معدلت إيراداتيا ،وضرورة العمؿ عمى تنويػع خػدماتيا المصػرفية إضػافة إلػى محاولػة
الحػد مػف مصػروفاتيا ،ممػا يػؤثر فػي زيػادة مسػتوى أرباحيػا ،واف تقػوـ بتوعيػة الجميػور بأىميػة الخػدمات

المصػرفية اإلسػالمية لمػا لػو مػف أثػر عمػى اسػتقطاب العمػالء ،وضػرورة تبنػي فكػرة النػدماج بػيف البنػوؾ
اإلسػالمية لزيػادة القػدرة عمػى المنافسػة أمػاـ البنػوؾ التقميديػة ممػا يسػاىـ فػي رفػع مكانػة العمػؿ المصػرفي

اإلسالمي.

.2الدراسات العربية
أ .دراسة(نديم  )02:3،بعنوان " :تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن-دراسة اختبارية
في شركة طيران الممكية األردنية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التطبيؽ العممي لبطاقة األداء المتوازف في شركة طيراف

الخطوط الجوية الممكية األردنية ،واعتمدت الدراسة استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت الدراسة
المسح الشامؿ ،إذ تـ إخضاع قوائميا المالية المنشورة لعامي()02:0-02::ـ لمدراسة والمقابالت الشخصية

مع المعنييف بالشركة وذلؾ بيدؼ تقييـ األداء المالي باستخداـ بطاقة األداء المتوازف.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود تأثير لتطبيؽ واستخداـ محاور بطاقة األداء المتوازف عمى مقاييس

األداء المبنية عمى الربح المحاسبي بمؤشراتو (معدؿ العائد عمى األصوؿ ،معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية)

في شركة طيراف الخطوط الجوية الممكية األردنية.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة قياـ شركة طيراف الخطوط الجوية

الممكية األردنية بالبناء السميـ ألسس تقييـ األداء الست ارتيجي بالعتماد عمى تطبيؽ واستخداـ محاور بطاقة
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األداء المتوازف بالشكؿ الذي يظير مدى انسجاـ األىداؼ المرسومة مع الستراتيجية التي تتبناىا في ظؿ
التطورات والتغيرات السريعة في بيئة األعماؿ التنافسية.
ب .دراسة(المطيري )02:0،بعنوان " :أثر دوران العاممين عمى األداء المالي-دراسة تطبيقية في قطاع
المصارف الكويتية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ أثر دوراف العامميف عمى األداء المالي في قطاع المصارؼ اإلسالمية

الكويتية ،واستخدمت الدراسة األسموب الوصفي التحميمي ،ويتكوف مجتمع الدراسة مف كافة المصارؼ
اإلسالمية الكويتية ،أما عينة الدراسة تكونت مف جميع اإلدارييف والمحاسبيف العامميف في ىذه المصارؼ ،إذ
تـ أخذ عينة مؤلفة مف  1..موظؼ بواقع  25استبانة لكؿ مصرؼ ،كما تـ العتماد عمى البيانات المالية

لمبنوؾ محؿ الدراسة لستخراج نسب األداء المالي المتمثمة بنسب الربحية والسيولة والنشاط ،إذ تـ الحصوؿ
عمى معدؿ دوراف العامميف في المصارؼ اإلسالمية الكويتية مف خالؿ سجالت ىذه المصارؼ خالؿ الفترة

( )02:2-0226ـ .

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو يوجد تأثير لدوراف العامميف عمى األداء المالي في قطاع المصارؼ

اإلسالمية الكويتية حيث أنو في ضوء زيادة دوراف العامميف يؤدي إلى نقص كفاءة العامميف في المصارؼ
وىذا سوؼ ينعكس عمى أدائيا وعمى جودة الخدمة المقدمة فييا ،وتشير النتائج إلى أىمية دوراف العامميف
وانعكاسو عمى األداء المالي لممصارؼ بغض النظر عف عدد العامميف فييا.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :التركيز عمى استخداـ أحدث الوسائؿ

التكنولوجية لتسييؿ عمؿ الموظؼ بالشكؿ الذي يساعد عمى تحسيف رغبتو في العمؿ ،وتوفير نظاـ حوافز
جيد في المصرؼ لتشجيع الموظؼ عمى الستمرار في العمؿ بكفاءة.
ج .دراسة )كمبونة  )02::،بعنوان  " :أثر استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة عمى األداء
المالي  -دراسة ميدانية عمى الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية"-

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثير استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية عمى األداء
المالي لمشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية ،وذلؾ مف خالؿ مقارنة متوسطات بعض

المقاييس المالية لألداء قبؿ استخداـ نظاـ المعمومات المحاسبي المحوسب وبعد استخدامو ،واتبعت الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي .وكانت الدراسة خالؿ الفترة () 0224-0222م ،وذلؾ لػ 24شركة صناعية أردنية
،تـ استخداـ بعض مقاييس األداء المالي مثؿ العائد عمى األصوؿ ) (ROAوالعائد عمى حقوؽ الممكية
)(ROEوالعائد عمى السيـ الواحد) (EPSقبؿ استخداـ نظاـ المعمومات المحاسبي في الشركات وبعد

استخدامو.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة :أنو ل توجد فروقات ذات دللة إحصائية قبؿ تاريخ استخداـ المقاييس

المالية الثالثة المستخدمة في الدراسة مثؿ العائد عمى األصوؿ ) (ROAوالعائد عمى حقوؽ الممكية )(ROE
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والعائد عمى السيـ الواحد) (EPSمما يدؿ عمى عدـ وجود تأثير لنظـ المعمومات المحاسبية عمى أداء
الشركات المالي.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة إجراء دراسات أخرى حوؿ نفس

الموضوع وباستخداـ متغيرات أخرى لقياس أداء الشركات المالي ولفترات اختبار أطوؿ.
.3الدراسات األجنبية

أ .دراسة ) )Mwangi,2015بعنوان  " :ىيكل رأس المال وأثره عمى األداء المالي لمشركات المتوسطة
والصغيرة في كينيا"

"The Effect of Capital Structure on the Financial Performance of Small and
"Medium Enterprises in Thika Sub-County, Kenya

ىدفت الدراسة إلى تحديد تأثير ىيكؿ رأس الماؿ عمى األداء المالي لمشركات الصغيرة والمتوسطة في

ثيكا -كينيا .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .وقد أجريت الدراسة عمى  40شركات صغيرة
ومتوسطة والتي كانت عمى مدى السنوات الخمس ( )2013 -2009م لستخراج النسب المالية وىي العائد

عمى األصوؿ ومعدؿ دوراف األصوؿ مف خالؿ القوائـ المالية المنشورة لمشركات مجتمع الدراسة.

وقد أظيرت نتائج ىذه الد ارسة :أنو لـ يكف ىناؾ تأثير كبير لمموجودات وىيكؿ رأس الماؿ ،والعائد عمى

األصوؿ عمى األداء المالي لمشركات الصغيرة والمتوسطة في ثيكا-كينيا.

وفي ضوء النتائج وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :إجراء بحوث إضافية مف أجؿ

تحديد العوامؿ الرئيسة التي تؤثر عمى األداء المالي لمشركات الصغيرة والمتوسطة .وىذا مف شأنو تمكيف ىذه
الشركات لكي تتحكـ ىذه العوامؿ بتعظيـ األرباح .
ب.

دراسة ) (Kouser,2012بعنوان "فحص أثر ق اررات ىيكل رأس المال عمى األداء المالي لمشركات

الصناعية :دراسة حالة شركات السكر في كينيا"

"An Examination of the Effects of Capital Structure Decisions on Financial
"Performance of Manufacturing Firms: A Case of Sugar Firms in Kenya

ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير ق اررات ىيكؿ رأس الماؿ عمى األداء المالي لشركات تصنيع السكر في
كينيا .وكاف الدافع إلجراء ىذه الدراسة عبء الديوف الضخمة المستحقة عمى السكر وىذا يعكر صفو

العمميات العادية ليذه الشركات وبالتالي ييدد القطاع الفرعي لمسكر في كينيا بالنييار .وكما ىدفت الدراسة
لدراسة آثار المديونية المالية عمى األداء المالي ،لتقييـ العالقة بيف تكمفة رأس الماؿ واألداء المالي والتحقيؽ
في العالقة بيف المديونية واألداء المالي .واستخدمت الدراسة ىامش الربح اإلجمالي وصافي ىامش الربح،
نسبة التشغيؿ والعائد عمى األصوؿ لمتعبير عف األداء المالي .الدراسة اعتمدت المنيج الوصفي حيث

65

البيانات الثانوية مف البيانات المالية المنشورة مف شركات تصنيع السكر فترة خمس سنوات(-2005

)2010ـ.

قررات ىيكؿ رأس ماؿ التي تممكيا شركات السكر الصناعية في كينيا
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف ا

ليا تأثير سمبي عمى األداء المالي.
وتوصمت الد ارسو إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :يجب عمى مديري شركات التصنيع السكر
الحد مف العتماد عمى الديوف طويمة األجؿ كمصدر لمتمويؿ.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت كالً إدارة الجودة الشاممة – األداء المالي.
 .1الدراسات المحمية

أ .دراسة (العاجز )0228،بعنوان " :مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاممة و تأثيرىا عمى األداء المالي
في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة من وجية نظر العاممين"

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى تطبيؽ ركائز إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات اإلقراض النسائية
العاممة في قطاع غزة متمثمة في التركيز عمى الزبوف ،التركيز عمى العامميف وتدريبيـ ،التركيز عمى تحسيف

العمميا ،التركيز عمى الحتياجات اإلدارية و التكنولوجيا لممنافسة ) ،و تأثيرىا عمى األداء المالي المؤسسي.
ومف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،و تـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ

لكافة األفراد العامميف بمؤسسات اإلقراض النسائية بكافة مستوياتيـ اإلدارية و البالغ عددىـ  109أشخاص.

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة  :أف مؤسسات اإلقراض النسائية العاممة في قطاع غزة تطبؽ ركائز إدارة

الجودة الشاممة بشكؿ مرتفع لجميع أبعاد إدارة الجودة الشاممة ،توجد عالقة ارتباطية بيف تطبيؽ ركائز إدارة
الجودة الشاممة في مؤسسات اإلقراض النسائية و األداء المالي المؤسسي
التشغيؿ).

(الربحية ،اإلنتاجية ،كفاءة

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة تركيز مؤسسات اإلقراض النسائية

العاممة في قطاع غزة عمى الستمرار في تطبيؽ ركائز إدارة الجودة الشاممة بطريقة منظمة و مدروسة و
متخصصة بما يزيد مف كفاءة و فعالية التطبيؽ ،إنشاء دائرة لمتحكـ بالجودة ،و ضرورة تصريح اإلدارة العميا
بخطة واضحة لمخطوات و اإلجراءات المراد إتباعيا وفؽ جدوؿ زمني محدد ،و منح العامميف صالحيات و
تفويض فعاؿ مناسب لحؿ ما يواجو العامميف مف المشاكؿ.
 .0الدراسات العربية
أ.

دراسة (أبو عواد والكببجي )02:3،بعنوان " :قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاممة عمى

تحسين األداء المالي في الشركات الصناعية المساىمة العامة"

ىدفت الد ارسة لمبحث فيما إذا كاف لستخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة متمثمة في( دعـ اإلدارة العميا
والتزاميا

بفمسفة الجودة ،التحسيف المستمر لمعمميات ،مشاركة العامميف ،التركيز عمى الزبوف ،تدريب
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العامميف) أثر عمى تحسيف األداء المالي لمشركة والمتمثؿ في(نسب الربحية العائد عمى المبيعات،ROS
العائد عمى الصوؿ ،ROAالعائد عمى حقوؽ الممكية، ROEالعائد عمى الستثمار ،)ROIوقد استخدـ

أسموب المسح الشامؿ لممجتمع الحصائي لمدراسة المتمثؿ بالشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية
كافة ،وعبر توزيع الستبانات عمى الشركات التي ادعت تطبيؽ نظاـ ادرة الجودة الشاممة ،التي بمغ عددىا

 25شركة ،وذلؾ لموقوؼ عمى حقيقة الوضع الفعمي لدييا ،أما بالنسبة لألداء المالي فقد تـ الحصوؿ عمى
مؤشراتو مف بورصة عماف ومركز إيداع الوراؽ المالية لمفترة الممتدة مف العاـ ()0229 – 0225م ،وقد

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لبياف مالمح تركيبة مجتمع الدراسة.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى اىتماـ الشركات ألبعاد إدارة الجودة الشاممة كاف بدرجة عالية،

ورغـ ذلؾ أظيرت الدراسة أنو ل يوجد أثر لستخداـ أبعاد إدارة الجودة الشاممة عمى تحسيف األداء المالي في

الشركات الصناعية المساىمة العامة .

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :توصي الدراسة إدارات الشركات بضرورة

تبني استخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة واللتزاـ بأبعاده ،ألف تحسيف الجودة يضمف الستغالؿ والستخداـ

األمثؿ لطاقات القوى العاممة واآللت والمواد ،مما يعني خفض التكاليؼ ،والذي سينعكس حتما عمى تحسيف
األداء المالي لمشركة في األجؿ الطويؿ.

ب .دراسة ) (Hussein, 2012بعنوان  " :تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في
البنوك العراقية"

"Impact of Total Quality Management Requirements on Banking Financial
"Performance in Iraq

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة أثر إدارة الجودة الشاممة ممثمة بالتركيز عمى الزبائف ،والتحسيف المستمر،

عمى األداء المصرفي المالي .وفي ىذه الدراسة فيما يتعمؽ باألداء المالي ،فأنو يتمثؿ في بعديف؛ األوؿ يتمثؿ

مف خالؿ زيادة الربحية والذي يتضمف ثالثة مؤشرات :ىامش الربح ،والعائد عمى األصوؿ ،والعائد عمى
حقوؽ المساىميف .والثاني ممثؿ بمخاطر التناقص وشمؿ عمى مؤشر مخاطر رأس الماؿ ،ولمعرفة تأثير

متطمبات إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي ،اعتمدت الدراسة استخداـ المنيج الوصفي التحميمي .استند
جمع في البيانات عمى الستبياف بحيث استخدمت الدراسة عينة عشوائية طبقية مقدارىا  5.موظؼ في 7
بنوؾ.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف التزاـ البنوؾ الراقية بأبعاد إدارة الجودة الشاممة كاف بدرجة مرتفعة ،وأف

إجمالي متطمبات إدارة الجودة (التركيز عمى الزبائف ،التحسيف المستمر) يكوف ليا تأثير كبير عمى األداء

المالي لمبنوؾ العراقية مجتمع الدراسة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة تطبيؽ البنوؾ لمتطمبات إدارة الجودة

الشاممة لما ليا مف أثر عمى تحسيف األداء المالي كما أظيرت نتائج الدراسة.
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ج( .الدعاس )02:2،بعنوان" :إدارة الجودة الشاممة وأثرىا في تحسين األداء المالي-دراسة تطبيقيو عمى
عينة من المصارف التجارية االردنية"

ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر إدارة الجودة الشاممة في تحسيف األداء المالي والتي اجريت عمى عينة مف
المصارؼ التجارية الردنية والبالغ عددىا  5مصارؼ مف أصؿ  13مصرؼ ،التي اختيرت وفقاً لمعيار
القيمة السوقية لمسيـ الواحد لتمؾ البنوؾ  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير استبانة وتوزيعيا عمى

عينة مف العامميف في تمؾ المصارؼ بحيث أف أبعاد ادارة الجودة الشاممة تمثمت في دعـ والتزاـ اإلدارة العميا

بفمسفة الجودة الشاممة ،التحسيف المستمر لمعمميات ،المعمومات المطموبة ،مشاركة العامميف ،قياساَ ألثرىا

عمى األداء المالي المتمثؿ في نسب الربحية ونسب السيولة ،واعتمدت الدراسة استخداـ المنيج الوصفي
التحميمي.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الدراسة أوضحت ميالً واىتماماً بدرجة مرتفعة مف ِقبؿ العامميف بأبعاد إدارة

الجودة الشاممة المتمثمة بالتزاـ اإلدارة العميا لممصارؼ بفمسفة إدارة الجودة الشاممة  ،والتحسيف المستمر

لمعمميات المصرفية ،والمعمومات المطموبة  ،ومشاركة العامميف بتحسيف األداء المالي ،و أشارت النتائج إلى
موافقتيـ التامة وأف ىذه العوامؿ ترتبط بشكؿ كبير بتحسيف األداء المالي .وبينت الدراسة أف أبعاد إدارة

الجودة الشاممة مجتمعة ليا لعالقة ذات دللة إحصائية بتحسيف األداء المالي  ،أي أشارت النتائج إلى وجود
عالقة بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة وتحسيف األداء المالي .

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :بأف تقوـ المؤسسات بشكؿ عاـ والمؤسسات

المصرفية بشكؿ خاصة بعقد دورات تدريبية لمعامميف لدييا ،بضرورة إشراؾ العامميف في تطبيؽ إدارة الجودة
الشاممة ،بإجراء دراسة تتناوؿ العالقة بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة وتحسيف األداء التسويقي لخدمات
المصارؼ التجارية.

 .3الدراسات األجنبية

أ .دراسة ) (Kampouridis, 2015بعنوان " :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لشركات
البناء اليونانية خالل فترة األزمة"

"The Effect of TQM on Financial Performance of Greek Companies of
"Structural Construction Sector during Crisis Period

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة الجودة الشاممة متمثمة أبعادىا في (دعـ والت ازـ اإلدارة العميا بفمسفة،
التركيز عمى المستيمؾ ،التحسيف المستمر لمعمميات)عمى األداء المالي لشركات التي تعمؿ في صناعة البناء
والتشييد في اليوناف خالؿ السنوات( )02::-0228م ،أي عندما شيد اليوناف الركود القتصادي حيث كاف

لألزمة المالية والجتماعية في اليوناف تأثير كبير في مجاؿ صناعة البناء ،وتـ قياس األداء المالي مف خالؿ
نسب السيولة متمثمة بنسبة التداوؿ والكفاءة بمعدؿ دوراف المخزوف ،والربحية بإجمالي ىامش الربح ،صافي
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ىامش الربح ،العائد عمى المبيعات والمالءة بنسبة القروض لحقوؽ الممكية .واعتمدت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي.

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إلدارة الجودة الشاممة عمى نسبة السيولة حيث أف المنظمات التي

اعتمدت تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة قدمت درجة ممحوظة في التكيؼ في ظؿ ظروؼ الركود العميؽ في
السيولة .كما أشارت الدراسة الى أنو ل يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممة عمى نسب الربحية أي في الحالة
اليونانية تقنيات إدارة الجودة الشاممة التي كاف مستوى تطبيقيا ضعيفاً لـ تكف كافية لستيعاب التأثير السمبي

لموضع القتصادي اليوناني.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :إجراء مزيد مف البحوث حوؿ تأثير إدارة

الجودة الشاممة عمى األداء المالي في سنوات مختمفة لقياس أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي بعيداً
عف حالة الركود في القتصاد اليوناني.

ب .دراسة ) (Muta,2014بعنوان  " :ممارسات إدارة الجودة واألداء المالي لمشركات لصناعة اإلسمنت
في كينيا"

"Quality Management Practices and Financial Performance of Cement
"Manufacturing Firms in Kenya

تيدؼ الدراسة لتحديد ممارسات إدارة الجودة مف قبؿ شركة صناعة اإلسمنت في كينيا واألداء المالي

ليا .وتمثمت أبعاد إدارة الجودة بالتحسيف المستمر ،مشاركة العامميف ،تدقيؽ داخمي لممعايير .وتمثمت أبعاد
األداء المالي في العائد عمى الستثمار ،العائد عمى حقوؽ الممكية ،العائد عمى المبيعات ،نسبة التداوؿ.
ولمعرفة تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي .استند جمع البيانات عمى الستبياف والتقارير

السنوية خالؿ الفترة مف ()0229-0225م .تـ استخداـ المسح الشامؿ ؿ  6شركات بواقع  3.موظؼ.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى تطبيؽ الشركات ألبعاد الجودة كاف مرتفعاً ،كما أشارت النتائج إلى

وجود أثر لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى الستثمار والعائد عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى
المبيعات ،بينما لـ يوجد أثر لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :أف الشركات صناعة اإلسمنت في كينيا

ينبغي قياس أنفسيـ مع أفضؿ الشركات أداء في العالـ .وأيضاً توصي الدراسة الباحثيف واألكاديمييف في

المستقبؿ بالبحث حوؿ تأثير ممارسات إدارة الجودة في قطاع آخر عمى سبيؿ المثاؿ في القطاع المصرفي

أو قطاع التأميف .

ج .دراسة ) (Mwaniki &Okibo , 2014بعنوان " :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في
القطاع المصرفي :دراسة حالة البنك الوطني في كينيا"

"Effects of Total Quality Management on Financial Performance in the
"Banking Sector: A Case Study of National Bank of Kenya
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ىدفت الدراسة الى تحديد ممارسات إدارة الجودة الشاممة التي يستخدميا بنؾ كينيا الوطني ودراسة تأثيرىا
عمى األداء المالي لمبنؾ .تمثمت أبعاد إدارة الجودة الشاممة في العالقات مع المورديف والتركيز عمى الزبائف
ومشاركة ودعـ اإلدارة العميا.استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ الستبانة كأداة لمدراسة

حيث تـ توزيعيا عمى موظفي بنؾ كينيا الوطني.

وقد أظيرت نتائج الدراسة اىتماـ اإلدارة العميا بالبنؾ بنظاـ الجودة ،وأف الىتماـ بالتركيز عمى الزبائف

كاف مرتفعاً ،كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بيف إدارة ومعالجة العالقات مع المورديف واألداء

المالي .وأف عالقات العمالء تؤثر سمباً عمى األداء المالي.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة استمرار دعـ الدارة العميا والتركيز

عمى الزبائف لما لذلؾ مف أثر عمى تحسيف األداء المالي.
د .دراسة )(Ghadiri, 2013بعنوان " :العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي"

"The Survey of Relationship between Total Quality Management and
"Financial Performance

ىدفت الدراسة لبحث العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة متمثمة في( دعـ اإلدارة العميا والتحسيف المستمر
والتركيز عمى الزبائف ،ورضا العامميف) واألداء المالي لمشركات المدرجة في بورصة طيراف ،حيث كانت

الدراسة تتبع المنيج الوصفي التحميمي ،وشمؿ  46.شركة مدرجة في بورصة طيراف وتـ جمع بياناتيا مف
خالؿ أداة الدراسة المتمثمة بالستبياف.

وقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا

باألداء المالي ،كما وأظيرت وجود عالقة ذات مغزى بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي ،وكانت درجة

اىتماـ المبحوثيف بتمؾ الشركات في إدارة الجودة الشاممة المستخدمة بالدراسة مرتفعة.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :ضرورة الىتماـ بإدارة الجودة الشاممة

وتطبيؽ أبعادىا سالفة الذكر ألنيا اصبحت واحده مف ضروريات عمـ اإلدارة اليوـ في عصر التنافسية

الحالية ،كما توصي الدراسة الشركات أف تنظر في كؿ يوـ لتحسيف نوعية منتجاتيا وخدماتيا حتى تتمكف مف
تمبية احتياجات الزبائف في ظؿ المنافسة.
ه .دراسة ) (GETERIA, 2012بعنوان  " :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في كمية كينيا"

"The Effect of Total Quality Management on Financial Performance Case of
"Kenya Utalii College

ىدفت الدراسة لتحديد أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لكمية  Utaliiفي كينيا وعوامؿ النجاح
الحاسمة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة .وكانت أبعاد إدارة الجودة الشاممة متمثمة في التحسيف المستمر،
التركيز عمى الزبوف ،التدقيؽ الداخمي لممعايير ،وكاف األداء المالي ممثالً بالعائد عمى األصوؿ والعائد عمى
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المبيعات ومجموع الصوؿ ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .تكوف مجتمع الدراسة موظفي كمية
 ، Utaliiكانت األداة الرئيسة لجمع البيانات مف خالؿ الستبياف.

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود اىتماـ بدرجة عالية ألبعاد إدارة الجودة الشاممة مف ِقبؿ موظفي الكمية،

وأف ىناؾ عالقة بيف نجاح تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي .وىذا يعني أف إدارة الجودة الشاممة
وسيمة لجيود منتظمة وشاممة مربحة عمى المدى الطويؿ  ،وأف الموظفيف اإلدارييف يحتاجوف لتقديـ

لتدريب في ما يخص إدارة الجودة الشاممة الممارسات في الكمية.

وتوصمت الد ارسة إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :المزيد مف األبحاث والجيود لقياس تأثير

إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لمشركات الخدمية ككؿ .والقياـ بالمسح لقطاع الصناعة بأكمميا،
وتوصي الدراسة اإلدارة العميا أف تركز عمى توفير عممية متوازنة لألنشطة المؤسسية التي تُعنى بإدارة الجودة
الشاممة.
و .دراسة) (Shahin, 2011بعنوان  " :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي دراسة حالة شركة
بوتن الصناعية "

"An Investigation on the Influence of Total Quality Management on Financial

"Performance the Case of Boutan Industrial Corporation

ىدفت الدراسة لمعرفة تأثير إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في شركة بوتف الصناعية في إيراف،

وتـ قياس ذلؾ مف خالؿ  5نسب لدراسة مؤشرات لألداء المالي ،التي تشمؿ نسبة التداوؿ ،نسبة السيولة
السريعة ،ومعدؿ العائد عمى األصوؿ ،معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية ،الديوف ؿ نسبة إجمالي األصوؿ
واجمالي معدؿ دوراف األصوؿ .وكانت أبعاد ادارة الجودة الشاممة متمثمة في (التزاـ الدارة العميا بالجودة،

التركيز عمى الزبائف ،العالقة مع المزوديف ،مشاركة العامميف ،تمكيف وتدريب العامميف) و تمت دراسة الحالة
عمى شركة بوتف الصناعية وذلؾ في الفترة()0223-:993م مف خالؿ استخداـ الستبانات لقياس أبعاد إدارة

الجودة الشاممة ،وتحميؿ القوائـ المالية لقياس التغيير في النسب المالية المذكورة .

وقد اظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الىتماـ بأبعاد إدارة الجودة الشاممة كاف مرتفعاً ،وأف إدارة الجودة

الشاممة ليا تأثير عمى العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ الممكية ،بينما لـ يوجد ليا أثر عمى نسبة
السيولة المتمثمة بنسبة التداوؿ.

وتوصمت الد ارسو إلى عدد من التوصيات التي كان أىميا :إجراء مزيد مف البحوث حوؿ تأثير إدارة

الجودة الشاممة عمى األداء المالي في مختمؼ المنظمات والصناعات ،ومقارنة النتائج ،والتحقيؽ في آثار

المتغيرات التنظيمية مثؿ حجـ المؤسسة ،الستراتيجية التنظيمية ،نوع الصناعة ،الييكؿ التنظيمي.
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رابعاً:التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
اتضح لمباحثة مف خالؿ عرضيا لمدراسات السابقة وجود اىتماـ كبير وتوجيات إيجابية نحو موضوعي

إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي .تعرض الباحثة فيما يمي أوجو الستفادة مف الدراسات السابقة ،وأوجو
تميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة.
التفاؽ والختالؼ فييا ،كما تشير إلى مدى ّ
 .1أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
أفادت نتائج الدراسات السابقة  ،الدراسة الحالية  ،حيث كانت نقطة انطالؽ لموضوع ىذه الدراسة والتي
أعانت الباحثة عمى إثراء ىده الدراسة مف خالؿ المعمومات التي تضمنتيا ىذه الدراسات ،حيث كانت مرشداً

لمباحثة في تحديد الفترة الزمنية لمدراسة و بعد مراجعة الدراسات السابقة والطالع عمى الفترات الزمنية ليا تـ
األخذ بعيف الحسباف المتوسط لمفترات الزمنية لتمؾ الدراسات وكما ساعدت الباحثة فيما يمي:
أ .تحديد مشكمة وأسئمة الدراسة.

ب .تحديد متغيرات الدراسة.

ج .صياغة فرضيات الدراسة وأىدافو.

د .تحديد مجتمع الدراسة.

ه .اختيار منيجية الدراسة  ،أدواتو ،واألساليب اإلحصائية.
و .بناء اإلطار النظري الدراسة.

ز .صياغة فقرات الستبانة.

ح .توجيو الباحثة لمراجع مختمفة عربية أو أجنبية.

ط .الربط بيف نتائج ىذه الدراسة والدراسات السابقة.
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 .2أوجو االختالف واالتفاق بين الدراسات السابقة:
جدول ( )7التعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
#

أوجـــــو

المقارنة

الدراســــة الحاليــــــة

.:

منيج الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي

.0

حدود

تـ دراسة أثر استخداـ إدارة الجودة

الدراسة:

الشاممة عمى األداء المالي.

ج .الحد
الزماني

اتفقت مع ابو عواد والكببجي Kampouridis ,Shahin ,Muta,

بشكؿ مباشر في حد الموضوعي لمدراسة .بينما اختمفت مع
دراسة العاجز ،الدعاس Mawaniki&okibo, Ghadiri,حيث لـ
تتطرؽ ىذه الدراسات بشكؿ مباشر لمؤشرات األداء المالي.

الموضوعي
المكاني

اتفقت مع جميع الدراسات في استخداميا المنيج الوصفي
التحميمي.

أ .الحد

ب .الحد

أوجـــــو التشابو واالختالف مع الدراسات السابقة

في األراضي الفمسطينية

( الضفة الغربية وقطاع غزة)
الفترة ما بيف ()2.15-2.11ـ
الفترة الزمنية ( )5سنوات.

اتفقت مع دراسة النجار ،الق ار ،بشناؽ في الحد المكاني لمدراسة،
بينما اختمفت مع الدراسات السابقة األخرى في ذلؾ.
دراسة أبو عواد والكببجي ،كمبونة,Kouser ,Muta ,
)5( Mawaniki&okiboسنوات ،
)3( Kampouridisسنوات ،النجار ()7سنوات ،النحاؿ 9
سنوات Shahin ،كانت أطوؿ فترة في الدراسات ( )1.سنة.

.3

مصطمحات

.5

مجتمع

الدراسة
الدراسة

إدارة الجودة الشاممة ،األداء

اتفقت مع جميع الدراسات في المصطمح.

المالي ،سوؽ األوراؽ المالية.
الشركات المدرجة في سوؽ

فمسطيف لألوراؽ المالية التي

اتفقت مع دراسة النجار في تناوليا الشركات المدرجة في سوؽ
فمسطيف لألوراؽ المالية موضوع الدراسة  ،واختمفت مع دراسة

تستخدـ إدارة الجودة الشاممة والبالغ أبو عواد والكببجي  ،كمبونة  Kampouridis ,shahin،حيث
عددىا ( )15في تمؾ الفترة.
ركزت عمى الشركات في قطاع الصناعة ،ودراسة الدعاس

،Husseinفي أنيا ركزت عمى قطاع البنوؾ والخدمات
المصرفية ،ودراسة  Mutaعمى شركات األسمنت ،باإلضافة
إلى أف حجـ مجتمع الدراسة الحالية اختمفت حيث كاف مجتمع
الدراسة في الدراسات السابقة أكبر مف الدراسة الحالية.
.6

أداة الدراسة

.7

األساليب

الستبانة  +تحميؿ القوائـ المالية.

اتفقت مػع د ارسػة ابػو عػواد والكببجػي ,Muta, Kampouridis,

 Shahinف ػ ػػي اس ػ ػػتخداـ األداة ولك ػ ػػف د ارس ػ ػػة ال ػ ػػدعاس ،الع ػ ػػاجز
Mawaniki&okibo,GETERIA

Ghadiri ,Hussein,

استخدمت الستبياف فقط كأداة الدراسة.
اإلحصائية

اإلحصاء الوصفي معامؿ الرتباط

بيرسوف ونماذج النحدار الخطي
البسيط مف خالؿ البرنامج

اتفق ػػت مػ ػػع د ارس ػػة ابػ ػػو عػ ػواد والكببجػ ػػي ,Muta,Kampouridi,
 Shahinمف حيث نماذج اإلحصاء الوصفي.

الحصائي SPSS

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة بعد الرجوع لمدراسات السابقة)
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جدول رقم ( :)8متغيرات الدراسة وأبعادىا تبعاً لمدراسات السابقة

متغيرات

الدراسات السابقة

الدراسة

دعم والتزام

اإلدارة العميا
بفمسفة
الجودة

التحسين

المتغير األول

إدارة الجودة الشاممة

المتغير الثاني

األداء المالي

المستمر

لمعمميات
التركيز عمى
الزبون

مشاركة

العاممين
تدريب

العاممين
العائد عمى
االصول
ROA

العائد عمى

حقوق الممكية

عواد والكببجي( ،)2013 ،الدعاس( ،)2010 ،المعمر، )2014 ،
(القرا( ،)2014 ،أبو ّ
(جويحاف( ،)2013 ،عبد الجواد)2016،

(El-Tohamy & Al Raoush, 2015), (ORUMA, 2014), (Nielsen, 2013),

)Kalra, 2013), (Kampouridis, 2015), (Mawaniki&okibo, 2015), (Shahin,
)2011), (Ghadiri, 2013),( Ngambi,2015

(القرا( ،)2014 ،المعمر( ،)2014 ،الشعار( ،)2015 ،جويحاف( ،)2013 ،العاجز،)2008،

عواد والكببجي( ،)2013 ،الدعاس( ،)2010 ،عبد الجواد)2016،
(أبو ّ
(Hussein, 2012), (Muta, 2014), (Ghadiri, 2013), (GETERIA, 2013),
(Kampouridis, 2015), ( Ngambi,2015).

عواد والكببجي( ،)2013 ،العاجز.)2008 ،
(عبد الجواد( ، )2016،أبو ّ
(El-Tohamy & Al Raoush, 2015), (Kampouridis, 2015),
(Mawaniki&okibo, 2015) (Ghadiri, 2013), (GETERIA, 2013),(Nielsen,
2013), )Kalra, 2013), (Hussein, 2012), (Shahin, 2011).

عواد والكببجي،)2013 ،
(الشعار( ،)2015 ،عبد الجواد( ، )2016،المعمر( ،)2014 ،أبو ّ
(الدعاس( ،)2010 ،العاجز)2008 ،

(El-Tohamy & Al Raoush, 2015), ( Ngambi,2015), (Muta, 2014),
(Shahin, 2011).

عواد والكببجي( )2013 ،العاجز. (2008 ،
(عبد الجواد(، )2016،أبو ّ
(El-Tohamy & Al Raoush, 2015), ( Ngambi,2015),(ORUMA, 2014),
(Ghadiri, 2013) ,(Nielsen, 2013), (Shahin, 2011).

عواد والكببجي( ،)2013 ،النجار( ،)2013 ،نديـ (،)2013،المطيري
(النحاؿ( )2016،أبو ّ
( ،)2012،بشناؽ( ،)2011 ،أبو حويمة( ،)2012 ،كمبونة وآخروف) ،)2011 ،النحاؿ)2016،

)(Mwangi,2015) ,(GETERIA, 2013), (Hussein, 2012),( Kouser,2012
(Shahin, 2011).

عواد والكببجي( ،)2013 ،نديـ ( ،)2013،النجار( ،)2013 ،المطيري
(النحاؿ(، )2016،أبو ّ
( ،)2012،أبو حويمة( ،)2012 ،بشناؽ( ،)2011 ،كمبونة وآخروف) .)2011 ،النحاؿ)2016،

(Muta, 2014), (Hussein, 2012), (Shahin, 2011).

ROE
العائد عمى
المبيعات

عواد والكببجي( ،)2013 ،النجار( ،)2013 ،أبو حويمة.)2012 ،
(أبو ّ
(Kampouridis, 2015),(Muta, 2014), (GETERIA, 2013).

ROS
نسبة التداول
Current

(أبو حويمة( ،)2012 ،المطيري )2012،

(Hussein, 2012), (Kampouridis, 2015),(Shahin, 2011),

Ratio

74

متغيرات

الدراسات السابقة

الدراسة

المحور الثالث
إدارة الجودة

عواد والكببجي( ،)2013 ،الدعاس(، )2010 ،العاجز )2008 ،
(أبو ّ
(Kampouridis, 2015), (Mawaniki&okibo, 2015), (Muta, 2014) (Hussein, 2012),
(Ghadiri, 2013), (GETERIA, 2013) , (Shahin, 2011).

الشاممة وأثرىا
عمى األداء
المالي

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة بعد الرجوع لمدراسات السابقة)

 .3ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
أ.

تعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا والتي ألقت الضوء عمى أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي
في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية .أف ىذه الدراسة جمعت المتغيريف معاً (إدارة
الجودة الشاممة واألداء المالي) وذلؾ لختبارىما ومعرفة مدى عالقة استخداـ أبعاد إدارة الجودة الشاممة
باألداء المالي لمشركة .وكما ذكرنا في السابؽ بأنيا دراسة نادرة مف نوعيا ،حيث ركزت الدراسة الحالية
بشكؿ أساسي عمى  5أبعاد مستقمة ألبعاد إدارة الجودة الشاممة (دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة،
التحسيف المستمر لمعمميات ،مشاركة العامميف ،التركيز عمى الزبوف ،تدريب العامميف) .لختبار أثرىا
عمى األداء المالي كمتغير تابع باستخداـ  4مؤشرات مالية (العائد عمى المبيعات  ،ROSالعائد عمى
األصوؿ  ،ROAالعائد عمى حقوؽ الممكية  ،ROEنسبة التداوؿ) وتفسير نتائجيا.
ب .آثرت الباحثة تنوع طبيعة مجتمع الدراسة بيف جميع قطاعات الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية و البالغ عددىا ( )15شركة استخدمت إدارة الجودة الشاممة؛ مف منطمؽ التعرؼ إلى أي
فروقات قد تظير بينيما في نتائج الدراسة.
ممخص الفصل الثالث
تناوؿ ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت جوانب ىذه الدراسة بمتغيرييا المستقؿ إدارة
الجودة الشاممة ،والتابع األداء المالي .و استعرضت الباحثة في الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاممة،
و الدراسات التي تناولت األداء المالي  ،والدراسات التي ربطت بيف إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي .كما

صنفت الباحثة الدراسات في كؿ جزء مف األجزاء الدراسات لثالثة تصنيفات (محمية ،عربية ،أجنبية) ،حيث
ّ
لقت الباحثة قصو اًر في الدراسات المحمية التي تناولت إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي.
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الفصل الرابع
إجراءات ومنيجية الدراسة

مقدمة.
أوالً :منيج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :أدوات الدراسة.
رابعاً :صدق وثبات االستبانة.
خامساً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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مقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيساً يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،وعف

طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا

في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لممنيج المتبع ومجتمع الدراسة ،وكذلؾ أدوات الدراسة التي كانت عبارة عف

الستبانة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،ويتناوؿ أيضاً بيانات

األداء المالي لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية
التي استخدمت في تحميؿ البيانات واستخالص نتائج الدراسة.
أوالً :منيج الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج "الوصفي التحميمي" الذي يمكف مف خاللو

وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعالقة بيف مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات

التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

ويعرؼ الحمداني ( )100:2006المنيج الوصفي التحميمي بأنو "المنيج الذي يسعى لوصؼ الظواىر أو

األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ
بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة والظواىر التي ندرسيا

واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

و استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصادر الثانوية وذلؾ مف خالؿ تحميؿ القوائـ المالية لمشركات التي تستخدـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة
والمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في الفترة  2011ـ الى 2015ـ .ومف خالؿ مراجعة
المراجع العربية واألجنبية ومنيا :الكتب  ،الدوريات ،المنشورات ،الرسائؿ العممية ،المجالت العممية،

المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت ذات العالقة بموضوع الدراسة وأي مراجع أخرى تسيـ في إثراء
الدراسة.

 .2المصادر األولية :اتجيت الباحثة إلى جمع البيانات األولية مف خالؿ الستبانة كأداة لجمع البيانات
الالزمة والمتعمقة بالمتغير المستقؿ لمدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة :

يتكوف مجتمع الدراسة مف الشركات التي تستخدـ إدارة الجودة الشاممة والمدرجة في سوؽ فمسطيف

لألوراؽ المالية في العاـ 2.15ـ والتي تتضمف قطاع الخدمات والبنوؾ والصناعة والستثمار ويتكوف مجتمع

الدراسة مف  15شركة موزعة عمى القطاعات سالفة الذكر مف أصؿ  49شركة مدرجة .لصغر مجتمع

الدراسة ستقوـ الباحثة باستخداـ أسموب الحصر الشامؿ لمدراء ورؤساء األقساـ والموظفيف في قسمي الجودة
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والمالية /الحسابات في تمؾ الشركات .كما وتـ احتساب النسب المالية مف خالؿ البيانات الثانوية الواردة في
التقارير المالية المنشورة –حسب مبدأ اإلفصاح – في الفترة مف 2.11ـ إلى 2.15ـ.
وبعد استيفاء الشركات الشروط اآلتية:

 توفر بياناتيا المالية مدققة ومنشورة طيمة فترة الدراسة مف سنة 2.11ـ ولغاية 2.15ـ .
 استخداميا لنظاـ إدارة الجودة الشاممة طيمة فترة الدراسة.

 مدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في العاـ 2.15ـ.
 خبرة أفراد المجتمع  5سنوات فأكثر وىي فتره الدراسة.

وتشير الباحثة أف جميع الشركات مجتمع الدراسة مقرىا الرئيس بالضفة الغربية باستثناء شركة
الفمسطينية لمكيرباء التي تتبع لقطاع الخدمات مقرىا بقطاع غزة .تـ توزيع  75استبانة عمى كافة مفردات
مجتمع الدراسة .وتـ استرداد  60استبانة أي بنسبة استرداد  .%80عمماً بأف الباحثة بذلت جيداً كبي اًر جداً
وتكوف
ومضاعفاً لسترداد ىذا العدد مف الستبانات ،وذلؾ نظ اًر لصعوبة الوصوؿ والدخوؿ ليذه الشركات ّ .

مجتمع الدراسة مف الشركات اآلتية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (:)9
جدول رقم( :)9مجتمع الدراسة

القطاع

الصناعة

الخدمات
البنوك والخدمات
المالية

االستثمار

الرقم

الرمز

الشركة

تاريخ تطبيق

1

AZIZA

دواجف فمسطيف

2009

2

BPC

بيرزيت لألدوية

2010

3

GMC

مطاحف القمح الذىبي

2010

4

JPH

القدس لممستحضرات الطبية

2010

5

LADAEN

فمسطيف لصناعات المدائف

2009

6

APC

العربية لصناعة الدىانات

2009

7

VOIC

مصانع الزيوت النباتية

2005

8

PEC

الفمسطينية لمكيرباء

2009

9

PALTEL

التصالت الفمسطينية

2011

10

GCOM

جموباؿ كوـ لالتصالت

2009

11

TNB

البنؾ الوطني

2010

12

PCB

البنؾ التجاري الفمسطيني

2010

13

BOP

بنؾ فمسطيف

2009

14

PIIC

فمسطيف لالستثمار الصناعي

2011

15

PADICO

فمسطيف لمتنمية والستثمار

2007

الجودة

المصدر :أُعد بواسطة الباحثة بعد مراجعة تقارير الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية
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ثالثاً :أدوات الدراسة:
تمثمت أدوات الدراسة بالستبانة بربط نتائج تحميؿ الستبانة بنتائج تحميؿ األداء المالي الذي تمثؿ
بمؤشرات النسب المالية لمشركات التي قامت بتعبئة الستبانة وفيما يمي توضيح ألدوات الدراسة:
 .1األداء المالي لمشركات مجتمع الدراسة :تـ استخداـ التقارير المالية لمشركات مجتمع الدراسة وعددىا 15

شركة ،وتـ استخراج العديد مف األرقاـ الرئيسة التي مف خالليا تـ استخراج النسب المالية التي تمثؿ األداء
المالي وىي عبارة عف :العائد عمى األصوؿ  ،ROAالعائد عمى حقوؽ الممكية  ،ROEالعائد عمى المبيعات
 ،ROSنسبة التداوؿ  ،Current Ratioوقد تـ أخذ المتوسط الحسابي لكؿ متغير آلخر خمس سنوات مف
عاـ  2011إلى 2015ـ .ومف خالؿ مراجعة التقارير السنوية الفنية والمالية لمشركات مجتمع الدراسة تبيف أف

تطبيؽ نظاـ الجودة قد بدأ بالمتوسط تقريباً منذ العاـ 2011ـ .والممحؽ رقـ ( )3يوضح البيانات والنسب

المالية لمشركات مجتمع الدراسة.

 .2االستبانة :فيما يمي توضيح لخطوات إعداد الستبانة ومكوناتيا وتصحيحيا مف خالؿ مقياس ليكرت

الخماسي :

أ .إعداد االستبانة
اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لبناء الستبانة -:
 .1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة لالستفادة منيا في بناء الستبانة وصياغة
فقراتيا.

 .2تحديد المجالت الرئيسة التي شممتيا الستبانة.
 .3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

أولية لالستبانة.
مسودة ّ
 .4إعداد ّ
المسودة األولية لالستبانة عمى المشرفيف لتقييميا وأخد آرائيـ حوؿ مدى صالحيتيا ،وترابط
 .5عرض
ّ
فقراتيا ،ومناسبتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 .6إعادة ترتيب مجالت الستبانة واجراء التعديالت التي اقترحيا المشرفوف.
 .7عرض الستبانة بعد تعديالت المشرفيف عمى مجموعة مف المحكميف مف أساتذة الجامعات ،والذيف
قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد بخصوص حذؼ أو تعديؿ ما يمزـ .والممحؽ رقـ ( )2يوضح

أسماء قائمة المحكميف.

 .8تصميـ الستبانة بشكميا النيائي تبعاً لتوصيات المح ّكميف والمشرفيف ،كما تظير في ممحؽ رقـ (.)1
 .9توزيع الستبانة عمى مجتمع الدراسة لجمع البيانات الالزمة .
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ب .مكونات االستبانة
تكونت أداة الدارسة (الستبانة) مف قسميف رئيسييف:
ّ
القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الشخصية لممستجيبيف (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات
الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات
التدريبية التي حصؿ المستجيب عمييا في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة).

القسم الثاني :وىو عبارة عف مجاالت الدراسة ،ويتكوف مف  40فقرة ،موزع عمى  5مجالت :

المجال األول :دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
المجال الثاني :التحسين المستمر لمعمميات ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
المجال الثالث :التركيز عمى الزبون ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
المجال الرابع :مشاركة العاممين ،ويتكوف مف ( )8فقرات.

المجال الخامس :تدريب العاممين ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
ج .تصحيح االستبانة
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي لتصحيح أداة الدراسة(الستبانة) ،بحيث تـ

عرض فقرات الستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة  ،ومقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيـ
عمييا .تـ إعطاء اإلجابات أوزاف رقمية لتمثّؿ درجة الجابة عمى الفقرة ،كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ (.)1.
جدول رقم( :)10تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي

اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

0

:

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )1.أعاله بأف الفقرة التي يتـ "الموافقة عمييا بشدة" تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة

التي يتـ "الموافقة عمييا" تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا "محايد" تأخذ الدرجة
( ،)3في حيف أف الفقرة التي تكوف اإلجابة عمييا "غير موافؽ" تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلؾ الفقرة التي يجاب
عمييا غير "موافؽ بشدة" تأخذ الدرجة (.)1
ولتحديد مستوى الموافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ،وكؿ مجاؿ مف مجالت ضمف أداة الدراسة ،فقد تـ

يوضح مستويات الموافقة
العتماد عمى قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزف النسبي والجدوؿ رقـ ( )11أدناه
ّ
استناداً لخمس مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).

80

جدول رقم( :)11مستويات الموافقة عمى فقرات ومجاالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

المتوسط الحسابي

أقؿ مف 108.

 108.إلى
2059

 206.إلى
3039

 304.إلى
4019

أكبر مف أو

يساوي 402.

المتوسط الحسابي النسبي( الوزن

أقؿ مف

 %36إلى

 %52إلى

 %68إلى

أكبر مف أو

النسبي)

%36

%5109

%6709

%8309

يساوي %84

والجدوؿ السابؽ يعطي دللة واضحة عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف ( )108.تدؿ عمى وجود درجة

منخفضة جداً مف الموافقة عمى الفقرة أو البعد أو المجاؿ بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً مف عدـ الموافقة،

أما المتوسطات التي تتراوح بيف ( )2059-108.فيي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة مف الموافقة بمعنى

درجة مرتفعة مف عدـ الموافقة عمى الفقرات أو األبعاد والمجالت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بيف (-206.
 )3039فيي تدؿ عمى وجود درجة متوسطة مف الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المجاؿ
المقصود ،كما أف المتوسطات التي تتراوح بيف ( )4019-304.تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف الموافقة،

في حيف أف المتوسطات التي تساوي وتزيد عف ( )402.تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة ،وىذا
التقسيـ تـ تحديده وفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذي تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
رابعاً :صدق االستبانة
صدؽ الستبانة يعني " أف يقيس الستبياف ما وضع لقياسو" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما يقصد
بالصدؽ "شموؿ الستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا
ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات وآخروف .)179:2001 ،وقد

تـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ الستبانة وىي :الصدؽ المرتبط بالمحتوى (الصدؽ الظاىري) ،وصدؽ

المقياس(صدؽ التساؽ الداخمي ،الصدؽ البنائي).

-1الصدق المرتبط بالمحتوى "الصدق الظاىري ":
ُيستخدـ أسموب الصدؽ الظاىري أو ما يسمى بصدؽ آراء المحكميف ،بيدؼ التأكد مف مدى صالحية
الستبانة ومالءمتيا ألغراض الدراسة ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ عرض الستبانة عمى مجموعة مف المح ّكميف
ذوي الخبرة والمختصيف بالموضوع قيد الدراسة ،حيث تطمب الباحثة منيـ إبداء رأييـ فيما يتعمؽ بمدى صدؽ
وصالحية كؿ فقرة مف فقرات الستبانة ومدى مالءمتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،كما تطمب منيـ إبداء

وجية نظرىـ فيما تحتويو الستبانة  ،وادخاؿ التعديالت التي يرونيا مناسبة.

وبناء عميو فقد عرضت الباحثة الستبانة عمى عدد مف المح ّكميف المختصيف مف مختمؼ الجامعات،
ً
وقدـ السادة المحكميف بعض التعديالت عمى الستبانة  ،وقامت الباحثة باألخذ بيذه التعديالت بالتوافؽ مع
ّ
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قدميا المح ّكميف والمشرفيف ،حتى وصمت
المشرفيف ،وأعادت صياغة الستبانة في ضوء المالحظات التي ّ
الستبانة لشكميا النيائي ممحؽ رقـ (.):
 -2صدق المقياس:

أ -االتساق الداخمي

يقصد بصدؽ التساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات الستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي إلية ىذه

الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب التساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت الرتباط بيف
كؿ فقرة مف فقرات مجالت الستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

وفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات الستبانة حسب األعداد والمجالت التي

تتكوف منيا.

جدول رقم(:)12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة " والدرجة الكمية
لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .1تخصص إدارة الشركة الوقت المناسب تجاه جيود تحسيف الجودة.

.799

*0.000

 .2تتولى إدارة الشركة عممية التخطيط لمجودة باستمرار في الشركة.

.696

*0.000

.536

*0.000

.640

*0.000

.595

*0.000

.550

*0.000

.576

*0.000

.592

*0.000

م

.3
.4
.5

الفقرة

تيتـ إدارة الشركة بالدورات التخصصية التي تيدؼ لتعريؼ الموظفيف في جميع
المستويات بأىمية الجودة وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجاؿ.

تعمؿ إدارة الشركة عمى نشر ثقافة الجودة في جميع المستويات اإلدارية في
الشركة.
تؤيد إدارة الشركة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفؽ المعمومات مف األقساـ المختمفة
لتحسيف الجودة.

 .6تعتبر إدارة الشركة أف الجودة شعا اًر ليا.
.7

تيتـ إدارة الشركة بتوفير نظاـ تحفيز مستمر لتحقيؽ مفيوـ جودة
الخدمات/المنتجات.

 .8توفّر إدارة الشركة ميزانية خاصة لتطوير الجودة في الشركة.

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة . α ≥ 0.05

يتضح مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )12معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فق ارت مجاؿ " دعـ والتزاـ اإلدارة العميا

بفمسفة الجودة " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

 α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول رقم(:)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحسين المستمر لمعمميات " والدرجة الكمية لممجال

م

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .1تسعى الشركة إلى التحسيف المستمر لجودة الخدمات/المنتجات التي تقدميا.

.617

*0.000

 .2يوجد لدى الشركة برامج لتسيير وتسييؿ اإلجراءات لتحقيؽ تحسيف الجودة.

.765

*0.000

 .3تتحمؿ الشركة مسؤولياتيا تجاه المجتمع مف خالؿ التحسيف المستمر لجودة عممياتيا.

.730

*0.000

 .4يتـ إلغاء األنشطة غير الضرورية المعيقة لجودة العمميات بشكؿ مستمر في الشركة.

.754

*0.000

 .5تنظر الشركة إلى التحسيف المستمر عمى أنو جزء مف متطمبات الجودة.

.634

*0.000

.646

*0.000

.724

*0.000

.684

*0.000

.6

لالرتباط

تحرص الشركة عمى تبادؿ المعمومات حوؿ المشكالت والموارد المجتمعية مع الشركات
األخرى مف أجؿ تحسيف جودة الخدمة/المنتج.

 .7يتـ ربط مخرجات التدريب في خطة التحسيف لتطوير نظاـ الجودة في الشركة.
.8

الق اررات التي يتـ اتخاذىا بشأف تحسيف الجودة تعتمد دائماً عمى البيانات الموضوعية
الصحيحة.

().Sig

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

ويتضح مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )13معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التحسيف

المستمر

لمعمميات " والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ≥0.05
 αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.

جدول رقم(:)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التركيز عمى الزبون " والدرجة الكمية لممجال

م

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.698

*0.000

.727

*0.000

 .3تضع الشركة رضا الزبوف بعيف العتبار عند وضع الخطط الستراتيجية لمشركة.

.817

*0.000

 .4يتـ السعي بشكؿ دائـ لحؿ المشكالت التي تواجو الزبوف بأقصى سرعة.

.765

*0.000

 .5تمبي الشركة احتياجات ورغبات الزبوف الخاصة عند الطمب بأقصى سرعة وكفاءة.

.784

*0.000

.1
.2

لالرتباط

يتـ الىتماـ والستجابة الفورية لالقتراحات واألسئمة والستفسارات المطروحة مف قبؿ
الزبوف بشكؿ جدي.
تقوـ الشركة بإجراء دراسات مسحية باستمرار لتحديد متطمباتو الزبوف واحتياجاتو وتوقعاتو
المتجددة .

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة . α ≥ 0.05

().Sig

ويتضح مف خالؿ جدوؿ رقـ( )14معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التركيز عمى الزبوف "

والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول رقم( :)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مشاركة العاممين " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .1يشارؾ العامموف في بناء الخطط التطويرية لتحسيف الجودة في الشركة.

.810

*0.000

 .2يشارؾ العامموف في حؿ مشكالت العمؿ مف خالؿ جيد شامؿ لتحسيف الجودة.

.810

*0.000

.3
الجودة.
 .4يوجد ِفرؽ جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات.

.651

*0.000

.737

*0.000

 .5يتـ تشكيؿ حمقات الجودة في الشركة .

.777

*0.000

 .6يتـ تشجيع العمؿ الجماعي في الشركة ضمف إطار فمسفة الجودة التي تتبناىا الشركة.

.750

*0.000

 .7توجد قدرة لدى العامميف عمى المشاركة في صنع الق اررات المتعمقة بالجودة.

.758

*0.000

 .8تساىـ مشاركة العامميف في تحسيف جودة الق اررات التي يتـ اتخاذىا.

.758

*0.000

الفقرة

م

لالرتباط

تيتـ إدارة الشركة بالتغذية الراجعة مف العامميف بتقبؿ المقترحات الجيدة وتبنييا لتحسيف

().Sig

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة . α ≥ 0.05

ويتضح مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )15معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " مشاركة العامميف"

والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05وبذلؾ

يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.

جدول رقم (:)16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تدريب العاممين " والدرجة الكمية لممجال

الفقرة

م

.1

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

يتـ تدريب وتثقيؼ العامميف مف خالؿ توفير نشرات توعية أو مكتبة تتوفر فييا معمومات

().Sig

.707

*0.000

 .2يتوفر لدى الشركة آلية واضحة لتحديد الحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار.

.842

*0.000

 .3تحرص إدارة الشركة عمى تنفيذ برامج تدريب متقدمة غير روتينية في مجاؿ الجودة.
 .4تقوـ الشركة بتدريب العامميف عمى تطبيؽ الجودة مف ِقبؿ متخصصيف بشكؿ تدريجي

.764

*0.000

.790

*0.000

 .5البرامج التدريبية بالشركة تشمؿ جميع الفئات ول تقتصر عمى فئة معينة.

.806

*0.000

 .6توفر إدارة الشركة التسييالت واإلمكانيات الالزمة لدعـ تنفيذ البرامج التدريبية.

.815

*0.000

 .7تستفيد الشركة مف نتائج التقييـ لبرامج التدريب في تطويرىا.

.787

*0.000

 .8تعقد الشركة ورشات عمؿ لترسيخ ثقافة الجودة بنشر مفاىيميا بيف العامميف.

.844

*0.000

عف نظـ الجودة.

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة . α ≥ 0.05
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ويتضػػح مػػف خػػالؿ جػػدوؿ رقػػـ ( )16معامػػؿ الرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات مجػػاؿ " تػػدريب العػػامميف"
والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معػامالت الرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى معنويػة  α ≥0.05وبػذلؾ

يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.

ب-الصدق البنائي (صدق األبعاد الفرعية)
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الوصوؿ

إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات الستبانة.ويشير الجدوؿ رقـ

( )17أف جميع معامالت الرتباط في جميع مجالت الستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية α ≥ 0.05

وبذلؾ تعتبر جميع مجالت الستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.

جدول رقم( :)17معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

عدد الفقرات

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

8

.759

*0.000

التحسيف المستمر لمعمميات.

8

.873

*0.000

التركيز عمى الزبوف.

8

.829

*0.000

مشاركة العامميف.

8

.704

*0.000

تدريب العامميف.

8

.924

*0.000

المجال

االحتمالية )(Sig.

*الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى دللة . α ≥ 0.05

خامساً :ثبات االستبانة:
يقصد بثبات الستبانة ىو أف يعطي الستبياف نفس النتائج إذا أُعيد تطبيقو عدة مرات متتالية ،ويقصد بو
أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو ما ىي درجة اتساقو
وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي.)97 :2010،
وتضـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ الجتماعية ( )SPSSالعديد مف أساليب حساب والتحقؽ مف الثبات،
وفي ىذه الدراسة اعتمدت الباحثة عمى طريقو ألفا كرو نباخ ،كما يمي:
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جدول رقم( :)18معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد

المجال

الفقرات

معامل ألفا كرو نباخ

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

8

0.773

التحسيف المستمر لمعمميات.

8

0.845

التركيز عمى الزبوف.

8

0.893

مشاركة العامميف.

8

0.893

تدريب العامميف.

8

0.915

40

0.952

جميع المجاالت معا

ومػػف خػػالؿ النتػػائج الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )18اتضػػح أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كػػرو نبػػاخ مرتفعػػة لكػػؿ

مجػػاؿ حيػػث تت ػراوح بػػيف ( )0.915,0.773بينمػػا بمغػػت لجميػػع فق ػرات السػػتبانة ( ،)0.952وىػػذا يعنػػى أف
الثبات مرتفع وداؿ إحصائياً.

وبذلؾ تكوف الستبانة في صػورتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ رقػـ ( .)1وتكػوف الباحثػة قػد تأكػدت مػف

صدؽ وثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة الستبانة وصػالحيتيا لتحميػؿ النتػائج واإلجابػة
عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
سادساً  :اختبار التوزيع الطبيعي :
تػـ اسػتخداـ اختبػار شػبيرو -ولػؾ ( (Shapiro-Wilk Testلختبػار مػا إذا كانػت البيانػات تتبػع التوزيػع

الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ رقـ (.)19
جدول رقم( :)19نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة االختبار

المجال/المتغير

القيمة االحتمالية
)(Sig.

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

0.948

0.330

التحسيف المستمر لمعمميات.

0.896

0.398

التركيز عمى الزبوف.

0.991

0.279

مشاركة العامميف.

1.063

0.208

تدريب العامميف.

1.115

0.166

جميع مجاالت االستبانة معا

0.777

0.581

العائد عمى األصوؿ ROA

1.583

0.073

العائد عمى حقوؽ الممكية ROE

0.670

0.761

العائد عمى المبيعات ROS

1.475

0.092

نسبة التداوؿ Current Ratio

1.077

0.196
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ومف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )19اتضح أف القيمة الحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستوى

الدللة  0.05لكافة المجالت والمتغيرات ،وبذلؾ فإف توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي ،و تـ استخداـ
الختبارات المعممية لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
سابعاً  :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
اعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ الجتماعية (Statistical )SPSS V.23

 Package for the Social Sciencesلمعالجة وتحميؿ البيانات إحصائياً واختبار صحة فرضيات

الدراسة .وفيما يمي مجموعة األساليب اإلحصائية التي تم استخداميا في الدراسة:

 -1النسػب المئويػة والتكػ اررات ( :)Frequencies & Percentagesوالتػي تػـ اسػتخداميا فػي وصػؼ أفػراد
مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الشخصية.

 -2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واإلنحراؼ المعياري.

 -3اختبار ألفا كرو نباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات الستبانة.

 -4اختبار شبيرو -ولؾ ( :(Shapiro-Wilk Testلمعرفة مػا إذا كانػت البيانػات تتبػع التوزيػع الطبيعػي مػف
عدمو.

 -5معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة الرتباط :يقوـ ىذا
الختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .وقد تـ استخدامو لحساب التساؽ الداخمي والصدؽ البنائي

لالستبانة.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحػدة ( )T-Testلمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة السػتجابة قػد وصػمت إلػى
درجة الموافقة المتوسطة وىػي  3أـ زادت أو قمػت عػف ذلػؾ .ولقػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف دللػة المتوسػط

لكؿ فقرة مف فقرات الستبانة.

 -7النحدار الخطي البسيط (.)Simple linear regression analysis

 -8اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فروقػات
ذات دللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

 -9اختبار تحميؿ التبػايف األحػادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػة مػا إذا كػاف
ىناؾ فروقات ذات دللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
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ممخص الفصل الرابع
استعرضت الباحثة في ىذا الفصؿ منيجية الدراسة واجراءاتيا ،و أشارت الباحثة إلى اعتمادىا "األسموب
الوصفي التحميمي" ألنو أكثر المناىج استخداماً في دراسة الظواىر الجتماعية واإلنسانية ،وأكثر األساليب
مناسبة لموضوع الدراسة .كما أوضحت الباحثة المصادر التي استخدمتيا في الدراسة بنوعييا الثانوية
واألولية .واستعرضت مجتمع الدراسة الذي أوضحت أنو يتكوف مجتمع الدراسة مف الشركات التي تستخدـ

ادارة الجودة الشاممة والمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في العاـ 2.15ـ والتي تتضمف قطاع

الخدمات والبنوؾ والصناعة والستثمار ويتكوف مجتمع الدراسة مف  15شركة موزعة عمى القطاعات سالفة
الذكر مف أصؿ  49شركة مدرجة .لصغر مجتمع الدراسة ستقوـ الباحثة باستخداـ أسموب الحصر الشامؿ
لمدراء ورؤساء القساـ والموظفيف في قسمي الجودة والمالية –الحسابات في تمؾ الشركات حيث تـ توزيع

 75استبانة عمى مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد  60استبانة أي بنسبة استرداد  .%80كما وتـ احتساب

النسب المالية مف خالؿ البيانات الثانوية الواردة في التقارير المالية المنشورة –حسب مبدأ اإلفصاح – في

الفترة مف 2.11ـ إلى 2.15ـ .وبعد استيفاء الشروط اآلتية :توفر بياناتيا المالية مدققة ومنشورة طيمة فترة
الدراسة مف سنة 2.11ـ ولغاية 2.15ـ ،استخداـ الشركة لنظاـ إدارة الجودة الشاممة ،أف الشركة مدرجة في
سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في العاـ 2.15ـ ،خبرة أفراد المجتمع  5سنوات فأكثر وىي فتره الدراسة.

وأوضحت خالؿ ىذا الفصؿ الخطوات التي اتبعتيا إلعداد الستبانة بشكميا النيائي ،بدايةً مف مراجعة

األدبيات وصولً لتوزيع الستبانة عمى مجتمع الدراسة وجمعيا ،موضحةً مكونات الستبانة النيائية وأقساميا.
واستعرضت الباحثة المقياس المستخدـ في تصحيح أداة الستبانة وىو مقياس ليكرت الخماسي ،وأوضحت

الطرؽ التي تـ استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ وثبات الستبانة مف خالؿ حيث أنو قد تـ استخداـ طرؽ

الصدؽ الظاىري ،صدؽ البنائي ،وصدؽ التساؽ الداخمي لمتأكد مف صدؽ الستبانة ،بينما تـ استخداـ
طريقة ألفا كرو نباخ لمتأكد مف ثبات الستبانة ،وأشارت النتائج لوجود درجة مرتفعة مف الصدؽ ،كما أشارت
لوجود درجة مرتفعة مف الثبات .وتـ اختتاـ الفصؿ بتوضيح األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه

الدراسة.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

مقدمة.
أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة.
ثانياً :تحميل فقرات االستبانة( .تحميل مجاالت الدراسة)
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
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مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،ويتضمف الفصؿ الوصؼ

اإلحصائي لمتغيرات األداء المالي ،والوصؼ اإلحصائي لمجتمع الدراسة مف خالؿ توزيع أفراد المجتمع

حسب البيانات الشخصية (مكاف العمؿ ،الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي،
التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية), ،يتضمف الفصؿ أبرز نتائج تحميؿ

مجالت الدراسة المتعمقة بالستبانة واألداء المالي لمشركات التي تـ التوصؿ إلييا .والمعالجات اإلحصائية

لمبيانات المتجمعة التي تـ إجرائيا ،إذ تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمدراسات الجتماعية )(SPSS
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

 .:الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية.
يتضمف تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة الوصؼ اإلحصائي لو وفؽ الخصائص والسمات الشخصية
والتي تمثّمت بكؿ مف (مكاف العمؿ ،الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي،

التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية) وفيما يمي عرض لنتائج مجتمع الدراسة
وفؽ ىذه الخصائص في الجدوؿ رقـ ( )20الموضح أدناه:

جدول رقم(:)20خصائص مجتمع الدراسة
الفئة

العدد

النسبة

المتغير

ذكر

38

%63.3

أنثى

22

%36.7

62

%:2202

 25سنة إلى أقؿ مف  3.سنة

15

%25.0

مف  3.سنة الى أقؿ مف  4.سنة

24

%40.0

مف  4.سنو فأكثر

21

%35.0

غير ذلؾ

-

-

62

%:2202

مدير مالي /مدير حسابات

14

%23.3

مدير الجودة

7

%11.7

رئيس قسـ المالية /الحسابات

10

%16.7

موظؼ في قسـ المالية /الحسابات

29

%48.3

62

%:2202

أقؿ مف  5سنوات

-

-

مف  5إلى أقؿ مف  1.سنوات

32

%53.3

مف  1.إلى أقؿ مف  15سنة

21

%35.0

 15سنة فأكثر

7

%11.7

62

%:2202

الجنس
المجموع

الفئة العمرية

المجموع

المسمى الوظيفي

المجموع

عدد سنوات الخبرة

المجموع
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الفئة

العدد

النسبة

المتغير

دراسات عميا

3.

%5.0.

بكالوريوس

3.

%5.0.

غير ذلؾ

-

-

62

%:2202

محاسبة

25

%4107

إدارة جودة شاممة

5

%803

إدارة أعماؿ

13

%2107

عموـ مالية ومصرفية

17

%2803

62

%:2202

القطاع الذي تنتمي لو

الصناعة

25

%4107

الخدمات

14

%2303

الشركة

الستثمار

9

%150.

البنوؾ والخدمات المالية

12

%2.0.

62

%:2202

ل يوجد

4

%607

 3-1دورات

39

%650.

 4دورات فأكثر

17

%2803

62

%:2202

المؤىل العممي
المجموع

التخصص العممي
المجموع

المجموع
عدد الدورات التدريبية
التي حصل عميو

المستجيب في مجال إدارة
الجودة الشاممة

المجموع

وتبيف سبب حصوليا
توضح الباحثة ىذه النتائج ّ
وفيما يمي توضيحاً لنتائج خصائص مجتمع الدراسة ،حيث ّ
عمى تمؾ النسب مف وجية نظرىا.

.1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( ،)2.والمتعمقة بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيػر الجػنس ،أف غالبيػة أفػراد

مجتمػػع الد ارسػػة كػػانوا مػػف الػػذكور بنسػػبة ( )%6303بواقػػع ( )38موظفػاً ،فػػي حػػيف شػ ّكمت اإلنػػاث مػػف مجتمػػع
الدراسة نسبة تبمغ ( )%3607بواقع ( )22موظفة.
وترى الباحثة أف ذلؾ يعود إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفمسطيني وفي بعض األحياف
تفضؿ الذكور عمى اإلناث في العمؿ ،باعتبارىـ أف قدرات الذكور تتمثّؿ بشكؿ أكبر في تحمؿ ضغوط
ّ
وظروؼ العمؿ ،وىذا يجعؿ عدد العامالت اإلناث في الشركات مجتمع الدراسة أقؿ مف عدد العامميف
الذكور.
وتتوافػػؽ ىػػذه البيانػػات مػػع التقػػارير اإلحصػػائية الصػػادرة عػػف الجيػػاز المركػػزي لنحصػػاء الفمسػػطيني ،حيػػث

أصدر الجياز تقري اًر صحفياً في يوليو 2.15ـ في اليوـ العالمي لمسكاف أشار فيػو إلػى وجػود فجػوة كبيػرة بػيف
الذكور واإلناث في نسبة المشاركة في القوى العاممة بيف األفراد  15سػنة فػأكثر ،حيػث بمغػت النسػبة %7107

لمذكور ،مقابؿ  %1808لنناث) www.pcbs.gov.ps(.
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.2توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر
ُيالحظ مف الجدوؿ رقـ ( ،)2.حوؿ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر ،أف معظـ أفراد
مجتمع الدراسة أي بنسبة ( )%4.0.تتراوح أعمارىـ ما بيف  3.سنة إلى أقؿ مف  4.سنة بواقع ()24

موظفاً " وقد جاءت في المرتبة األولى ،وأف ما نسبتو ( )%25.0مف أفراد مجتمع الدراسة تتراوح أعمارىـ ما
بيف  25سنة إلى أقؿ مف  3.سنة بواقع ( )15موظفاً قد حصمت عمى المرتبة األخيرة.

ِ
كاؼ مف الخبرات
وترى الباحثة أف أكبر فئة مف العامميف تتمثؿ في فئة الشباب والتي تتمتع بقدر
والميارات العممية ،وبذلؾ فيي تجمع بيف الطاقات والقدرات اإلبداعية وبيف روح التطوير والتحديث مما
يساعدىـ في تبني مفاىيـ وأساليب إدارية حديثة بمرونة كبيرة ،وأيضاً أف تركيبة مجتمع الدراسة يغمب عمييا

فئة الشباب بما يتوافؽ مع تركيبة الشعب الفمسطيني الفتي ،مما يدلؿ عمى اىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ
فمسطيف والتي تستخدـ إدارة الجودة الشاممة بفئة الشباب.
 .3توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( ،)2.حوؿ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي :أف ما نسبتو

( )%48.3مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الوظيفي موظؼ في قسـ المالية /الحسابات بواقع ( )29موظفاً
 ،وأف ما نسبتو( )%23.3مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الوظيفي مدير مالي /مدير حسابات بواقع ()14
موظفاً  ،وأف ما نسبتو ( )%16.7مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الوظيفي رئيس قسـ المالية /الحسابات
بواقع ( )10موظفيف ،و أف ما نسبتو ( )%11.7مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الوظيفي مدير الجودة

بواقع ( )7موظفيف.

وتفسر الباحثة انخفاض نسبة فئة المدراء ورؤساء األقساـ مف أفراد مجتمع الدراسة  ،بأف أعدادىـ أقؿ
ّ
مقارنةً بأعداد الموظفيف في قسـ المالية/الحسابات في الشركات ،وىذا التوزيع الطبيعي في الشركات مجتمع

الدراسة.

 .3توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
تالحػػظ الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ،)2.حػػوؿ توزيػػع أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة حسػػب عػػدد سػػنوات الخب ػرة فػػي
مجاؿ العمؿ بأف ما نسبتو ( )%53.3افراد مجتمع الدراسة الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  - 5أقؿ مف 10
سػػنوات بواقػػع ( )32موظف ػاً  ،وبنسػػبة(  ) %35.0تت ػراوح سػػنوات خب ػرتيـ مػػف - 10أقػػؿ مػػف  15سػػنة بواقػػع

( )21موظفاً  ،بينما( ) %11.7سنوات خبرتيـ  15سنة فأكثر بواقع ( )7موظفيف.

وترى الباحثة أف النسبة األعمى لألفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  - 5أقؿ مف  10سنوات مما
يدؿ عمى وجود كوادر بشرية يتمتعوف بخبرة جيدة ولدييـ معرفة كافية بالعمؿ مما يساىـ في زيادة إدراكيـ

ألىمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة وأىمية استخداميا ،بينما ل يوجد أفراد خبرتيـ تقؿ عف  5سنوات والتي ىي
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فترة الدراسة ويؤكد ذلؾ عمى وعي أفراد المجتمع المستجيبيف باستخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة في الشركات
خالؿ فترة الدراسة.
 .4توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
تالحظ الباحثة مف الجدوؿ رقـ ( ،)2.حوؿ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىؿ العممي ،أف ما

نسبتو (  ) %50.0مف مجتمع الدراسة مؤىميـ العممي "بكالوريوس" بواقع ( )30موظفاً ،وما نسبتو

( )%50.0مؤىميـ العممي "دراسات عميا" بواقع ( )30موظفاً

وترى الباحثة أف المستجيبيف مؤىالتيـ العممية تتراوح بيف البكالوريوس والماجستير وذلؾ يعكس مدى
اىتماـ اإلدارة العمي ا في تعيف أصحاب الشيادات الجامعية لما يتمتعوف بو مف الوعي والثقافة والقدرة عمى
التطوير والتغيير وتبني أساليب إدارية حديثة (نظاـ إدارة الجودة الشاممة) ،وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة
المستجيبيف الذيف مؤىميـ العممي ماجستير لتوجو العامميف في الشركات نحو رفع مستواىـ العممي باللتحاؽ

ببرامج الماجستير وفتح المجاؿ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الجامعات الفمسطينية.

 .5توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص العممي

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ،)2.حػػوؿ توزيػػع أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة حسػػب التخصػػص العممػػي أف مػػا نسػػبتو

( )%41.7مف مجتمع الدراسة تخصصيـ العممي "محاسبة" بواقع ( )25موظؼ ،بينما ما نسػبتو ()%28.3
تخصصيـ العممػي "عمـوم ماليـة ومصـرفية" بواقػع ( )17موظػؼ ،ومػا نسػبتو ( ) %21.7تخصصػيـ العممػي

"إدارة أعمــال" بواقػػع ( )13موظفػاً ،بينمػػا مػػا نسػػبتو (  )%8.3تخصصػػيـ العممػػي "إدارة جــودة شــاممة" بواقػػع

( )5موظفيف.

ترى الباحثة أف النسبة األكبر مف المستجيبيف مػف تخصػص محاسػبة وعمػوـ ماليػة ومصػرفية وادارة أعمػاؿ
وىذا يشير إلى أنيـ درسوا المفاىيـ واألساليب الستراتيجية لممحاسبة اإلداريػة خػالؿ مػرحمتيـ الجامعيػة  ،ممػا
يزيػد مػف إدراكيػـ ألىميػة موضػوع الد ارسػػة  ،ويجعػؿ إجابػاتيـ أكثػر دقػة عػف واقػع الشػركات التػي يعممػوف فييػػا

مف حيث تطبيؽ أبعػاد إدارة الجػودة الشػاممة وتعـزو الباحثـة انخفػاض نسػبة السػتجابة لتخصػص إدارة الجػودة
الشاممة لقمة وندرة ىذا التخصص في الجامعات الفمسطينية.

 .7توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع الذي تنتمي لو الشركة
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( ،)2.حوؿ توزيع أفراد مجتمع الدراسة أف ما نسبتو ( )%41.7مف الشػركات تتبػع

قطاع "الصناعة" بواقػع ( )25موظفػاً  ،مػا نسػبتو ( ) %23.3مػف الشػركات تتبػع قطػاع "الخـدمات" بواقػع()14
موظفاً  ،وما نسبتو ( ) %20.0مف الشركات تتبع قطاع "البنوك والخدمات المالية" بواقػع( )12موظفػاً  ،بينمػا
ما نسبتو ( )%15.0مف الشركات تتبع قطاع الستثمار بواقع()9موظفيف.
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وتعزو الباحثة ذلػؾ ألف عػدد العػامميف فػي قطػاع الصػناعة لمشػركات المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف لػألوراؽ
الماليػػة والتػػي تسػػتخدـ إدارة الجػػودة الشػػاممة أكبػػر مػػف بػػاقي القطاعػػات بحيػػث أنيػػا أكثػػر عػػدداً ثػػـ يميػػو قطػػاع
الخدمات ثـ قطاع البنوؾ والخدمات المالية ،ويميو قطاع الستثمار.

 .8توزيع مجتمع الدراسـة حسـب الـدورات التدريبيـة التـي حصـل المسـتجيب عمييـا فـي مجـال إدارة الجـودة

الشاممة.

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ،)2.حػػوؿ توزيػػع أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة :أف مػػا نسػػبتو ( )%65.0يت ػراوح عػػدد

الدورات التي حصموا عمييا مف  3-1دورات بواقع ( )39موظفاً  ،وأف ما نسػبتو ( )%28.3حصػموا عمػى 4

دورات فػػأكثر بواقػػع ( )17موظفػاً  ،بينمػػا ( )%6.7لػػـ يحصػػموا عمػػى أي دورة تدريبيػػة فػػي مجػػاؿ إدارة الجػػودة
الشاممة بواقع ( )4موظفاً.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ الشركات مجتمع الدراسة بموضوع إدارة الجودة الشاممة ،وادراكيـ ألىميتو

التطور التكنولوجي الذي يشيده العصر الحالي بحيث أف األغمبيو مف  . 3-1كما ترى الباحثة
وخاصة مع
ّ
فعاؿ في تنمية ىذا الىتماـ لدى العامميف الذيف يستخدموف نظاـ إدارة الجودة الشاممة.
أف لمشركات دور ّ
ولكف ترى الباحثة ضرورة زيادة عدد الدورات الموجيو والغير الروتينية.

 .0الوصف اإلحصائي لمتغيرات األداء المالي لمشركات.
تـ حساب قيمة كؿ مف متغيرات األداء المالي (العائد عمى األصوؿ ،العائد عمى حقوؽ الممكية ،العائد

عمى المبيعات ،نسبة التداوؿ) لكؿ شركة مف شركات مجتمع الدراسة عمى حدا لمدة  5سنوات وىي فترة
الدراسة ومف ثـ تـ أخذ المتوسط لكؿ متغير مف ىذه المتغيرات لجميع الشركات معاً.
قبؿ البدء في تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ل بد مف وصؼ بيانات األداء المالي لمشركات وتوضيح

معالميا الرئيسة ،وذلؾ باستخداـ أساليب التحميؿ الوصفي اإلحصائي األكثر شيوعاً وىي الوسط الحسابي

"الوسيط" والنحراؼ المعياري وأقؿ وأعمى قيمة .والجدوؿ رقـ ( )21يوضح اإلحصاء الوصفي لمتغيرات

األداء المالي لمشركات.

جدول ( :)21اإلحصاء الوصفي لمتغيرات األداء المالي لمشركات

المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف

"الوسيط"

المعياري
0.27

أقل قيمة

أكبر قيمة

العائد عمى األصوؿ ROA

-1.00

0.21

0.03

العائد عمى حقوؽ الممكية ROE

-0.22

0.32

0.07

0.11

العائد عمى المبيعات ROS

-1.95

0.88

0.24

0.63

نسبة التداوؿ Current Ratio

0.71

5.73

1.14

1.48
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الجدوؿ رقـ ( )21يوضح بعض المقاييس اإلحصائية لكؿ متغير كالوسط الحسابي "الوسيط" والنحراؼ
المعياري وأقؿ وأعمى قيمة ،ويمكف استخالص ما يمي:

 المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى األصوؿ  ROAلفتره الدراسة يساوي ما نسبتو  %3لمشركاتويعبر عف قدرة الشركة عمى استخداـ أصوليا في توليد األرباح أي أنو يقيس العالقة بيف
مجتمع الدراسةُ ،
بناء عمى الكتّاب
صافي األرباح وحجـ األصوؿ واألمواؿ المتاحة لمشركة .وىذه النسبة تُعتبر جيدة وذلؾ ً
وخبراء التمويؿ (.)Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125

 حيث إنيا بدأت بالزدياد النسبي لدى الشركات بعد استخداميـ لنظاـ الجودة الشاممة  ،وارتفاعيا يدؿعمى كفاءة السياسات الستثمارية والتشغيمية وكفاءتيا في استخداـ أصوليا لتوليد األرباح.

 المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى حقوؽ الممكية  ROEيساوي  %7لمشركات مجتمع الدراسة،ويدؿ عمى العائد الذي يحققو المساىموف عمى امواليـ الموظفة في رأس ماؿ الشركة  ،وتعطي رؤية

بناء عمى الكتّاب
واضحة لممستثمر في األسيـ لممقارنة بيف الشركات وىذه النسبة تُعتبر جيدة وذلؾ ً
وخبراء التمويؿ ( )Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125واف بعض

شركات مجتمع الدراسة في بداية السنوات لستخداميـ نظاـ الجودة اعتمدوا عمى التمويؿ بالديف لتغطية
تكاليؼ استخداميـ لنظاـ الجودة مما ساىـ في الرتفاع النسبي ليذا العائد بعد استخداـ الشركات مجتمع

الدراسة لنظاـ الجودة.

 بمغ المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى المبيعات  ROSما نسبتو  %24لمشركات مجتمع الدراسة،ويقيس صافي الربح المحقؽ عمى كؿ وحدة مف المبيعات ،أي ما تحققو المبيعات مف أرباح بعد تغطية

اء عمى الكتّاب وخبراء
تكمفة المبيعات وكافة المصروفات األخرى ،وىذه النسبة تُعتبر مرتفعة وذلؾ بن ً
التمويؿ ()Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125
 ولحظت الباحثة الرتفاع التدريجي ليذا العائد لدى الشركات بعد استخداميـ لنظاـ الجودة الشاممة ،ألفالتكاليؼ تناقصت مع الزمف وىذا يتماشى مع أدبيات الموضوع ،وارتفاع ىذه النسبة يدؿ عمى سياسات

تشغيمية جيدة باإلضافة إلى قدرة الشركات عمى توليد عائد مرتفع مف خالؿ القدرة عمى اإلنتاج والتسويؽ،

وىذا بدوره يشجع عمى توليد قيمة لمشركة .

 المتوسط الحسابي "الوسيط" نسبة التداوؿ  Current Ratioيساوي ( )1.14مره لمشركات مجتمعالدراسة ،وتقيس ىذه النسبة عدد المرات التي تستطيع بيا الموجودات المتداولة بالمنشأة تغطية المطموبات
المتداولة ،أي قدرة الشركات عمى تسديد التزاماتيا قصيرة األجؿ عندما يحيف موعد استحقاقيا أو

بناء عمى الكتّاب وخبراء التمويؿ
سداداىا ،وىذه النسبة تُعتبر جيدة وذلؾ ً
()Bull,2008:72(،(Chandra,2014:8(،)Eugene,2016:123-125
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ثانياً  :نتائج تحميل مجاالت الدراسة (فقرات االستبانة)
تعرض الباحثة فيما يمي نتائج تحميؿ مجالت الدراسة (فقرات الستبانة) ،حيث تستعرض في البداية تحميؿ
النتائج المتعمقة بالمجالت التي تمثّؿ المتغير المستقؿ إدارة الجودة الشاممة.
ومف الجدير بالذكر أف الباحثة تقوـ بالتعميؽ عمى أعمى فقرة ،وأدنى فقرة في نتائج التحميؿ اإلحصائي
تبيف اتفاؽ أو اختالؼ تمؾ النتائج مع نتائج
موضحةً سبب حصوليا عمى ذلؾ الترتيب مف وجية نظرىا ،كما ّ
الدراسات السابقة.
.1تحميل فقرات مجال " دعم والت ازم اإلدارة العميا بفمسفة الجودة "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األوؿ " دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة

الجودة "

جدول رقم ( :)22نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة "

م

.1
.2

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

تخصص إدارة الشركة الوقت المناسب تجاه

جيود تحسيف الجودة.

تتولى إدارة الشركة عممية التخطيط لمجودة
باستمرار في الشركة.

المتوسط

الحسابي

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

T

().Sig

4.40

0.53

88.00

20.57

*0.000

3

4.32

0.62

86.33

16.34

*0.000

4

النسبي

تيتـ إدارة الشركة بالدورات التخصصية التي
.3

تيدؼ

لتعريؼ

الموظفيف

في

جميع

المستويات بأىمية الجودة وأحدث األساليب

4.30

0.67

86.00

15.00

*0.000

5

المطبقة في ىذا المجاؿ.
.4

تعمؿ إدارة الشركة عمى نشر ثقافة الجودة
في جميع المستويات اإلدارية في الشركة.

4.41

0.59

88.14

18.29

*0.000

2

تؤيد إدارة الشركة مبدأ تفويض الصالحيات
 .5وتدفؽ المعمومات مف األقساـ المختمفة

4.17

0.67

83.33

13.53

*0.000

8

لتحسيف الجودة.
 .6تعتبر إدارة الشركة أف الجودة شعا اًر ليا.
.7

تيتـ إدارة الشركة بتوفير نظاـ تحفيز مستمر
لتحقيؽ مفيوـ جودة الخدمات/المنتجات.

توفّر إدارة الشركة ميزانية خاصة لتطوير
.8
الجودة في الشركة.
جميع فقرات المجال معاً

4.50

0.60

90.00

19.48

*0.000

1

4.22

0.64

84.33

14.72

*0.000

6

4.18

0.65

83.67

14.09

*0.000

7

4.31

0.38

86.21

26.44

*0.000
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مف الجدوؿ رقـ( )22يمكف استخالص ما يمي:

الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تعتبر إدارة الشركة أن الجودة شعا ارً ليا " جاءت في
المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت ( 405.مف  ،)5أي أف المتوسط الحسابي
النسبي  %90ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة

الفقرة الخامسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تؤيد إدارة الشركة مبدأ تفويض الصالحيات

وتدفق المعمومات من األقسام المختمفة لتحسين الجودة " جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة
المتوسط الحسابي التي بمغت ( 4017مف  ،)5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%83.33ويشير ذلؾ

لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .

ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيـ اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط الجابات

يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد مجتمع الدراسة أـ ل ،كانت جميعيا ذات دللة إحصائية
عند مستوى  .0.5حيث وأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

 ،وكانت جميع المتوسطات تزيد عف

الدرجة الحيادية ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف متوسط اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ تزيد عف القيمة
( )3زيادة جوىرية وذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  ، α ≥ 0.05وكانت قيمة الختبار( )Tلممجاؿ

ككؿ ( ،)26044ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجاؿ " دعم والت ازم اإلدارة العميا بفمسفة
الجودة " يتجو نحو الموقف اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4031مف  )5بمتوسط حسابي نسبي

 %86021ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " دعم والتزام اإلدارة العميا
بفمسفة الجودة " مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في الشركات مجتمع الدراسة ىي إدارة واعية ومدركة ألىمية
استخدـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة ومدى تأثيرىا عمى الشركة حيث أف إدراكيا ألىمية نظاـ الجودة ىو حجر
األساس الذي تنطمؽ منو كافة اإلجراءات الالزمة والداعمة لستخداـ نظاـ الجودة ،كما أف "تبني إدارة

الشركة واعتبارىا أن الجودة شعا ارً ليا" حصمت عمى المرتبة األولى لستجابات المبحوثيف وأف تبني

الشركات لفمسفة الجودة سيساعدىا عمى تقديـ الدعـ بكافة أشكالو لتطبيؽ نظاـ الجودة في الشركة مثؿ توفير
الدعـ المالي ،توفير المتخصصيف ،توزيع السياسات ونشرىا عمى العامميف.

أبوعواد والكببجي(،)2.13،الدعاس(،)2.1.،المعمر،)2.14 ،
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة(القراّ (،)2.14،
(جويحاف)2.13 ،
)(Mawaniki&okibo,2015),(Ngambi,2015),(ORUMA,2014),(Nielsen,2013

),)Kalra,2013),(Shahin,2011
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التي أكدت جميعيا أف مستوى التزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة كاف مرتفعاً ،وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ
لالىتماـ الدائـ والمستمر لدى اإلدارة العميا بتوفير كؿ ما يمزـ لتطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة حيث أف

اإلدارة العميا تعتبر صاحبة قرار في الشركة ،فيي ليا دور كبير في نجاح تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة

في الشركة.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (El-Tohamy & Al Raoush, 2015والتي ذكرت أف مستوى دعـ

والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة بالمستشفى كاف منخفض وترى الباحثة أف سبب الختالؼ يكمف في
اختالؼ مجتمع وبيئة عمؿ الدراسة حيث أف الدراسة المذكورة قد أُجريت عمى المستشفيات الحكومية األردنية

حيث أف بيئة العمؿ الحكومية غالباً ما يكوف لدييا قصور في تبني ىكذا جوانب ترتبط بالجودة الشاممة
ومبادئيا .كما اختمفت مع (عبد الجواد  )2.16،التي أظيرت انخفاض في مستوى دعـ اإلدارة العميا بسبب

الوضع الصعب الذي يمر بو موظفيف حكومة غزة وأدى ذلؾ لعدـ اىتماـ اإلدارة العميا باللتزاـ بفمسفة الجودة
كما أف عدـ فعالية وحدة الجودة أدى لعدـ تأثير اإلدارة العميا عمى الموظفيف بخصوص الجودة.
.2تحميل فقرات مجال " التحسين المستمر لمعمميات "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ الثاني " التحسين المستمر لمعمميات"،

حيث تـ حساب المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و المتوسط الحسابي النسبي (الوزف النسبي) لكؿ فقرة
مف فقرات المجاؿ ومف ثـ تـ حساب المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و المتوسط الحسابي النسبي

لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المجاؿ لمقيمة ( )3التي
تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار

( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )23يوضح

نتائج التحميؿ.
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جدول رقم( :)23نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال "التحسين المستمر لمعمميات "
م

.1
.2
.3
.4
.5

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

تسعى الشركة إلى التحسيف المستمر لجودة
الخدمات/المنتجات التي تقدميا.

يوجد لدى الشركة برامج لتسيير وتسييؿ
اإلجراءات لتحقيؽ تحسيف الجودة.

تتحمؿ الشركة مسؤولياتيا تجاه المجتمع مف

خالؿ التحسيف المستمر لجودة عممياتيا

يتـ إلغاء األنشطة غير الضرورية المعيقة
لجودة العمميات بشكؿ مستمر في الشركة.

تنظر الشركة إلى التحسيف المستمر عمى أنو
جزء مف متطمبات الجودة.

تحرص الشركة عمى تبادؿ المعمومات حوؿ

 .6المشكالت والموارد المجتمعية مع الشركات
األخرى مف أجؿ تحسيف جودة الخدمة/المنتج.

.7

يتـ ربط مخرجات التدريب في خطة التحسيف

لتطوير نظاـ الجودة في الشركة.

الق اررات التي يتـ اتخاذىا بشأف تحسيف الجودة

 .8تعتمد

دائماً

الصحيحة.

عمى

جميع فقرات المجال معاً

البيانات

الموضوعية

المتوسط

الحسابي

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

T

().Sig

4.52

0.60

90.33

19.70

*0.000

1

4.28

0.69

85.67

14.38

*0.000

5

4.35

0.52

87.00

20.30

*0.000

3

4.18

0.72

83.67

12.65

*0.000

6

4.42

0.53

88.33

20.70

*0.000

2

النسبي

4.08

0.65

81.67

13.00

*0.000

8

4.12

0.64

82.33

13.51

*0.000

7

4.32

0.60

86.33

17.10

*0.000

4.28

0.43

85.67

23.09

*0.000

4

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

مف الجدوؿ رقـ ( )23يمكف استخالص ما يمي:

الفقرة األولى من فقرات المجال والتي تنص عمى " تسعى الشركة إلى التحسين المستمر لجودة

الخدمات/المنتجات التي تقدميا " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت

( 4052مف ، )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%90.33ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من
الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .

الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تحرص الشركة عمى تبادل المعمومات حول

المشكالت والموارد المجتمعية مع الشركات األخرى من أجل تحسين جودة الخدمة/المنتج " جاءت في

المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت ( 40.8مف  ، )5أي أف المتوسط الحسابي
النسبي  %81.67ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة
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ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيـ اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط الجابات

يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد مجتمع الدراسة أـ ل ،كانت جميعيا ذات دللة إحصائية
عند مستوى  .0.5حيث وأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

 ،وكانت جميع المتوسطات تزيد عف

الدرجة الحيادية ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف متوسط اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ تزيد عف القيمة
( )3زيادة جوىرية وذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  ، α ≥ 0.05وكانت قيمة الختبار( )Tلممجاؿ

ككؿ ( ،)23.09ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجاؿ " التحسين المستمر لمعمميات "
يتجو نحو الموقف اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4028مف  )5بوزف نسبي %85067

ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " التحسين المستمر لمعمميات " مف قبؿ

أفراد مجتمع الدراسة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود حرص متابعة دائمة لتطوير استراتيجيات الجودة بالشركات والتي تشمؿ
كافة النشاطات بيدؼ التحسيف الدائـ لكافة الخدمات\المنتجات في الشركات والستجابة السريعة لمتغيرات في

البيئة المحيطة .وترى الباحثة أف ذلؾ يعكس مدى اىتماـ الشركات لتحقيؽ التمييز المستمر في

الخدمات\المنتجات التي تقدميا ،حيث حصمت الفقرة األولى " تسعى الشركة إلى التحسين المستمر لجودة

الخدمات/المنتجات التي تقدميا " عمى المرتبة األولى لستجابات المبحوثيف حيث أف ذلؾ ُيعتبر التطبيؽ
العممي لستخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة بالشركات.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (القرا( ،)2.14 ،المعمر( ،)2.14 ،الشعار( ،)2.15 ،جويحاف،)2.13 ،
عواد والكببجي( ،)2.13 ،الدعاس(GETERIA,2013)،)2.1. ،
(العاجز ( ،)2008 ،أبو ّ
)Ngambi,2015),(Hussein, 2012), (Muta, 2014), (Ghadiri, 2013

(

وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ إلى أىمية عمميات التحسيف المستمر لمخدمات\المنتجات التي تقدـ في مختمؼ
المجتمعات اإلحصائية وشعور العامميف في ىذه المجتمعات بأىميتو في الوصوؿ إلى إدارة الجودة الشاممة.
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (Kampouridis, 2015والتي ذكرت أف مستوى التحسيف المستمر

بالشركة كاف منخفض ألف الدراسة كانت في فترة األزمة اليونانية وتعزو الباحثة ذلؾ الختالؼ إلى اختالؼ
مكاف ومجتمع الدراسة عف الدراسات األخرى وألف عمميات التحسف المستمر تحتاج إلى المزيد مف الوقت

لتظير نتائجيا وعدـ إحساس العامميف بيا .كما اختمفت مع دراسة (عبد الجواد  )2.16،وذلؾ ألف التحسيف
يحتاج لموازنات وتغيرات إدارية وىيكمية وىذا مف الصعوبة بمكاف في ظؿ عدـ الستقرار الوظيفي الذى
يعيشو موظفو حكومة غزة.
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.3تحميل فقرات مجال " التركيز عمى الزبون "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األوؿ " التركيز عمى الزبون " ،حيث تـ

حساب المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و المتوسط الحسابي النسبي (الوزف النسبي) لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ ومف ثـ تـ حساب الوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و الوسط الحسابي النسبي لمدرجة
الكمية لممجاؿ ،والجدوؿ رقـ ( )24يوضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم( :)24نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " التركيز عمى الزبون "
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المتوسط االنحراف

الفقرة
يتـ

الىتماـ

والستجابة

الحسابي المعياري
الفورية

الستفسارات المطروحة مف قبؿ الزبوف.
تقوـ الشركة بإجراء دراسات مسحية
لتحديد متطمباتو الزبوف المتجددة .

تضع الشركة رضا الزبوف بعيف العتبار
عند وضع الخطط الستراتيجية لمشركة.
يتـ السعي بشكؿ دائـ لحؿ المشكالت
التي تواجو الزبوف بأقصى سرعة.
تمبي الشركة رغبات الزبوف الخاصة عند
الطمب بأقصى سرعة وكفاءة.
يتـ تعديؿ المنتجات/الخدمات الحالية

بحيث تنسجـ مع الزبوف وتمبي طموحاتو.

تبتكر الشركة أساليب جديدة بما يخدـ
متطمبات الزبوف.
توجد آلية اتصاؿ متاحة ما بيف الشركة
الزبوف.
جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

اختبار
T

القيمة

االحتمالية الترتيب
().Sig

4.53

0.54

90.67

*0.000 22.17

1

4.15

0.71

83.00

*0.000 12.57

6

4.48

0.57

89.67

*0.000 20.26

2

4.37

0.66

87.33

*0.000 15.97

4

4.08

0.70

81.67

*0.000 12.06

7

4.08

0.72

81.67

*0.000 11.66

8

4.18

0.72

83.67

*0.000 12.65

5

4.42

0.59

88.33

*0.000 18.58

3

4.29

0.49

85.75

*0.000 20.15

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

مف الجدوؿ رقـ ( )24يمكف استخالص ما يمي:

الفقرة األولى من فقرات المجال والتي تنص عمى" يتم االىتمام واالستجابة الفورية لالقتراحات واألسئمة
واالستفسارات المطروحة من قبل الزبون بشكل جدي " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط

الحسابي التي بمغت ( 4053مف ، )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%90.67ويشير ذلؾ لوجود درجة
مرتفعة جداً من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .
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الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى" يتم تعديل المنتجات/الخدمات الحالية بحيث تنسجم

مع الزبون وتمبي طموحاتو " جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت (40.8

مف  ، )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  %81.67ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه
الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيـ اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط الجابات

يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد مجتمع الدراسة أـ ل ،كانت جميعيا ذات دللة إحصائية
عند مستوى  .0.5حيث وأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

 ،وكانت جميع المتوسطات تزيد عف

الدرجة الحيادية ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف متوسط اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ تزيد عف القيمة
( )3زيادة جوىرية وذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  ، α ≥ 0.05وكانت قيمة الختبار( )Tلممجاؿ

ككؿ ( ،)20.15ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجاؿ " التركيز عمى الزبون " يتجو نحو
الموقف اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4029مف  )5بوزف نسبي %85075

ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " التركيز عمى الزبون " مف قبؿ أفراد

مجتمع الدراسة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ الشركات مجتمع الدراسة في التركيز عمى الزبوف والحرص عمى إرضائيـ
وتمبية كافة احتياجاتيـ بكافة الوسائؿ المتاحة لمشركة وأيضاً إلى حرص الشركات لالستماع إلى آرائيـ
واقتراحاتيـ وشكواىـ وتمبيتيا لتحسيف جودة الخدمة\المنتج مف ِقبؿ الشركة لمحفاظ عمى الزبائف الحالييف

وجذب زبائف جدد .وترى الباحثة أف اإلدارة بالشركات لدييا رغبة في استقباؿ أي شكاوي لمعمالء في ظؿ
سعييا الدائـ نحو إيجاد حموؿ مستمرة لممشاكؿ التي تفرض سمبيتيا بيدؼ الوصوؿ إلى منع وقوع أخطاء أو
تقميؿ نسبة األخطاء إلى حدىا األدنى .وقد حصمت الفقرة األولى " يتم االىتمام واالستجابة الفورية

لالقتراحات واألسئمة واالستفسارات المطروحة من قبل الزبون بشكل جدي" عمى المرتبة األولى لستجابات

المبحوثيف ،وذلؾ يوضح وضع آرائيـ وشكاوييـ في محؿ تقدير واىتماـ لحرص الشركات عمى حسف
العالقات معيـ بيدؼ اكتساب ثقتيـ ورضاىـ.
اتفقت

ىذه

النتيجة

مع

دراسة

(العاجز،

،)2..8

(أبو

عواد
ّ

والكببجي،

،)2.13

(Ghadiri,2013),(GETERIA,2013),(Hussein,2012),(Mawaniki&okibo,2015),

(Nielsen, 2013).

وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ أنو يعود ألىمية التركيز عمى الزبوف والحرص عمى إرضائو وكسب ثقتو حيث
أنو ركيزة أساسيو مف ركائز نظاـ إدارة الجودة الشاممة.
102

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (Kampouridis, 2015التي أشارت إلى وجود ضعؼ في التركيز
عمى الزبائف ،وكذلؾ اختمفت مع دراسة ) )Kalra, 2013التي توصمت إلى عدـ قدرة الشركات عمى التركيز
عمى الزبائف بشكؿ كبير وتعزو الباحثة ىذا الختالؼ إلى اختالؼ مجتمع وبيئة العمؿ .كما اختمفت مع
دراسة (عبد الجواد )2.16،التي أشارت إلى انخفاض وضعؼ في التركيز عمى الزبائف وذلؾ ألف مجتمع
الدراسة مف أصحاب الوظائؼ اإلشرافية الذيف ل يختمطوف غالباً بالزبوف بطبيعة المياـ الموكمة ليـ مما
يؤدى لنخفاض تأثير الزبوف عمييـ وبالتالي ل يؤثر عمي جودة عمميـ.

.4تحميل فقرات مجال " مشاركة العاممين "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األوؿ " مشاركة العاممين "  ،تـ حساب

المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و المتوسط الحسابي النسبي (الوزف النسبي)لكؿ فقرة مف فقرات

المجاؿ ومف ثـ تـ حساب الوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و الوسط الحسابي النسبي لمدرجة الكمية
لممجاؿ ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المجاؿ لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة
الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ( )25يوضح نتائج التحميؿ.
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جدول رقم ( :)25نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " مشاركة العاممين "
م

.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يشارؾ العامموف في بناء الخطط

3.77

التطويرية لتحسيف الجودة في الشركة.

0.81

المتوسط

الحسابي
النسبي

75.33

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

T

().Sig

7.33

*0.000

8

يشارؾ العامموف في حؿ مشكالت
4.07

 .2العمؿ مف خالؿ جيد شامؿ لتحسيف
الجودة .

0.76

81.33

*0.000 10.93

5

تيتـ إدارة الشركة بالتغذية الراجعة مف
 .3العامميف بتقبؿ المقترحات الجيدة وتبنييا

.4

4.15

لتحسيف الجودة.
يوجد ِفرؽ جودة لمناقشة المشكالت
واتخاذ الق اررات.

 .5يتـ تشكيؿ حمقات الجودة في الشركة .

0.68

83.00

*0.000 13.01

2

4.08

0.65

81.67

*0.000 13.00

4

4.12

0.72

82.33

*0.000 12.09

3

يتـ تشجيع العمؿ الجماعي في الشركة
4.17

 .6ضمف إطار فمسفة الجودة التي تتبناىا

0.59

83.33

*0.000 15.39

1

الشركة.
.7
.8

توجد قدرة لدى العامميف عمى المشاركة
في صنع الق اررات المتعمقة بالجودة.
تساىـ مشاركة العامميف في تحسيف
جودة الق اررات التي يتـ اتخاذىا.
جميع فقرات المجال معاً

4.03

0.71

80.67

*0.000 11.24

6

4.02

0.72

80.33

*0.000 10.87

7

4.05

0.53

81.00

*0.000 15.22

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

مف الجدوؿ رقـ ( )25يمكف استخالص ما يمي:

الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى" يتم تشجيع العمل الجماعي في الشركة ضمن إطار

فمسفة الجودة التي تتبناىا الشركة " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت

( 4017مف ، )5أي أف المتوسط الحسابي

النسبي83.33

 ،%ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة

عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .
الفقرة األولى من فقرات المجال والتي تنص عمى" يشارك العاممون في بناء الخطط التطويرية لتحسين

الجودة في الشركة " جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت ( 3077مف )5

،أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،% 75.33ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .
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ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيـ اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط الجابات

يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد مجتمع الدراسة أـ ل ،كانت جميعيا ذات دللة إحصائية
عند مستوى  .0.5حيث وأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساوي  ، 0.000وكانت جميع المتوسطات تزيد عف

الدرجة الحيادية ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف متوسط اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ تزيد عف القيمة
( )3زيادة جوىرية وذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  ، α ≥ 0.05وكانت قيمة الختبار( )Tلممجاؿ

ككؿ ( ، )15.22ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجاؿ " مشاركة العاممين " يتجو نحو
الموقف اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 40.5مف  )5بوزف نسبي %810..

ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " مشاركة العاممين " مف قبؿ أفراد مجتمع
الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى مدى اىتماـ الشركات بتشجيع العامميف عمى العمؿ الجماعي ضمف اطار فمسفة

الجودة وقد كانت الفقرة السادسة والتي تنص عمى" يتم تشجيع العمل الجماعي في الشركة ضمن إطار

فمسفة الجودة التي تتبناىا الشركة " قد حصمت عمى المرتبة األولى لستجابات المبحوثيف ,وترى الباحثة أف

الشركات مجتمع الدراسة لدييا اعتقاد بأف العامميف ي ُشكموف العنصر األساسي في انتاج المنتجات/تقديـ
الخدمات وتسميميا لمزبائف وبالتالي ىـ األعرؼ باحتياجات وتوقعات وطموحات الزبائف مف

المنتجات/الخدمات ومتطمبات تقديميا باإلضافة إلى أف مشاركتيـ في اتخاذ الق اررات المتعمقة بتحسف الجودة

ذات أىمية بحيث أنو يمكف ليذه المشاركة مف أف تؤدي إلى نجاح عمؿ الشركة وتقدميا.

عواد والكببجي،)2.13 ،
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (العاجز( ،)2..8 ،المعمر( ،)2.14 ،أبو ّ
(الدعاس( ،)2.1. ،الشعار (Shahin, 2011)،)2.15 ،وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ أف ىذه الدراسات
المذكورة أعاله جميعيا تؤمف بأىمية مشاركة العامميف في نظاـ إدارة الجودة الشاممة ودورىـ في بناء الخطط
التطويرية ومجيودىـ في حؿ مشكالت العمؿ لتحسيف ذلؾ النظاـ ،وثقة تمؾ الشركات أيضاً بجودة قرارت
العامميف لدييا لذا تسعى عمى تقديـ التشجيع ليـ وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ وولئيـ لمشركة.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (ORUMA, 2014التي أشارت إلى وجود ضعؼ وعدـ اىتماـ الشركة

بمشاركة العامميف وترى الباحثة أف ذلؾ الختالؼ سببو اختالؼ مكاف ومجتمع الدراسة عف باقي الدراسات
والى عدـ شعور المبحوثيف في تمؾ الدراسات بالىتماـ مف ِقبؿ مرؤوسييـ .كما اختمفت مع دراسة (عبد

الجواد )2.16،التي أشارت إلى انخفاض مستوى مشاركة العامميف وذلؾ ألف اإلدارة ل تشارؾ العامميف

باتخاذ القرار وذلؾ ألنيا تتمقي القرار مف القيادة العميا وىى ذاتيا ل تشارؾ بوضعو.كما اختمفت مع دراسة

) (Ngambi,2015التي أشارت إلى انخفاض مستوى مشاركة العامميف بسبب أف العامميف في الشركات
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الصناعية في الكاميروف يتـ التعامؿ معيـ عمى أنيـ األقؿ مستوى إداريا وبالتالي فإف مستوى إشراكيـ
منخفضاً .
.5تحميل فقرات مجال " تدريب العاممين "
تـ حساب الوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوسط الحسابي النسبي (الوزف النسبي)لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ ومف ثـ تـ حساب المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري و المتوسط الحسابي النسبي لمدرجة
الكمية لممجاؿ ،والجدوؿ رقـ ( )26يوضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم ( :)26نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " تدريب العاممين "
م

.1
.2

الفقرة
يتـ تدريب العامميف مف خالؿ توفير
نشرات توعية عف الجودة.
يتوفر لدى الشركة آلية واضحة لتحديد
الحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار.
تحرص إدارة الشركة عمى تنفيذ برامج

 .3تدريب متقدمة غير روتينية في الجودة.
.4
.5
.6
.7
.8

تقوـ الشركة بتدريب العامميف عمى تطبيؽ
الجودة بشكؿ تدريجي.
البرامج التدريبية بالشركة تشمؿ جميع
الفئات ول تقتصر عمى فئة معينة.
توفر إدارة الشركة واإلمكانيات الالزمة
لدعـ تنفيذ البرامج التدريبية.
تستفيد الشركة مف نتائج التقييـ لبرامج
التدريب في تطويرىا.
تعقد الشركة ورشات عمؿ لترسيخ ثقافة
الجودة بنشر مفاىيميا بيف العامميف.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المتوسط
الحسابي

قيمة

اختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب

T

().Sig

3.92

0.77

78.33

9.27

*0.000

8

4.22

0.72

84.33

*0.000 13.18

2

النسبي

3.95

0.67

79.00

*0.000 10.91

7

4.12

0.64

82.33

*0.000 13.51

4

4.17

0.67

83.33

*0.000 13.53

3

4.27

0.66

85.33

*0.000 14.86

1

4.10

0.68

82.00

*0.000 12.50

6

4.12

0.69

82.33

*0.000 12.51

4

4.11

0.55

82.13

*0.000 15.72

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

106

مف الجدوؿ رقـ ( )26يمكف استخالص ما يمي:

الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى" توفر إدارة الشركة التسييالت واإلمكانيات الالزمة

لدعم تنفيذ البرامج التدريبية " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بمغت

( 4027مف ، )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%85.33ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً من
الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .

الفقرة األولى من فقرات المجال والتي تنص عمى" يتم تدريب وتثقيف العاممين من خالل توفير نشرات

توعية أو مكتبة تتوفر فييا معمومات عن نظام الجودة " جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتوسط

الحسابي التي بمغت ( 3092مف ، )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%78.33ويشير ذلؾ لوجود درجة
مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة .
ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيـ اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط الجابات

يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ل ،كانت جميعيا ذات دللة إحصائية عند
مستوى  .0.5حيث وأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

 ،وكانت جميع المتوسطات تزيد عف الدرجة

الحيادية ( ،)3ويشير ذلؾ إلى أف متوسط اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ تزيد عف القيمة ( )3زيادة
جوىرية وذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  ، α ≥ 0.05وكانت قيمة الختبار( )Tلممجاؿ ككؿ

( ، )15.72ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجاؿ " تدريب العاممين " يتجو نحو الموقف
اإليجابي.
وبشكؿ عاـ يالحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4011مف  )5بوزف نسبي ،%82.13

ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " تدريب العاممين " مف قبؿ أفراد مجتمع
الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود اىتماـ مف ِقبؿ الشركات مجتمع الدراسة نحو توعية العامميف وتدريبيـ في
مجاؿ إدارة الجودة الشاممة ،وأف توعية العامميف وتدريبيـ تساىـ في زيادة فيميـ ورؤيتيـ حوؿ نظاـ الجودة
بالشركة والفائدة مف استخدامو ،حيث أنيـ المتعامموف باستمرار وبشكؿ مباشر في تقديـ الخدمات والمنتجات

لمزبائف وبالتالي فيـ بحاجة لتوعية وبرامج تدريبية دائمة ومستمرة ،لذلؾ تسعى الشركات لتوفير التسييالت
واإلمكانيات الالزمة لدعـ تنفيذ البرامج التدريبية وقد حصمت الفقرة السادسة عمى الترتيب األوؿ لستجابات

المبحوثيف بدرجة موافقة مرتفعة جداً والتي تدلؿ عمى سعي الشركات لتوفير الدعـ الالزـ لمبرامج التدريبية.
عواد والكببجي(Shahin,2011),)2.13 ،
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (العاجز( ،)2..8 ،أبو ّ
 (Ghadiri,2013) ,وكانت درجة الموافقة مرتفعة مف استجابات المبحوثيف ،وأف التدريب شمؿ جميع
المستويات في الشركات.
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وتعزو الباحثة ذلؾ ألىمية التدريب حيث أنو يعتبر ركيزة أساسية لفيـ وادراؾ العامميف لمفاىيـ نظاـ إدارة
الجودة الشاممة ومدى أىمية تطبيقيا.
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة) (ORUMA, 2014وكاف مستوى التدريب ضعيفاً بسبب انخفاض

ميزانية التدريب ،كما وتختمؼ مع دراسة ) (Nielsen, 2013التي توصمت إلى أف تدريب العامميف كاف

متوسطاً بسبب عدـ اىتماـ ادارة الشركة بموضوع التدريب لكافة العامميف أي أف البرامج التدريبية محدودة كما
اختمفت مع دراسة (عبد الجواد )2.16،التي أشارت إلى انخفاض مستوى التدريب بسبب ضعؼ قسمي

)التدريب والتخطيط والتطوير) المسؤوليف عف التدريب بالجياز ،كما أف ضعؼ اإلمكانيات المتاحة ليما

لمعمؿ أدت لقمة البرامج المطبقة بالجياز ،كما أف عدـ وجود كادر مؤىؿ وذو خبرة لنشراؼ عمى القسميف
أدى لسوء إدارتيما مما انعكس سمباً عمى التدريب والتطوير بالجياز.
 تحميل جميع فقرات االستبيان
تػػـ اسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي والنسػػبي والنح ػراؼ المعيػػاري واختبػػار .Tوالنتػػائج موضػػحة فػػي الجػػدوؿ

رقـ(.)27

جدول رقم( :)27نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات لجميع فقرات االستبيان
م

المتوسط اال نحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

اختبار T

القيمة

االحتمالية الترتيب
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.31

0.38

86.21

26.44

*0.000

1

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.28

0.43

85.67

23.09

*0.000

2

التركيز عمى الزبوف.

4.29

0.49

85.75

20.15

*0.000

3

مشاركة العامميف.

4.05

0.53

81.00

15.22

*0.000

5

تدريب العامميف.

4.11

0.55

82.13

15.72

*0.000

4

جميع الفقرات االستبيان

4.21

0.39

84.15

23.89

*0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

ومما سبؽ ،فإف الجدوؿ رقـ ( )27يمخص نتائج تحميؿ المجالت المكونة لممتغير المستقؿ "إدارة الجودة

الشاممة" ،ويتضح مف خالؿ الجدوؿ أف مجاؿ " دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة " جاء في المرتبة
األولى بمتوسط حسابي ( 4031مف  )5ومتوسط حسابي نسبي ( ،)%86.21وفي المرتبة الثانية جاء مجاؿ "

التحسين المستمر لمعمميات " بوسط حسابي ( 4028مف  )5ومتوسط حسابي نسبي (.)%85.67
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وفي المرتبة الثالثة جاء مجاؿ " التركيز عمى الزبون " بمتوسط حسابي ( 4029مف  )5ومتوسط حسابي

نسبي ( ،)%85.75أما في المرتبة الرابعة فقد جاء مجاؿ " تدريب العاممين " بمتوسط حسابي ( 4011مف

 )5ومتوسط حسابي نسبي ( ،)%82013وفي المرتبة األخيرة جاء مجاؿ " مشاركة العاممين " بوسط حسابي

( 40.5مف  )5ومتوسط حسابي نسبي ( ، )%810..ويشير ذلك الي موافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى
مجاالت إدارة الجودة الشاممة.
وبمغ الوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجالت إدارة الجودة الشاممة ( 4021مف  )5بمتوسط حسابي نسبي

( ،)%84015وتشير ىذه القيمة لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى
جميع فقرات ومجالت "إدارة الجودة الشاممة" في الشركات مجتمع الدراسة.

ويتضح أف النتائج السابقة التي ُعرضت لجميع الشركات ،التي أجابت عمى الستبانة كانت باإليجاب
بدرجة موافقة مرتفعة نحو استخداميا لنظاـ إدارة الجودة الشاممة والبالغ عددىا  15شركة أقرب لممنطؽ
،وذلؾ نظ اًر ألف تمؾ الشركات جميعيا تستخدـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة .وترى الباحثة حصوؿ مجاؿ دعـ
والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة عمى الترتيب األوؿ في مجالت إدارة الجودة الشاممة ُيشير إلى وعي اإلدارة
العميا في تمؾ الشركات لحجـ التحديات التي تواجييا في حالة عدـ تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة ،التي
منيا زيادة حدة المنافسة المحمية والعالمية التي ترمي بظالليا عمى جميع الشركات ،التي يترتب عمييا
مواجيو ذلؾ عبر تطبيؽ نظاـ الجودة والذي ُيم ّكنيا مف تظافر جيود العامميف لتحسيف نوعية المنتج والخدمة

بشكؿ مستمر لتمبية رغبات الزبائف المتغيرة باستمرار ،كما ُيم ّكنيا مف تخفيض التكاليؼ عبر التحسيف
ويزودىا بمستوى ٍ
عاؿ مف الجودة.
المستمر وتدريب العامميف الذي يحد مف وقوع األخطاء ُ
والجدوؿ رقـ ( )28يمخص اتفاؽ واختالؼ نتائج مجاؿ "إدارة الجودة الشاممة" مع الدراسات السابقة:
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جدول رقم ( :)28اتفاق واختالف نتائج مجاالت إدارة الجودة الشاممة مع الدراسات السابقة
م

مجاالت إدارة
الجودة

الشاممة

درجة

الموافقة

عواد والكببجي(،)2013 ،الدعاس)2010 ،
(القرا( ، )2014 ،أبو ّ
(المعمر(،)2014،جويحاف،)2013 ،

دعم والتزام

1

اإلدارة العميا
بفمسفة

مرتفع جداً

2

المستمر

لمعمميات

3

4

5

التركيز عمى
الزبون

مشاركة

العاممين

تدريب

العاممين

(عبد الجواد)2016،

(ORUMA,2014),(Nielsen,2013),(Kalra,2013),
)(Mawaniki&okibo,2015), (Ngambi,2015

الجودة

التحسين

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة

الدراسات السابقة التي
اختمفت نتائجيا مع
نتائج ىذه الدراسة

(El-Tohamy & Al
)Raoush, 2015

(Shahin,2011),(Ghadiri,2013).

(القرا( ،)2014 ،المعمر( ،)2014 ،الشعار،)2015 ،

مرتفع جداً

)(،أبوعواد والكببجي،)2013،
(جويحاف(،)2013،العاجز2008،
ّ
(الدعاس(،)2010،عبدالجواد,(GETERIA,2013)،)2016،

)(Kampuidis,2015

)(Ngambi,2015) (Hussein, 2012
)(Muta, 2014),(Ghadiri,2013

مرتفع جداً

عواد والكببجي(، )2013 ،عبدالجواد)2016،
(العاجز( ،)2008 ،أبو ّ
)(Shahin,2011), (Ghadiri,2013),(GETERIA,2013

)(Kampuidis,2015
)(Kalra, 2013

(Hussein,2012),(Mawaniki&okibo,2015),
((Nielsen,2013

مرتفع

مرتفع

عواد والكببجي)2013 ،
(العاجز(،)2008،المعمر( ،)2014،أبو ّ
(،الدعاس(،)2010،الشعار،)2015،

(عبد الجواد(Shahin, 2011), (Muta, 2014),)2016،

)(،أبوعوادوالكببجي(،)2013،عبد الجواد،)2016،
(العاجز2008،
ّ
)(Ghadiri,2013)،(Shahin,2011

(ORUMA,2014),
)(Ngambi,2015

(ORUMA,2014),
)(Ngambi,2015

المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

110

)(Nielsen,2013

ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

تستعرض الباحثة فيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الخمس لمدراسة:

 -1الفرضية األولى:

والتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05الستخدام إدارة الجودة

الشاممة عمى العائد عمى األصول لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية".
تـ استخداـ النحدار الخطي البسيط والمتعدد إليجاد تأثير استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى
األصوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.
جدول رقم (:)29االنحدار الخطي البسيط-الفرضية األولى
المتغير المستقل

معامل االنحدار ß

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.960

-2.619

0.011

إدارة الجودة الشاممة

0.222

2.563

0.013

معامؿ التحديد .01.2 = R 2

معامؿ الرتباط = .0319

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )29يمكف استخالص ما يمي:
 وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائدعمى األصوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،حيث تبيف أف القيمة الحتمالية
تساوي  0.013باستخداـ النحدار البسيط ،وىي أقؿ مف مستوى الدللة .0.05

 معامؿ الرتباط =  ،.0319ومعامؿ التحديد =  .01.2باستخداـ النحدار البسيط وىذا يعني أف %10.2مف التغير في العائد عمى األصوؿ (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية والنسبة

المتبقية  %89.8قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى العائد عمى األصوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ

فمسطيف لألوراؽ المالية

 ويتضح مف الجداوؿ أف درجة التأثير لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى األصوؿ لمشركاتالمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية كانت دالة ومعنوية عند مستوى  .0.5بما قيمتو ( .)0.22وأف
الزيادة بمقدار  %1في مستوى استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى زيادة العائد عمى األصوؿ بواقع

.%22
 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضػية العدميػة وقبػوؿ الفرضػية البديمػة التػي تفتػرض "وجػود أثػر ذو دللػةإحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدلل ػػة ( )α≥0.05لس ػػتخداـ إدارة الج ػػودة الش ػػاممة عم ػػى العائ ػػد عم ػػى األص ػػوؿ
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لمشػركات المدرجػػة فػي سػػوؽ فمسػطيف لػػألوراؽ الماليػة" .وىــذه النتيجــة تــدل عمــى صــحة فرضــية الدراســة.
بمعنى أف استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤثر عمى قدرة الشركة في استخداـ أصوليا لتوليد األرباح.

 اتفقـــت ى ػػذه النت ػػائج مػ ػع د ارس ػػة) (Shahin,2011الت ػػي أش ػػارت إل ػػى وج ػػود أث ػػر لس ػػتخداـ إدارة الج ػػودةالشػػاممة عمػػى العائػػد عمػػى األصػػوؿ لمشػػركات الصػػناعية المسػػاىمة العامػػة فػػي اي ػراف ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف
اسػػتخداـ نظػػاـ الجػػودة الشػػاممة عمػػؿ عمػػى زيػػادة فػػي تحقيػػؽ األربػػاح لمشػػركات مػػف خػػالؿ أصػػوليا .كمػػا

عواد والكببجػي )2.13 ،التػي أظيػرت عػدـ وجػود أثػر لسػتخداـ إدارة
اختمفت ىذه النتائج مع دراسة (أبو ّ
الجودة الشاممة عمى العائد عمى األصوؿ .
 كما قامت الباحثة باستخداـ أسموب النحدار المتعدد .فكانت القيمة الحتمالية تساوي  0.011وىي أقؿمف مستوى الدللة  .0.05أي يوجد أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى األصوؿ كما
يوضح الجدوؿ رقـ ()3.

جدول رقم (:)30االنحدار المتعدد-الفرضية األولى
االنحدار ß

قيمة اختبار
T

القيمة االحتمالية

معامل

دعـ والتزاـ الدارة العميا

0.12

0.95

0.32

التحسيف المستمر لمعمميات

-0.18

-0.88

0.31

التركيز عمى الزبوف

0.098

0.51

0.60

مشاركة العامميف

-0.22

-1.48

0.14

تدريب العامميف

0.20

1.92

0.06

البعد

Sig.

R2

0.098

القيمة االحتمالية

Sig.

0.011

 -2الفرضية الثانية:

والتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05الستخدام إدارة الجودة

الشاممة عمى حقوق الممكية لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية".

تـ استخداـ النحدار الخطي البسيط والمتعدد إليجاد تأثير استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى حقوؽ الممكية

لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

جدول رقم (:)31تحميل االنحدار الخطي البسيط-الفرضية الثانية
المتغير المستقل

معامل االنحدار ß

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.405

-2.853

0.006

إدارة الجودة الشاممة

0.112

3.347

0.001

معامؿ التحديد .0162 = R 2

معامؿ الرتباط = .04.2
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مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )31يمكف استخالص ما يمي:
 وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمىحقوؽ الممكية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،حيث تبيف أف القيمة الحتمالية
تساوي  0.001باستخداـ النحدار البسيط وىي أقؿ مف مستوى الدللة .0.05

 معامؿ الرتباط =  ،.04.2ومعامؿ التحديد =  ،.0162وىذا يعني أف  %16.2مف التغير في حقوؽالممكية (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية والنسبة المتبقية  %83.8قد ترجع إلى
عوامؿ أخرى تؤثر عمى حقوؽ الممكية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 ويتضح مف الجدوؿ أف درجة التأثير لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكيةلمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية كانت دالة ومعنوية عند مستوى  .0.5بما قيمتو

( .).0112وأف الزيادة بمقدار  %1في مستوى استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى زيادة العائد عمى
حقوؽ الممكية بواقع .%11.2

 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود أثر ذو دللةإحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكية

لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية الدراسة.
بمعنى أف استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤثر عمى العائد الذي يحققو المساىموف عمى أمواليـ في

الشركة.

 -اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ) (Muta,2014ومع دراسة ) (Shahin,2011التي أشارت إلى وجود أثر

لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكية لمشركات ويرجع ذلؾ إلى الزيادة في كفاءة

ق اررات الستثمار والتشغيؿ في الشركات في تمؾ الدراسات بعد تطبيقيـ لنظاـ الجودة الشاممة مما أدى

لرتفاع العائد الذي يحققو المساىموف عمى أمواليـ في تمؾ الشركات .كما اختمفت ىذه النتائج مع دراسة

عواد والكببجي )2013 ،التي أظيرت عدـ وجود أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد
(أبو ّ
عمى حقوؽ الممكية.
 كما قامت الباحثة باستخداـ أسموب النحدار المتعدد .فكانت القيمة الحتمالية تساوي 0.002وىي أقؿمف مستوى الدللة  .0.05أي يوجد أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكية

كما يوضح الجدوؿ رقـ ()32
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جدول رقم (:)32تحميل االنحدار المتعدد-الفرضية الثانية
معامل

البعد

قيمة

القيمة

االنحدار ß

اختبار T

االحتمالية Sig.

دعـ والتزاـ الدارة العميا

0.13

0.15

0.70

التحسيف المستمر لمعمميات

-0.33

-1.65

0.10

التركيز عمى الزبوف

0.13

0.71

0.43

مشاركة العامميف

-0.101

-0.70

0.41

تدريب العامميف

0.14

2.01

0.005

2

القيمة

R

االحتمالية Sig.

0.127

0.002

 -3الفرضية الثالثة:

والتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05الستخدام إدارة الجودة

الشاممة عمى العائد عمى المبيعات "ىامش الربح" لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية".

تـ استخداـ النحدار الخطي البسيط والمتعدد إليجاد تأثير استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى

المبيعات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

جدول رقم (:)33تحميل االنحدار الخطي البسيط-الفرضية الثالثة
المتغير المستقل

معامل االنحدار ß

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-2.059

-2.448

0.017

إدارة الجودة الشاممة

0.528

2.652

معامؿ الرتباط = .0329

0.010
معامؿ التحديد .01.8 = R
2

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )33يمكف استخالص ما يمي:
 وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائدعمى المبيعات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألو ارؽ المالية ،حيث تبيف أف القيمة الحتمالية
باستخداـ النحدار البسيط تساوي  0.010وىي أقؿ مف مستوى الدللة .0.05

 معامؿ الرتباط =  ،.0329ومعامؿ التحديد =  ،.01.8وىذا يعني أف  %10.8مف التغير في العائدعمى المبيعات (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية والنسبة المتبقية  %89.2قد ترجع

إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى العائد عمى المبيعات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 ويتضح مف الجدوؿ أف درجة التأثير لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات لمشركاتالمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية كانت دالة ومعنوية عند مستوى  .0.5بما قيمتو (.)0.528
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وأف الزيادة بمقدار %1في مستوى استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى زيادة العائد عمى المبيعات
بواقع .%52.8
 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود أثر ذو دللةإحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات

لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية الدراسة.
بمعنى أف استخداـ نظاـ الجودة الشاممة يؤثر في صافي الربح المحقؽ عمى كؿ وحده مف المبيعات.
 اتفقت ىذه النتائج مع دراسة) (Muta,2014التي أشارت إلى وجود أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممةعمى العائد عمى المبيعات لشركات صناعة السمنت في كينيا ويرجع ذلؾ إلى انخفاض التكاليؼ وارتفاع

المبيعات وصافي األرباح وبالتالي ارفاع العائد عمى المبيعات لدى تمؾ الشركات .كما اختمفت ىذه
عواد والكببجي )2013 ،التي أظيرت عدـ وجود أثر لستخداـ إدارة الجودة
النتائج مع دراسة (أبو ّ
الشاممة عمى العائد عمى المبيعات بسبب ارتفاع التكاليؼ لدى الشركات في بداية تطبيقيـ لنظاـ الجودة

الشاممة كأسموب إداري حديث ،مما أدى إلى عدـ القدرة عمى الوصوؿ ألسعار منافسة في المنتجات
والخدمات التي يتـ تقديميا مف ِقبؿ تمؾ الشركات وانخفاض في العائد عمى المبيعات .كما واختمفت ىذه
النتائج مع دراسة ) (Kampouridis, 2015التي أشارت أيضاً إلى عدـ وجود أثر لستخداـ إدارة
الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات ويرجع ذلؾ إلى تأثير األزمة اليونانية عمى الشركات في تمؾ

الدراسة التي لـ يسمح ليـ لموصوؿ لعائد جيد عمى المبيعات .أي أف تقنيات إدارة الجودة الشاممة لـ تكف

كافية لستيعاب التأثر السمبي لموضع القتصادي اليوناني.
 كما قامت الباحثة باستخداـ أسموب النحدار المتعدد .فكانت القيمة الحتمالية تساوي 0.090وىي أقؿمف مستوى الدللة  .0.05أي يوجد أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات البسيط

كما يوضح الجدوؿ رقـ ()34

جدول رقم (:)34تحميل االنحدار المتعدد-الفرضية الثالثة
االنحدار ß

قيمة اختبار
T

القيمة االحتمالية

دعـ والتزاـ الدارة العميا

0.17

0.92

0.34

التحسيف المستمر لمعمميات

-0.46

-2.06

0.04

التركيز عمى الزبوف

-0.07

-0.36

0.61

مشاركة العامميف

-0.27

-1.70

0.09

تدريب العامميف

0.32

1.79

0.05

البعد

معامل
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Sig.

R2

0.102

القيمة االحتمالية
Sig.

0.090

 -4الفرضية الرابعة:

والتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05الستخدام إدارة الجودة

الشاممة عمى نسبة التداول لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية".

تـ استخداـ النحدار الخطي البسيط والمتعدد إليجاد تأثير استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ

لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

جدول رقم (:)35تحميل االنحدار الخطي البسيط-الفرضية الرابعة
المتغير المستقل

معامالت االنحدارß

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

1.638

0.780

0.438

إدارة الجودة الشاممة

0.113

0.227

0.822

معامؿ التحديد .0..1 = R 2

معامؿ الرتباط = .0.3.

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )35يمكف استخالص ما يمي:
 عدـ وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمىنسبة التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،حيث تبيف أف القيمة الحتمالية
باستخداـ النحدار البسيط تساوي ، 0.822وتساوي  0.855باستخداـ النحدار المتعدد وىي أكبر مف

مستوى الدللة .0.05

 معامؿ الرتباط =  ،.0.3.ومعامؿ التحديد =  ،.0..1وىذا يعني أف  %0.1مف التغير في نسبةالتداوؿ (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية والنسبة المتبقية  %99.9قد ترجع إلى
عوامؿ أخرى تؤثر عمى نسبة التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

 وبذلك تستنتج الباحثة قبوؿ الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديمة التي تفترض "وجود أثر ذو دللةإحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ لمشركات

المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .وىذه النتيجة تدل عمى عدم صحة فرضية الدراسة .بمعنى
أف استخداـ نظاـ الجودة الشاممة ل يؤثر عمى قدرة الشركة عمى تسديد التزاماتيا.

 اتفقــت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة ) (Shahin,2011ومػػع د ارسػػة ) (Muta,2014وىػػذه الد ارسػػات أشػػارتإلى عدـ وجػود أثػر لسػتخداـ إدارة الجػودة الشػاممة عمػى نسػبة التػداوؿ لمشػركات عمػى الػرغـ مػف إظيػارىـ
لوجػػود أثػػر لسػػتخداـ نظػػاـ الجػػودة الشػػاممة عمػػى ربحيػػة الشػػركات ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف ال ػربح ىػػو اليػػدؼ

األساسػػي لمنشػػاط القتصػػادي لمشػػركة  ،ومػػف أجػػؿ تحقيقػػو يػػتـ اتخػػاذ كافػػة الق ػ اررات لػػذلؾ .والسػػيولة ىػػي
الوسيمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ .حيث أف السيولة ل يمكف أف تُشكؿ ىدفاً بحد ذاتيػا ،ألف المسػتثمر العقالنػي
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يسعى إلى تحقيؽ الربح وليس إلى تحقيؽ السيولة ،كما أف السيولة ىي تابعػة لمػربح ،أي أف تحقيػؽ الػربح
ىػػو الػػذي يػػوفر السػػيولة النقديػػة  ،مػػف ىنػػا فػػإف اإلدارة الماليػػة لمشػػركة تواجػػو مشػػكمو الموازنػػة بػػيف عوامػػؿ

ال ػربح وعوامػػؿ السػػيولة ول يوجػػد معادلػػة لتحقيػػؽ ىػػذا الت ػوازف  .،كمػػا واختمفـــت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة
)2015

 (Kampouridis,التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود أثػػر لسػػتخداـ إدارة الجػػودة الشػػاممة عمػػى نسػػبة

تجنبػػت السػػتثمار فػػي بيئػػة الركػػود بسػػبب األزمػػة
التػػداوؿ ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف الشػػركات مجتمػػع الد ارسػػة ّ
اليونانية ،واحتفظت بنسب عالية مف األصوؿ النقدية.
-كما قامت الباحثة باستخداـ أسموب النحدار المتعدد .فكانت القيمة الحتمالية تساوي 0.855وىي أكبر مف

مستوى الدللة  .0.05أي ل يوجد أثر لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى العائد عمى نسبة التداوؿ  .كما
يوضح الجدوؿ اآلتي:
جدول رقم (:)36تحميل االنحدار الخطي البسيط-الفرضية الرابعة
البعد

معامالت االنحدار

T

ß

القيمة االحتمالية
Sig.

دعـ والتزاـ الدارة العميا

-0.12

-0.61

0.54

التحسيف المستمر لمعمميات

0.013

0.055

0.96

التركيز عمى الزبوف

-0.37

-0.18

0.86

مشاركة العامميف

0.185

1.110

0.27

تدريب العامميف

0.008

0.029

0.98

R2

القيمة االحتمالية

0.002

Sig.

0.855

 -5الفرضية الخامسة :

والتي تنص عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 2025بين متوسطات آراء

المبح وثين حول استخدام الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية تعزى

إلى العوامل الشخصية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي،

المؤىل العممي ،التخصص العممي ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية التي حصل
المستجيب عمييا في مجال إدارة الجودة الشاممة)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية فإنو قد تـ استخداـ ما يمي:

 تـ استخداـ اختبار"  "Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات دللة إحصائية وىو اختبارمعممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات وقد تـ استخدامو لختبار الفروؽ التي تعزى

لمتغير الجنس ،كذلؾ تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي ( )ANOVA one wayلمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فروؽ ذات دللة إحصائية وىذا الختبار معممي يصمح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر وقد تـ

استخدامو لختبار الفروؽ التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكوف مف أكثر مف مجموعتيف.
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مف ناحية إحصائية وباستخداـ الختباريف السابقيف ،فإنو يتـ اختبار الفرضية العدمية التي تفترض عدـ
فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى لممتغير
الشخصي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف

بناء عمى
عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى لممتغير الشخصي ،ويتـ الحكـ عمى نتيجة الختبار ً
قيمة مستوى الدللة المحسوبة لالختبار ( ،)Sigكما يمي:

 في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستوى  ،.0.5يتـ رفض الفرضية العدمية والتوصؿ لصحة الفرضيةالبديمة ،ويقاؿ عندىا أف الختبار معنوي ،ويعني ذلؾ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية.

 -في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  ،.0.5يتـ قبوؿ الفرضية العدمية ،ويعني ذلؾ عدـ وجود فروؽ

ذات دللة إحصائية.

وفيما يمي اختبار الفرضية الخامسة وفقاً لمعوامؿ (المتغيرات) الشخصية ك ّؿ عمى حدة.

أ .الجنس.

تـ استخداـ اختبار متوسط عينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testلختبار الفرضية

التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة
تعزى إلى الجنس ،والجدوؿ رقـ ( )37يوضح نتيجة الختبار.

جدول رقم(:)37نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " لمتحقق من الفروق تبعاً الجنس
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة

االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.34

4.27

0.667

0.507

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.31

4.24

0.531

0.598

التركيز عمى الزبوف.

4.32

4.24

0.579

0.565

مشاركة العامميف.

4.13

3.92

1.442

0.155

تدريب العامميف.

4.14

4.04

0.716

0.477

جميع المجاالت معاً

4.25

4.14

0.987

0.328

().Sig

مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )37أعاله تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" T

لعينتيف مستقمتيف" تساوي  0.328أي أنيا أكبر مف مستوى الدللة  0.05لجميع المجالت والمجالت

وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
مجتمعة معاً
ً
مجتمع الدراسة حوؿ ىذه المجالت والمجالت مجتمعة معاً تعزى إلى الجنس.
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تعزو الباحثة ذلك إلى أف حرص اإلدارة عمى تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة ودمجو في استراتيجياتيا
وترجمتو بأىداؼ واجراءات فاعمو ،ل يجعؿ ىناؾ فرؽ في تطبيقو أو تبنيو حسب جنس الموظؼ.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الدعاس )2.1. ،والتي خمصت لعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في

آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير الجنس ،وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ إلى أف الجوانب المرتبطة بأبعاد إدارة
الجودة الشاممة وتطبيقيا والبرامج المعتمدة لتحقيقيا ل ترتبط بالجنس .كما اتفقت مع دراسة (عبد الجواد
 )2.16،وذلؾ ألف مجتمع الدراسة ىـ عامميف في جياز عسكري وىذا يتطمب جيد جسدي وقدرة عمى تحمؿ
المصاعب والمشاؽ في ىذه المينو ،وثقافة المجتمع ل تتقبؿ عمؿ المرأة في ىذا المجاؿ.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) )Kalra, 2013والتي أشارت لوجود فروؽ ذات دللة إحصائية في

آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير الجنس .وترى الباحثة أف سبب ذلؾ يعود إلى اختالؼ مكاف ومجتمع
الدراسة و مجتمع الدراسة كاف العامموف في شركات صناعة السيارات اليندية التي أغمب العامميف بيا ذكور.
ب .العمر.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة
تعزى الى العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات

المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى العمر ،والجدوؿ رقـ ( )38أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدول رقم( :)38نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى العمر
المتوسطات

المجال

 – 25أقل
من 30
سنة

 30إلى
أقل من

 40سنة

 40سنة
فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.17

4.25

4.48

3.752

*0.029

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.13

4.20

4.48

3.920

*0.025

التركيز عمى الزبوف.

4.13

4.21

4.49

2.942

0.061

مشاركة العامميف.

4.07

3.93

4.18

1.261

0.291

تدريب العامميف.

3.96

4.04

4.29

2.033

0.140

جميع المجاالت معاً

4.09

4.13

4.38

3.626

*0.033

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

ومف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )38أعاله يمكف تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة

لختبار" التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الدللة  0.05لممجالت " التركيز عمى الزبوف ،مشاركة العامميف،
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وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات
تدريب العامميف "
ً
تقديرات مجتمع الدراسة حوؿ ىذه المجالت تعزى إلى العمر.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) (Mawaniki&okibo, 2015ودراسة (حمودة )2.14،والتي أشارتا لوجود
فروؽ ذات دللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير العمر ويرجع ذلؾ إلى أف وجيات النظر
لمعامميف حوؿ استخداـ إدارة الجودة الشاممة في الشركات غير متقاربة.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (العاجز )2..8 ،التي أشارت لعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية
حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى األداء المالي تعزى لمتغير العمر ،كما اختمفت مع دراسة

(المعمر )2.14 ،والتي خمصت لعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء
الموظفيف تعزى لمتغير العمر .وتعزو الباحثة ىذا الختالؼ لختالؼ مجتمع الدراسة وبيئة العمؿ.
ج .المسمى الوظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة

تعزى إلى المسمى الوظيفي  ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في
استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى المسمى الوظيفي  ،والجدوؿ رقـ ()39

أدناه يوضح نتيجة الختبار.

جدول رقم( :)39نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى المسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

مالي/

مدير

رئيس
قسم

موظف

مدير
مدير

الجودة

المالية/

الحسابات

المالية/

الحسابات

الحسابات

في قسم

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.38

4.57

4.39

4.19

2.594

0.062

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.39

4.52

4.28

4.18

1.640

0.190

التركيز عمى الزبوف.

4.32

4.68

4.18

4.22

1.945

0.133

مشاركة العامميف.

4.28

4.14

3.88

3.98

1.477

0.231

تدريب العامميف.

4.18

4.39

3.99

4.04

1.016

0.392

جميع المجاالت معاً

4.31

4.46

4.14

4.12

1.974

0.128
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مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ( )39تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

وبناء
األحادي " تساوي  0.128أي أكبر مف مستوى الدللة  0.05لجميع المجالت والمجالت مجتمعة معا.
ً
عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة وجود عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع
الدراسة حوؿ ىذه المجالت والمجالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفي.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف العامميف الذيف قاموا بتعبئة الستبانة في الشركات مجتمع الدراسة ذوي

مسميات ومواقع وظيفية تساىـ في اتخاذ الق اررات والتي ييميا استخداـ إدارة الجودة الشاممة لتحسيف أداء
الشركة .لذا فإف آرائيـ متقاربة.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الشعار )2.15،ودراسة ) (ORUMA,2014والتي خمصتا لعدـ وجود

فروؽ ذات دللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .وترى الباحثة أف ذلؾ
يرجع ألف موضوع الجودة الشاممة ييتـ فيو جميع الموظفيف بغض النظر عف مركزىـ الوظيفي.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة) (Kalra, 2013ودراسة ) (Nielsen, 2013التي أشارت لوجود

فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى األداء المالي تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي.

د .عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة

تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات

دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في
مجاؿ العمؿ الحالي ،والجدوؿ رقـ ( )4.أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدول رقم( :)40نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
المتوسطات

المجال

 -5أقل

 -10أقل

من 10

من 15

سنوات

سنة

 15سنة
فأكثر

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.23

4.36

4.52

1.847

0.167

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.23

4.28

4.52

1.257

0.292

التركيز عمى الزبوف.

4.20

4.35

4.52

1.431

0.247

مشاركة العامميف.

4.03

4.08

4.07

0.060

0.942

تدريب العامميف.

4.03

4.10

4.46

1.868

0.164

جميع المجاالت معاً

4.15

4.23

4.42

1.475

0.237
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مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ( )40تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج
األحادي " أكبر مف مستوى الدللة  0.05لجميع المجالت والمجالت مجتمعة معا.
ً
الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حوؿ ىذه المجالت
والمجالت مجتمعة معا تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي.
تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب المشاركيف بالدراسة ىـ مف ذوي الخبرة العالية وبالتالي ىـ أكثر اتفاقاً

عمى دور وأىمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الدعاس )2.1.،ومع دراسة ( ) shahin,2011والتي أشارت لعدـ وجود
فروؽ ذات دللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي.
وترى الباحثة أف ىذا التفاؽ يرجع إلى أف تطبيؽ أبعاد إدارة الجودة الشاممة ل يتعمؽ بشكؿ أساسي بعدد

سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي لمموظؼ وانما بمدى التعامؿ والمعرفة بجدوى التطبيؽ.
بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (جويحاف )2.13 ،التي أشارت وجود فروؽ ذات دللة إحصائية
حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى األداء المالي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في مجاؿ

العمؿ الحالي .وتعزو الباحثة ىذا الختالؼ لختالؼ مجتمع الدراسة وبيئة العمؿ.
ه .المؤىل العممي.

تـ استخداـ اختبار متوسط عينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testلختبار الفرضية

العدمية التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة
الجودة الشاممة تعزى إلى المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة
إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى المؤىؿ العممي  ،والجدوؿ

رقـ ( )41يوضح نتيجة الختبار.

جدول رقم(:)41نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " لمتحقق من الفروق تبعاً المؤىل العممي

المجال

المتوسطات
دراسات عميا

بكالوريوس

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.31

4.31

-0.036

0.972

4.27

4.30

-0.298

0.767

التركيز عمى الزبوف.

4.26

4.32

-0.453

0.652

مشاركة العامميف.

4.11

3.99

0.905

0.369

جميع المجاالت معاً

4.20

4.21

-0.079

0.937
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مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )41تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" T
لعينتيف مستقمتيف " تساوي  0.937أي أكبر مف مستوى الدللة  0.05لجميع المجالت والمجالت مجتمعة

وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع
معا.
ً
الدراسة حوؿ ىذه المجالت والمجالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىؿ العممي .ترى الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى
اىتماـ الشركات مجتمع الدراسة في توظيؼ كادر مؤىؿ بدرجات عممية مرتفعة.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الق ار )2.14،ومع دراسة(الشعار ،)2.15 ،ومع دراسة (جويحاف،)2.13،
ومع دراسة (العاجز )2008 ،والتي أشارت لعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة

تعزى لمتغير المؤىؿ العممي .وترى الباحثة أف ىذا التفاؽ يرجع إلى أف المستوى التعميمي ل ُيعيؽ مف
استخداـ وتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الشركات  ،وذلؾ أف الجودة الشاممة فمسفة يتـ اعتمادىا مف ِقبؿ
اإلدارة العميا لمشركات بيدؼ تحسيف األداء الكمي لمشركة.
و .التخصص العممي.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة
تعزى إلى التخصص العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في

استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى التخصص العممي  ،والجدوؿ رقـ ()42

أدناه يوضح نتيجة الختبار.

جدول رقم( :)42نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى التخصص العممي
المتوسطات
المجال

إدارة

محاسبة

جودة

شاممة

إدارة

أعمال

عموم

مالية

قيمة

االختبار

ومصرفية

القيمة

االحتمالية
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.38

4.55

4.15

4.27

1.812

0.156

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.29

4.38

4.23

4.29

0.136

0.938

التركيز عمى الزبوف.

4.39

4.50

4.28

4.09

1.598

0.200

مشاركة العامميف.

3.95

4.35

4.01

4.15

1.062

0.373

تدريب العامميف.

4.11

4.25

4.12

4.06

0.153

0.927

جميع المجاالت معاً

4.22

4.41

4.16

4.17

0.544

0.654

مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ( )42تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف
األحادي " تساوي  0.654أي أكبر مف مستوى الدللة  0.05لجميع المجالت والمجالت مجتمعة معا.
123

وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع
ً
الدراسة حوؿ ىذه المجالت والمجالت مجتمعة معا تعزى إلى التخصص العممي.
ترى الباحثة أف التخصص العممي في الشركات مجتمع الدراسة لـ يؤثر عمى استجاباتيـ حيث أنيـ
درسوا األساليب الستراتيجية ومفاىيـ الجودة خالؿ مرحمتيـ الجامعية.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الق ار ، )2.14،ودراسة (الشعار )2.15،ودراسة حيث أشارتا لعدـ وجود

فروؽ ذات دللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة تعزى لمتغير التخصص العممي.

وترى الباحثة أف ىذا

التفاؽ يؤكد أىمية أف يكوف الموظؼ عمى عمـ جيد بنظاـ إدارة الجودة الشاممة وفاعميتيا ،حيث أنو مستخدـ

ليذا النظاـ خالؿ عممو اليومي.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (ORUMA,2014التي أشارت وجود فروؽ ذات دللة إحصائية

حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى األداء المالي تعزى لمتغير التخصص العممي.
ز .القطاع الذي تنتمي لو الشركة.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة

تعزى إلى القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة
إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى القطاع الذي تنتمي لو

الشركة  ،والجدوؿ رقـ ( )43أدناه يوضح نتيجة الختبار.

جدول رقم( :)43نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى القطاع الذي تنتمي لو الشركة
المتوسطات
المجال

قيمة

الصناعة

الخدمات

البنوك
االستثمار والخدمات االختبار
المالية

القيمة

االحتمالية
().Sig

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

4.27

4.14

4.32

4.58

*0.025 3.348

التحسيف المستمر لمعمميات.

4.25

4.04

4.29

4.65

*0.002 5.455

التركيز عمى الزبوف.

4.22

4.11

4.42

4.55

2.287

0.088

مشاركة العامميف.

4.02

3.93

3.97

4.31

1.317

0.278

تدريب العامميف.

3.96

3.94

4.18

4.56

*0.005 4.688

جميع المجاالت معاً

4.14

4.03

4.24

4.53

*0.006 4.677

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى دللة α ≥ 0.05
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مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )43يمكف استنتاج ما يمي:

تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة الحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة لختبػ ػػار" التبػ ػػايف األحػ ػػادي " أكبػ ػػر مػ ػػف مسػ ػػتوى الدللػ ػػة 0.05

ػاء عمػػى ذلػػؾ ،تســتنتج الباحثــة عػػدـ وجػػود فػػروؽ
لممجػػاليف " التركيػػز عمػػى الزبػػوف ،مشػػاركة العػػامميف "  .وبنػ ً
ذات دللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حوؿ ىذيف المجاؿ تعزى إلى القطاع الذي تنتمي
لو الشركة.
أم ػػا بالنس ػػبة لب ػػاقي المج ػػالت والمج ػػالت مجتمع ػػة معػ ػاً ،فق ػػد تب ػػيف أف القيم ػػة الحتمالي ػػة ) (Sig.تس ػػاوي

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ ،تســـتنتج الباحثـــة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دلل ػػة
 0.006أي أق ػػؿ م ػػف مس ػػتوى الدلل ػػة  . 0.05وبن ػ ً
إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات مجتمػػع الد ارسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػالت والمجػػالت مجتمعػػة معػػا تعػػزى إلػػى

القط ػػاع ال ػػذي تنتم ػػي ل ػػو الش ػػركة وذل ػػؾ لص ػػالح قط ػػاع البن ػػوؾ والخ ػػدمات المالي ػػة حي ػػث أني ػػا أكب ػػر قيم ػػة ف ػػي

متوسطات القطاعات.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود قسـ خاص بإدارة الجودة الشاممة في جميع البنوؾ مجتمع الدراسة مما
يجعؿ نظرة العامميف خارج ذلؾ القسـ أقؿ أو تختمؼ عف نظرة العامميف بالقسـ .حيث أف العامميف بداخؿ

القسـ عمى إطّالع شامؿ ومستمر باألمور التي تخص إدارة الجودة الشاممة في البنؾ.

اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (Ghadiri, 2013التي أشارت لعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية

حوؿ إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا باألداء المالي تعزى لمتغير القطاع الذي تنتمي لو الشركة .وتعزو

الباحثة ىذا الختالؼ لختالؼ مجتمع الدراسة وبيئة العمؿ.

ح .الدورات التدريبية التي حصل عمييا المستجيب في مجال إدارة الجودة الشاممة.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية التي

تفترض عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة الشاممة
تعزى إلى الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة ،مقابؿ الفرضية

البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عمى مجالت إدارة الجودة
الشاممة تعزى إلى الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة ،والجدوؿ
رقـ ( )44أدناه يوضح نتيجة الختبار.
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جدول رقم( :)44نتائج اختبار (التباين األحادي) لمتحقق من الفروق تبعاً إلى الدورات التدريبية التي حصل عمييا
المستجيب في مجال إدارة الجودة الشاممة
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة

االحتمالية

من 3-1

 4دورات

دورات

فأكثر

االختبار

دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة.

3.81

4.27

4.53

7.872

*0.001

التحسيف المستمر لمعمميات.

3.81

4.24

4.49

5.036

*0.010

التركيز عمى الزبوف.

3.91

4.27

4.43

1.956

0.151

مشاركة العامميف.

3.22

4.01

4.35

9.836

*0.000

تدريب العامميف.

3.38

4.06

4.38

6.950

*0.002

جميع المجاالت معاً

3.63

4.17

4.43

9.567

*0.000

ال يوجد

().Sig

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ( )44يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الدللة  0.05لمجاؿ "

وبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات
التركيز عمى الزبوف ".
ً
تقديرات مجتمع الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ تعزى إلى الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ
إدارة الجودة الشاممة.
أمػػا بالنسػػبة لبػػاقي المجػػالت والمجػػالت مجتمعػػة مع ػاً  ،فقػػد تبػػيف أف القيمػػة الحتماليػػة ) (Sig.تسػػاوي

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ ،تســـتنتج الباحثـــة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دلل ػػة
 0.000أي أق ػػؿ م ػػف مس ػػتوى الدلل ػػة  . 0.05وبن ػ ً
إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات مجتمػػع الد ارسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػالت والمجػػالت مجتمعػػة معػػا تعػػزى إلػػى

الػدورات التدريبيػة التػي حصػؿ عمييػػا المسػتجيب فػي مجػاؿ إدارة الجػودة الشػػاممة لصػالح الػذيف حصػموا عمػػى 4
دورات فأكثر.
ترى الباحثة أف وجود فروؽ بيف الحاصميف عمى  4دورات فأكثر في نظرتيـ لمستويات تطبيؽ أبعاد إدارة
الجودة الشاممة يعود إلى أف الحاصميف عمى ىذه الدورات ىـ عمى معرفة بإدارة الجودة الشاممة أكثر وكيفية
وأساليب اعتماد وتطبيؽ ىذه المنيجية لتحقيؽ ميزة تنافسية لمشركة.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الدعاس )2.1.،والتي خمصت إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا باألداء المالي تعزى لمتغير الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في
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مجاؿ إدارة الجودة الشاممة .تعزو الباحثة ىذا التفاؽ ألىمية توفير العدد الكافي مف الدورات التدريبية
لمعامميف لزيادة وعييـ والتعمؽ بمفاىيـ وأساليب الجودة الشاممة.
بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ) (Nielsen, 2013ودراسة ) (Kalra, 2013التي أشارت وجود
فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى األداء المالي تعزى لمتغير
الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة.
جدول رقم ( :)45ممخص لنتائج نتائج الفرضية الخامسة

م.

المتغير

:

الجنس

0

العمر

النتيجة

الفرضية

الدراسات التي

الدراسات التي

اتفقت مع نتيجة

اختمفت مع نتيجة

الدراسة

الدراسة

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء

عدـ

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية تعزى إلى الجنس.

صحة
الفرضية

(الدعاس)2.1.،

(عبد الجواد)2.16،

))Kalra,2013

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء
صحة

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف الفرضية
لألوراؽ المالية تعزى إلى العمر.

(حمودة)2.14،

(Mawaniki&okib
),2015

(العاجز،)2008،

(المعمر)2014،

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء
3

المسمى
الوظيفي

عدد

سنوات
4

الخبرة في
مجال

العمل

الحالي

عدـ

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة
في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

صحة
الفرضية

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند

عدـ

مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء
المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة
في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف

صحة
الفرضية

لألوراؽ المالية تعزى إلى عدد سنوات الخبرة
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(الشعار،)2.15،

)(ORUMA,2014

(الدعاس،)2.1.،
)(Shahin,2011

)(Nielsen,2013
)(Kalra,2013

(جويحاف)2.13،

م.

المتغير

النتيجة

الفرضية

الدراسات التي

اتفقت مع نتيجة
الدراسة

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
5

المؤىل
العممي

عدـ

مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء

صحة

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف الفرضية
لألوراؽ المالية تعزى إلى المؤىؿ العممي.

الدراسات التي

اختمفت مع نتيجة
الدراسة

(الشعار،)2015 ،
(القرا،)2014 ،

(جويحاف،)2013 ،

-

(العاجز )2008 ،

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء

6

عدـ

التخصص المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة
العممي

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية تعزى إلى التخصص

صحة
الفرضية

(الشعار،)2015 ،
(القرا)2014 ،

)(ORUMA,2014

العممي.

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
القطاع
7

الذي

تنتمي لو
الشركة

مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء
صحة

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف الفرضية

-

)(Ghadiri,2013

لألوراؽ المالية تعزى إلى القطاع الذي

تنتمي لو الشركة.

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء
8

الدورات
التدريبية

المبحوثيف حوؿ أثر استخداـ الجودة الشاممة
في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية تعزى إلى الدورات التدريبية

صحة
الفرضية

(الدعاس)2.1.،

)(Nielsen,2013
)(Kalra,2013

التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ
إدارة الجودة الشاممة.
المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
مقدمة.
أوالً :النتائج.
ثانياً :التوصيات.
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة.
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مقدمة
بناء عمى الدراسة التي أ ِ
ُجريت حوؿ أثر إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في
ً
سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،ومف خالؿ ما تطرقت إليو مف المفاىيـ والجوانب المتعددة في اإلطار النظري

وأدبيات الدراسة  ،إضافة إلى ما تـ جمعوُ مف بيانات أوليو مف خالؿ الستبانة ،وبيانات ثانوية مف التقارير
المالية المدققة والمنشورة – حسب مبدأ اإلفصاح ، -وبعد التحميؿ المالي لمبيانات والخروج بالنسب المالية
الممثمة لممتغير التابع في عمؽ زمني وصؿ إلى خمس سنوات مف2.11ـ إلى 2.15ـ ،وبعد نتائج التحميؿ
اإلحصائي المناسب لمجالت الدراسة مف بيانات الستبانة الممثمة لممتغير المستقؿ والنسب المالية الممثمة

لممتغير التابع  ،وتفسير ىذه النتائج وربطيا بالدراسات السابقة ،خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
والتوصيات كما يظير في ىذا الفصؿ.

أوالً :النتائج
مصنفة كاآلتي :النتائج المتعمقة بالمتغير المستقؿ(إدارة الجودة
خمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج
ّ
الشاممة) ،والنتائج المتعمقة بالمتغير التابع (األداء المالي) ،والنتائج المتعمقة باختبار الفرضيات ،ونتائج تحقيؽ
األىداؼ .
 النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل(إدارة الجودة الشاممة):
 .1أظيرت نتائج الدراسة اىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية درجة مرتفعة جداً
بإدارة الجودة الشاممة بأبعادىا الخمسة ،حيث اتضح ذلؾ مف خالؿ حصوؿ مجاؿ إدارة الجودة

الشاممة ككؿ عمى وزف نسبي (.)%84.15

 .2كشفت نتائج الدراسة عف اىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بدرجة مرتفعة
جداً بدعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة  ،وىذا يدؿ عمى وجود إدارة واعية ومثقفة ومدركة ألىمية
نظاـ الجودة ،وحصؿ ىذا البعد عمى المرتبة األولى بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة بوزف نسبي

(.)%86.21

 .3أشارت النتائج لىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بدرجة مرتفعة جداً
بالتحسيف المستمر لمعمميات ،وىذا يشير إلى وجود حرص ومتابعو دائمة لتطوير استراتيجية الجودة

بالشركات لكافة المنتجات والخدمات التي يتـ تقديميا .وحصؿ ىذا البعد عمى وزف نسبي

(.)%85.67

ّ .4بينت النتائج اىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بدرجة مرتفعة جداً بالتركيز
عمى الزبوف ،وىذا يدؿ عمى حرص الشركات لالستماع الى آراء الزبائف واقتراحاتيـ وشكاوييـ
ولتمبيتيا لتحسيف جودة الخدمات والمنتجات المقدمة مف ِقبؿ الشركة وارضائيـ وتمبية كافة احتياجاتيـ
لمحفاظ عمى الزبائف الحالييف وجذب زبائف جدد .وحصؿ ىذا البعد عمى وزف نسبي (.)%85.75
130

 .5توصمت النتائج لوجود اىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بدرجة مرتفعة
بمشاركة العامميف ،وحصؿ ىذا البعد عؿ المرتبة األخيرة بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة بوزف نسبي

(.)%81

 .6أشارت النتائج لىتماـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بدرجة مرتفعة بتدريب

العامميف ،وىذا يشير إلى أىمية تدريب وتوعية العامميف وأنو ُيعتبر ركيزة أساسيو لفيـ وادراؾ العامميف
لمفاىيـ نظاـ الجودة الشاممة ومدى أىمية تطبيقيا .وحصؿ ىذا البعد عمى وزف نسبي (.)%82.13

 النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (األداء المالي):

 .1المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى األصوؿ  ROAلفتره الدراسة يساوي ما نسبتو  %3لمشركات
ويعبر عف قدرة الشركة عمى استخداـ أصوليا في توليد األرباح أي أنو يقيس العالقة بيف
مجتمع الدراسةُ ،
بناء عمى الكتّاب
صافي األرباح وحجـ األصوؿ واألمواؿ المتاحة لمشركة .وىذه النسبة تُعتبر جيدة وذلؾ ً
وخبراء التمويؿ (.)Bull,2008:72(,(Chandra,2014:8(,)Eugene,2016:123-125

 .2المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى حقوؽ الممكية  ROEيساوي  %7لمشركات مجتمع الدراسة ،كما
ويدؿ عمى العائد الذي يحققو المساىموف عمى امواليـ الموظفة في رأس ماؿ الشركة  ،وىذه النسبة تُعتبر
بناء عمى الكتّاب وخبراء التمويؿ
جيدة وذلؾ ً

(.)Bull,2008:72(,(Chandra,2014:8(,)Eugene,2016:123-125

 .3بمغ المتوسط الحسابي "الوسيط" لمعائد عمى المبيعات  ROSما نسبتو  %24لمشركات مجتمع الدراسة،
ويقيس صافي الربح المحقؽ عمى كؿ وحدة مف المبيعات ،أي ما تحققو المبيعات مف أرباح بعد تغطية

بناء عمى الكتّاب وخبراء
تكمفة المبيعات وكافة المصروفات األخرى  ،تُعتبر ىذه النسبة مرتفعة وذلؾ ً
التمويؿ (.)Eugene),(Chandra,2014:8),(Bull,2008:72,125-2.161123
 .4المتوسط الحسابي "الوسيط" نسبة التداوؿ  Current Ratioيساوي ( )1.14مره لمشركات مجتمع
الدراسة ،وتقيس ىذه النسبة عدد المرات التي تستطيع بيا الموجودات المتداولة بالمنشأة تغطية المطموبات
المتداولة ،أي قدرة الشركات عمى تسديد التزاماتيا قصيرة األجؿ عندما يحيف موعد استحقاقيا أو سداداىا
وخبراءالتمويؿ(2016:123-

بناء عمى الكتّاب
،وتُعتبر ىذه النسبة جيدة وذلؾ
ً
.)Bull,2008:72(,(Chandra,2014:8(,)Eugene,125ولكنيا لـ تشيد أي تغيير ممحوظ مع
مرور السنوات بعد استخداـ الشركات مجتمع الدراسة لنظاـ الجودة.
 النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات:
 .1أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود أث ػػر ذو دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدلل ػػة ( )α≥0.05لس ػػتخداـ إدارة
الجودة الشاممة عمى العائػد عمػى األصػوؿ لمشػركات المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف لػألوراؽ الماليػة .الرتفػاع

في نسبة استخداـ إدارة الجودة الشاممة بمقدار  %1يػؤدي إلػى زيػادة العائػد عمػى األصػوؿ بمقػدار .%22

بمعنى أف استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤثر عمى قدرة الشركة في استخداـ أصوليا لتوليد األرباح.
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 .2أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة
الجودة الشاممة عمى العائد عمى حقوؽ الممكية لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .أي
أف الرتفاع في نسبة استخداـ إدارة الجودة الشاممة بمقدار  %1يؤدي إلى زيادة العائد عمى األصوؿ

بمقدار  .%11.2بمعنى أف استخداـ إدارة الجودة الشاممة يؤثر عمى العائد الذي يحققو المساىموف عمى
أمواليـ في الشركة.

 .3أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ إدارة
الجودة الشاممة عمى العائد عمى المبيعات لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .أي أف
الرتفاع في نسبة استخداـ إدارة الجودة الشاممة بمقدار  %1يؤدي إلى زيادة العائد عمى األصوؿ بواقع

 .%52.8بمعنى أف استخداـ نظاـ الجودة الشاممة يؤثر صافي الربح المحقؽ عمى كؿ وحده مف
المبيعات.

 .4أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05لستخداـ
إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية" .بمعنى أف
استخداـ نظاـ الجودة الشاممة ل يؤثر عمى قدرة الشركة عمى تسديد التزاماتيا قصيرة األجؿ.

 .5كشفت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى( )α ≥ .0.5بيف متوسطات
آراء المبحوثيف حوؿ استخداـ الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية

تعزى إلى العوامؿ الشخصية (الجنس ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي،

المؤىؿ العممي ،التخصص العممي).

 .6أظيرت نتائج الدراسة فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى( )α ≥ .0.5بيف متوسطات آراء المبحوثيف
حوؿ استخداـ الجودة الشاممة في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية تعزى إلى العوامؿ

الشخصية (العمر ،القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،الدورات التدريبية التي حصؿ المستجيب عمييا في

مجاؿ إدارة الجودة الشاممة) .وكانت النتائج لصالح الذيف أعمارىـ  04سنة فأكثر في متغير العمر،
ولصالح قطاع الخدمات والبنوؾ المالية في متغير القطاع الذي تنتمي لو الشركة ،بينما كانت لصالح

الذيف حصموا عمى  4دورات فأكثر في متغير الدورات التدريبية التي حصؿ المستجيب عمييا في مجاؿ
إدارة الجودة الشاممة.

 النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف:
الجدوؿ اآلتي يوضح النتائج المتعمقة باألىداؼ فكؿ ىدؼ موضح مدى تحققو ومجاؿ تحققو في الدراسة.
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جدول رقم(:)46نتائج تحقيق أىداف الدراسة

الرقم

اليدف

مدى

تحققو

التعرؼ عمى مدى استخداـ إدارة
1

الجودة الشاممة في الشركات المدرجة

مف خالؿ تحميؿ مجالت الدراسة (فقرات

تحقق

في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.

2

الستبانة).كما ىو موضح في جدوؿ رقـ
()27(،)26(،)25(،)24(،)23(،)22
مف خالؿ تحميؿ البيانات المالية أي

قياس مستوى األداء المالي لمشركات
المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ

مجال تحققو

تحقق

المالية.

حساب قيمة كؿ متغير مف متغيرات األداء
المالي لمشركات والوسط الحسابي "الوسيط"
ليا .كما ىو موضح في جدوؿ رقـ(.)21
نتائج اختبار الفرضية األولى ،الثانية،

3

قياس أثر استخداـ إدارة الجودة
الشاممة عمى األداء المالي

الثالثة ،الرابعة .كما ىو موضح في جدوؿ
تحقق

رقـ (، )32(،)31(،)30(،)29
()36(،)35(،)34(،)33

تحديد أىـ الفروؽ بيف متوسطات
4

استجابات المبحوثيف حوؿ استخداـ
إدارة الجودة الشاممة تعزى لممتغيرات

تحقق

الشخصية.

نتائج اختبار الفرضية الخامسة كما ىو
موضح في جدوؿ رقـ ()45

العمؿ عمى تقديـ توصيات عممية
يمكف الستفادة منيا في استخداـ إدارة
الجودة الشاممة لمشركات المدرجة في

5

سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية في
بناء عمى أثرىا
األراضي الفمسطينية ً
عمى األداء المالي لمشركة وذلؾ لزيادة

تحقق

التوصيات التي وضعتيا الباحثة في ضوء
نتائج الدراسة.

الربحية وتعظيـ القيمة السوقية
لمشركة.

المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية
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ثانياً :التوصيات
بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،تقترح الباحثة فيما يمي عدداً مف التوصيات التي تتعمؽ
ً
بنظاـ إدارة الجودة الشاممة لمشركات ،باإلضافة إلى بعض الجوانب التي مف شأنيا تحسيف األداء المالي

لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،وفقاً لرؤى سميمة:
أ .التوصيات العامة:

جدول رقم() 47التوصيات العامة لكافة أبعاد إدارة الجودة الشاممة واألداء المالي في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

التوصيات المتعمقة بتعزيز مبادئ إدارة الجودة الشاممة
أوالً :دعم والتزام االدارة العميا بفمسفة الجودة.
دعـ والتزاـ اإلدارة العميا والعمؿ نحو تعزيز دور إدارة الجودة الشاممة وتحقيؽ مبادئيا مف خالؿ:
 .1تعزيز مبدأ تفويض الصالحيات لدى إدارات وأقساـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف.

 .2توفير الدعـ المادي البشري والتكنولوجي الالزـ إلعداد أنظمة معمومات حديثة تساىـ في تدفؽ
المعمومات بيف األقساـ لضماف تحسيف الجودة باستمرار.

ثانياً :مشاركة العاممين:
تعزيز مستوى مشاركة العامميف في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية وذلؾ مف خالؿ:
 .1العمؿ عمى مشاركة العامميف في بناء الخطط التطويرية لتحسيف الجودة في الشركة.

 .2تعزيز مستوى تشجيع اإلدارة العميا لمتعاوف بيف العامميف والعمؿ الجماعي في مختمؼ المستويات
اإلدارية  ،و استعانتيا بآراء العامميف لالستفادة منيا في مراحؿ اتخاذ القرار المختمفة عند القياـ بأي
تغيير ألنماط العمؿ وأساليب األداء.

 .3الىتماـ بمنح العامميف صالحيات و تفويض فعاؿ مناسب لحؿ ما يواجييـ مف المشاكؿ ،و بتشكيؿ
اإلدارة لفرؽ عمؿ لتقديـ دراسات و اقتراحات إلجراء تحسيف عمى أساليب العمؿ و حؿ المشكالت.

ثالثاً :التحسين المستمر لمعمميات:
قياـ الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية بمقارنة وتبادؿ خدماتيا والمعمومات حوؿ
المشكالت والموارد المجتمعية وأوضاعيا الداخمية مع شركات أخرى مماثمة أو ناجحة مف أجؿ تحسيف

جودة الخدمة/المنتج.
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رابعاً :التركيز عمى الزبون:

 .1سرعة الستجابة لمتغيرات في البيئة المحيطة ،إضافة إلى الستجابة لمتغيرات في أذواؽ الزبائف
ورغباتيـ.

 .2تحديث استراتيجية المنظمة  ،ويتـ تعديؿ المنتجات/الخدمات الحالية لكي تنسجـ مع حاجات مع
الزبوف وتمبي طموحاتو.

خامساً :تدريب العاممين:

تعزيز تنفيذ برامج تدريب متقدمة وغير روتينية لمعامميف عف نظاـ الجودة ودراسة أثر ذلؾ عمى تحسيف

األداء المالي لمشركات.

التوصيات المتعمقة باألداء المالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين
إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث لدراسة العوامؿ التي تؤدي لتحسيف األداء المالي لمشركات المدرجة في
سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،ل سيما أف النتائج أكدت وجود عوامؿ أخرى مف الممكف أف تؤدي إلى

تحسيف ورفع األداء المالي لمشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف مف درجة األداء المالي الجيد إلى المرتفع.
توصيات عامة وميمة
 .1مف األىمية العمؿ عمى إنشاء دائرة مستقمة ومتخصصة بإدارة الجودة الشاممة في الشركات التي ل
يوجد بيا.

 .2تعييف عامميف متخصصيف في مجاؿ الجودة مسئوليف عف كؿ ما يتعمؽ بسياسات الجودة في
الشركة.

 .3تعزيز مستوى التشجيع المقدـ مف الشركة ألي مبادرة تيدؼ لتحسيف األداء المالي لمشركة.
ب .إطار توضيحي مقترح لتعزيز دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين األداء المالي لمشركات المدرجة في
سوق فمسطين لألوراق المالية

135

شكل رقم(:)9اطار توضيحي مقترح لتعزيز دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين األداء المالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية

دعم وادراك اإلدارة

التخطيط السميم لتحديد واعداد

العميا لتعزيز دور

متطمبات تعزيز إدارة الجودة

إدارة الجودة الشاممة

الدعم المالً
والبشري وتوفٌر
اإلمكانٌات الالزمة
التعزٌز الفنً
والتكنولوجً الالزم
وتحدٌثه باستمرار
تبادل الخبرات
والمعارف فً مجال
الجودة الشاملة
وضع السٌاسات
العامة للجودة
الشاملة

التعرف عمى آراء
وتوجيات

العاممين

بشكل مستمر نحو
فمسفة إدارة الجودة
الشاممة من خالل :
قوائم االستقصاءالمقابالت-المالحظة

-المقاءات المفتوحة

تحديد مبادئ الجودة
الشاممة:

العميا بفمسفة الجودة

 التحسينلمعمميات

متطمبات التطبيق :
-دقة

 دعم والتزام االدارةالمستمر

 مشاركة العاممين التركيز عمى الزبون -تدريب العاممين

لمنتائج

الدعم والتمكين

إعدادىا

الشاممة

من خالل:
انشاء إدارة
متخصصة ُتعنى
بالجودة الشاملة

تطبيق المبادئ التي تم

المتــابعة والتقيــــيم

(التغذية الراجعة)

وواقعية

األىداف و البرامج

 موارد مالية كافية-

تييئة

البشرية

 -قيادة فعالة

الكوادر

 نظام حديث لتبادلالمعمومات

المشاركون بالتطبيق:

-الخبراء

في

واالستشاريون

مجال الجودة الشاممة

 مجالس اإلدارات العاممون-

فرق

وحمقات الجودة

العمل،

مؤشرات األداء المالي قبل
وبعد التنفيذ:

أمرين ميمين :

 .1العائد عمى األصول
""ROA

.2العائد

عمى

الممكية ""ROE

"ROS

.4نسبة التداول Current

-االتصاالت

وغيرىا

المباشرة

لقياس األداء المالي

تعٌٌن عاملٌن
متخصصٌن بالجودة
الشاملة
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حقوق

.3العائد عمى المبيعات"

Ratio

تتطمب ىذه المرحمة

من

المؤشرات

 تصحيح السمبياتبالعودة إلى المراحل
السابقة
-

دعم

وتمكين

اإليجابيات بالعودة إلى
المراحل السابقة

ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة
بناء عمى إطالع الباحثة عمى اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحميميا ومناقشتيا لنتائج ىذه الدراسة
ً
وتحميؿ بياناتيا ،فيي توصي ببعض الدراسات المستقبمية المقترحة التالية:
 .1دراسة أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف
لألوراؽ المالية باستخداـ المؤشرات المالية الحديثة لألداء المالي مثؿ القيمة السوقية لمشركة.

 .2دراسة أثر دعـ والتزاـ اإلدارة العميا بفمسفة الجودة عمى األداء المالي في الشركات المدرجة في سوؽ
فمسطيف لألوراؽ المالية الشاممة.

 .3دراسة العوامؿ المؤثرة عمى تحسيف األداء المالي في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ
المالية.

 .4إجراء دراسات مقارنة بيف أثر استخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي في الشركات المدرجة
في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية وأسوؽ األوراؽ المالية في دوؿ أخرى.

ممخص الفصل السادس
بناء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي ،وتـ
استعرضت الباحثة في ىذا الفصؿ النتائج التي توصمت إلييا ً
تصنيفيا إلى نتائج متعمقة بالمتغير المستقؿ(إدارة الجودة الشاممة) ،نتائج متعمقة بالمتغير التابع(األداء
المالي) ،نتائج متعمقة باختبار الفرضيات ،نتائج متعمقة بتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،أشارت النتائج لوجود درجة
وبينت النتائج الدراسة وجود أثر ذو دللة إحصائية
مرتفعة مف الموافقة عمى كافة أبعاد إدارة الجودة الشاممةّ .
عند مستوى الدللة ( )α≥.0.5لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي (العائد عمى األصوؿ ROA
،العائد عمى حقوؽ الممكية ، ROEالعائد عمى المبيعات  )ROSوعدـ وجود أثر ذو دللة إحصائية عند

مستوى الدللة ( )α≥.0.5لستخداـ إدارة الجودة الشاممة عمى نسبة التداوؿ  . Current Ratioواقترحت
الباحثة مجموعة مف التوصيات المتعمقة بموضوع الدراسة .وفي ختاـ الفصؿ اقترحت مجموعة مف العناويف
لدراسات مستقبمية مقترحة إلدارة الجودة الشاممة واألداء المالي.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر


القرآن الكريم

ثانياً :المراجع العربية:
أ .الكتب

 -أبو صبحا ،سميماف (" .)2011اإلدارة المالية" ،جامعة القدس المفتوحة .الخميؿ .فمسطيف.

 -آؿ شبيب .دريد".)2012(.األسواق المالية والنقدية" .دار الميسرة لمنشر والتوزيع.ط.1عماف.األردف.

 بف ساسي ،إلياس (". ) 2011التسيير المالي )اإلدارة المالية( :دروس وتطبيقات"  ،ط ، 2دار وائؿلمنشر ،عماف -األردن.

 التميمي .أرشيد ".)2012(.األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدوات" .دار اليازوري العمميةلمنشر والتوزيع .عماف .األردف.
 الجرجاوي ،زياد( .)2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان ،ط ،2مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف. حامد ،فداء" .) 2012 (.إدارة الجودة الشاممة"،ط ،1دار البداية لمنشر والتوزيع .عماف .األردف. -الحمداني ،موفؽ ("،)2006مناىج البحث العممي" ،األردف ،عماف ،مؤسسة الوراؽ لمنشر.

 -خصاونة .محمد".)2011(.أساسيات اإلدارة المالية".ط.1دارالفكر ناشروف موزعوف .عماف .األردف.

 الخطيب .محمود ( ". )2012األداء المالي وأثره عمى عوائد أسيم الشركات" .ط  ، 2دار الحامد،عماف -األردف
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المالحق
أوالً :االستبانة النيائية
ثانياً :قائمة بأسماء المحكمين
ثالثاً :البيانات والنسب المالية لشركات مجتمع الدراسة
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أوالً :ممحق رقم ()1
االستبانة النيائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعــــــــــــــــــــــة األزىــــــــــــــــــــــر  -غــــــــــــــــــــــزة
عمـــــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــــات العميـــــــــــــــــــــا

كميــــــــــة االقتصــــــــــاد والعمــــــــــوم اإلداريـــــــــــة
قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

السيد/ة الفاضل/ة  ..................................حفظو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

الموضوع :قائمة استقصاء
تتشرؼ الباحثة أف تضع بيف أيديكـ استبانة إلجراء دراسة بعنواف:

" أثر استخدام إدارة الجودة الشاممة عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق
المالية"
وذلؾ استكمالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر  -غزة .يشتمؿ مجتمع الدراسة
عمى الشركات التي تطبؽ إدارة الجودة الشاممة والمدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ويتـ استقصاؤىا مف خالؿ ذوي
العالقة بالموضوع  .لذا أرجو التكرـ مف سيادتكـ بقراءة كؿ عبارة مف عبارات الستبانة ،ثـ وضع عالمة (×) في الخانة التي
تدرج خماسي (موافؽ بشدة ،موافؽ ،محايد،
تمثّؿ وجية نظركـ عن الخمس سنوات الماضية لمشركة ()02:5-02::م وفؽ ّ
غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة) .عمما بأف إجاباتكـ سيتـ معالجتيا بسرية تامة وألغراض البحث العممي فقط.
نشكر لكـ تعاونكـ ،ونؤكد لكـ أف إلجاباتكـ تأثي ار ميما في دقة النتائج وتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
البــــــــــــــــاحـــــــثــــة :عبــــــــيــــــــر عــــــــودة األطــــــــــرش
البريد االلكترونيabeer.o.alatrash@gmail.com :

146

التكرـ باختيار البديؿ المناسب لكؿ عبارة مف العبارات التالية وذلؾ بوضع إشارة (:)x
يرجى ّ
القسم األول :البيانات الشخصية
 .:الجنس

 أنثى

 ذكر

 .0العمر

 25 سنة إلى أقؿ مف  3.سنة

 3. سنة إلى أقؿ مف  40سنة

 مف  40سنة فأكثر

 غير ذلؾ (الرجاء التحديد)--------- :

 .3المسمى الوظيفي (اختر اجابة واحدة من فضمك)

 مدير مالي /مدير الحسابات.

 رئيس قسـ المالية /الحسابات.

غير ذلؾ (الرجاء التحديد)------ :
 .4عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي

 أقؿ مف  5سنوات

 1. سنوات  -أقؿ مف  15سنة

 مدير الجودة
 موظؼ في قسـ المالية /الحسابات.

 5 سنوات  -أقؿ مف  1.سنوات
 15 سنة فأكثر

 .5المؤىل العممي

 بكالوريوس

 دراسات عميا

غير ذلؾ (الرجاء التحديد)--------- :

 دبموـ
 .6التخصص العممي

 إدارة جودة شاممة

 محاسبة

غير ذلؾ (الرجاء التحديد)----------- :

 إدارة أعماؿ
 عموـ مالية ومصرفيو
 .7القطاع الذي تنتمي لو الشركة

 الخدمات

 الصناعة

 البنوؾ والخدمات المالية

 الستثمار

 .8الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال إدارة الجودة الشاممة

 ل يوجد

 3 - 1 دورات
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 4 دورات فأكثر

القسم الثاني :مجاالت الدراسة
إدارة الجودة الشاممة
م.

دعم والتزام اإلدارة العميا بفمسفة الجودة

.1

تخصص إدارة الشركة الوقت المناسب تجاه جيود تحسيف الجودة.

.2

تتولى إدارة الشركة عممية التخطيط لمجودة باستمرار في الشركة.

.3
.4
.5

موافق
بشدة

تعمؿ إدارة الشركة عمى نشر ثقافة الجودة في جميع المستويات اإلدارية في الشركة.
تؤيد إدارة الشركة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفؽ المعمومات مف األقساـ المختمفة لتحسيف
الجودة.

.7

تيتـ إدارة الشركة بتوفير نظاـ تحفيز مستمر لتحقيؽ مفيوـ جودة الخدمات/المنتجات.

.8

توفّر إدارة الشركة ميزانية خاصة لتطوير الجودة في الشركة.

م.

التحسين المستمر لمعمميات

.1

تسعى الشركة إلى التحسيف المستمر لجودة الخدمات/المنتجات التي تقدميا.

.2

يوجد لدى الشركة برامج لتسيير وتسييؿ اإلجراءات لتحقيؽ تحسيف الجودة.

.3

تتحمؿ الشركة مسؤولياتيا تجاه المجتمع مف خالؿ التحسيف المستمر لجودة عممياتيا.

.4

يتـ إلغاء األنشطة غير الضرورية المعيقة لجودة العمميات بشكؿ مستمر في الشركة.

.5

تنظر الشركة إلى التحسيف المستمر عمى أنو جزء مف متطمبات الجودة.

موافق
بشدة

موافق

موافق
بشدة

مف أجؿ تحسيف جودة الخدمة/المنتج.

.7
.8

الق اررات التي يتـ اتخاذىا بشأف تحسيف الجودة تعتمد دائماً عمى البيانات الموضوعية الصحيحة.

.2

موافق

محايد

غير

غير

تحرص الشركة عمى تبادؿ المعمومات حوؿ المشكالت والموارد المجتمعية مع الشركات األخرى

يتـ ربط مخرجات التدريب في خطة التحسيف لتطوير نظاـ الجودة في الشركة.

.1

بشدة

بأىمية الجودة وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجاؿ.

.6

م.

موافق

موافق

تيتـ إدارة الشركة بالدورات التخصصية التي تيدؼ لتعريؼ الموظفيف في جميع المستويات

تعتبر إدارة الشركة أف الجودة شعا اًر ليا.

.6

موافق

محايد

غير

غير

موافق

التركيز عمى الزبون

بشدة

يتـ الىتماـ والستجابة الفورية لالقتراحات واألسئمة والستفسارات المطروحة مف قبؿ
الزبوف بشكؿ جدي.
تقوـ الشركة بإجراء دراسات مسحية باستمرار لتحديد متطمباتو الزبوف واحتياجاتو
المتجددة
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

م.

موافق

التركيز عمى الزبون

بشدة

.3

تضع الشركة رضا الزبوف بعيف العتبار عند وضع الخطط الستراتيجية لمشركة.

.4

يتـ السعي بشكؿ دائـ لحؿ المشكالت التي تواجو الزبوف بأقصى سرعة.

.5

تمبي الشركة احتياجات ورغبات الزبوف الخاصة عند الطمب بأقصى سرعة وكفاءة.

.6

يتـ تعديؿ المنتجات/الخدمات الحالية بحيث تنسجـ مع الزبوف وتمبي طموحاتو.

.7

تبتكر الشركة أساليب جديدة بما يخدـ متطمبات الزبوف.

.8

توجد آلية اتصاؿ متاحة ما بيف الشركة الزبوف.

م.

مشاركة العاممين

.1

يشارؾ العامموف في بناء الخطط التطويرية لتحسيف الجودة في الشركة.

.2

يشارؾ العامموف في حؿ مشكالت العمؿ مف خالؿ جيد شامؿ لتحسيف الجودة .

.3
.4

موافق
بشدة

.6

يتـ تشجيع العمؿ الجماعي في الشركة ضمف إطار فمسفة الجودة التي تتبناىا الشركة.

.7

توجد قدرة لدى العامميف عمى المشاركة في صنع الق اررات المتعمقة بالجودة.

.8

تساىـ مشاركة العامميف في تحسيف جودة الق اررات التي يتـ اتخاذىا.

م.

تدريب العاممين

موافق
بشدة

يتـ تدريب وتثقيؼ العامميف مف خالؿ توفير نشرات توعية أو مكتبة تتوفر فييا معمومات
عف نظاـ الجودة.

.2

يتوفر لدى الشركة آلية واضحة لتحديد الحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار.

.3

تحرص إدارة الشركة عمى تنفيذ برامج تدريب متقدمة غير روتينية في مجاؿ الجودة.
تقوـ الشركة بتدريب العامميف عمى تطبيؽ الجودة مف ِقبؿ متخصصيف بشكؿ تدريجي أو
عمى مراحؿ.

.5

البرامج التدريبية بالشركة تشمؿ جميع الفئات ول تقتصر عمى فئة معينة.

.6

توفر إدارة الشركة التسييالت واإلمكانيات الالزمة لدعـ تنفيذ البرامج التدريبية.

.7

تستفيد الشركة مف نتائج التقييـ لبرامج التدريب في تطويرىا.

.8

غير
موافق

بشدة

غير
موافق
بشدة

الجودة.
يوجد ِفرؽ جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات.

.5

.4

موافق

محايد

موافق

موافق

تيتـ إدارة الشركة بالتغذية الراجعة مف العامميف بتقبؿ المقترحات الجيدة وتبنييا لتحسيف

يتـ تشكيؿ حمقات الجودة في الشركة .

.1

موافق

محايد

غير

غير

تعقد الشركة ورشات عمؿ لترسيخ ثقافة الجودة بنشر مفاىيميا ومتطمبات تطبيقيا بيف
العامميف.

149

موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

ثانياً :ممحق رقم ()2

قائمة بأسماء المحكمين
م.

الجية التي يتبعيا

اسم المحكم

.1

د .جالؿ شبات

جامعة القدس المفتوحة  -غزة

.2

د .رشدي وادي

الجامعة اإلسالمية – غزة

.3

د .سالـ حمس

الجامعة اإلسالمية – غزة

.4

د .شادي التمباني

جامعة األزىر – غزة

.5

د .عالء الديف السيد

جامعة األقصى –غزة

.6

د .فارس أبو معمر

الجامعة اإلسالمية – غزة

.7

د .محمود الشنطي

جامعة القدس المفتوحة – غزة

.8

د .نبيؿ الموح

ديواف الموظفيف – غزة

.9

د .وائؿ ثابت

جامعة األزىر – غزة

 .10د .وسيـ اليابيؿ

الجامعة اإلسالمية – غزة

 .11د .وفيؽ األغا

جامعة األزىر – غزة

* تـ ترتيب األسماء أبجدياً
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ثالثاً :ممحق رقم ()3

البيانات والنسب المالية لمشركات مجتمع الدراسة
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.1البيانات والنسب المالية لشركة الفمسطينية لمكيرباء
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
8374034
8414541
4561995
1884873
13648366

إجوالي الووجوداث
117726912
112524140
118007104
103532855
106887296

ROA
0.071
0.075
0.039
0.018
0.128

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
90744000
82132000
91827000
85068000
83060000

إجوالي الووجوداث
574842000
616521000
666212000
750705000
746333000

ROA
0.158
0.133
0.138
0.113
0.111

السنت

صافي الربح

2011
2012
2013
2014
2015

-1284551
-1119787
-1497560
-591478
-263056

حقوق الولكيت
78142811
80557352
79119347
78004220
91652586

إجوالي الوبيعاث
29890896
30167928
30453120
24186578
14152892

ROE
0.107
0.104
0.058
0.024
0.149

ROS
0.280
0.279
0.150
0.078
0.964

الووجوداث الوتداولت
38257019
38995052
27117573
34266937
59551463

هطلوباث الوتداولت
16841350
21077766
27985493
18900056
9090728

نسبت التداول
2.272
1.850
0.969
1.813
6.551

.2البيانات والنسب المالية لشركة االتصاالت الفمسطينية
حقوق الولكيت
428730000
458573000
502687000
522339000
543050000

إجوالي الوبيعاث
370605000
365852000
375257000
355870000
332273000

ROE
0.212
0.179
0.183
0.163
0.153

ROS
0.245
0.224
0.245
0.239
0.250

الووجوداث الوتداولت
192609000
182304000
181731000
187526000
235477000

هطلوباث الوتداولت
98730000
121707000
132870000
166133000
155884000

نسبت التداول
1.951
1.498
1.368
1.129
1.511

.3البيانات والنسب المالية لشركة جموبال كوم لالتصاالت
إجوالي
الووجوداث
6631182
260759
4723404
4544057
4309913

ROA

حقوق الولكيت

ROE

-0.194
-4.294
-0.317
-0.130
-0.061

6263745
5114107
3616547
3075619
3475565

-0.205
-0.219
-0.414
-0.192
-0.076
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إجوالي
الوبيعاث
342327
459173
470653
406791
292024

ROS
-3.752
-2.439
-3.182
-1.454
-0.901

الووجوداث
الوتداولت
969174
260759
252968
221803
657200

هطلوباث
الوتداولت
258651
347301
983818
1449886
821293

نسبت التداول
3.747
0.751
0.257
0.153
0.800

.4البيانات والنسب المالية لمبنك الوطني
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
568262
2021100
3600243
4438380
5441591

إجوالي الووجوداث
247399123
350890034
529598977
679908084
820268531

ROA
0.0023
0.0058
0.0068
0.0065
0.0066

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
589127
62167
114682
1198637
1394788

إجوالي الووجوداث
168803636
186169212
236568275
279252043
282869132

ROA
0.0035
0.0003
0.0005
0.0043
0.0049

السنت

صافي الربح

إجوالي الووجوداث

ROA

2011
2012
2013
2014
2015

33980673
38347397
40438831
40222506
43167433

1653960732
2004494095
2348045943
2424773961
2785203240

حقوق الولكيت
29259567
51321193
54966018
80010532
89819078

إجوالي الوبيعاث
5807582
9491799
2861358
3165508
4566941

ROE
0.01942
0.03938
0.0655
0.05547
0.06058

ROS
0.098
0.213
1.258
1.402
1.192

الووجوداث الوتداولت هطلوباث الوتداولت نسبت التداول
208270554
230564606
1.107
280565028
328712736
1.172
464558905
496419384
1.069
587450257
646572173
1.101
718450257
780359637
1.086

.5البيانات والنسب المالية لمبنك التجاري الفمسطيني
حقوق الولكيت
28066455
28068650
28425815
36314006
38064205

ROS
إجوالي الوبيعاث
5831970
0.101
6138482
0.010
6574146
0.017
8679655
0.138
10048146
0.139

ROE
0.0210
0.0022
0.0040
0.0330
0.0366

الووجوداث الوتداولت هطلوباث الوتداولت
140737181
160084330
158100562
177704396
208142460
227440775
243038037
268802048
244831927
268852415

نسبت التداول
1.137
1.124
1.093
1.106
1.098

.6البيانات والنسب المالية لبنك فمسطين
0.0205
0.0191
0.0172
0.0166
0.0155

حقوق الولكيت
194399762
220973909
252018974
280106578
305756304

إجوالي الوبيعاث

ROE
0.175
0.174
0.160
0.144
0.141

75982199
84708362
99619607
102545209
115655568
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ROS
0.447
0.453
0.406
0.392
0.373

هطلوباث
الووجوداث الوتداولت
الوتداولت
1459560970
1587319836
1783520186
1934833197
2096026969
2268789889
2144667383
2336489247
2479446936
2678253536

نسبت التداول
1.088
1.085
1.082
1.089
1.080

.7البيانات والنسب المالية لشركة فمسطين لالستثمار الصناعي
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
738705
738176
4171227
3173445
4106638

إجوالي الووجوداث
43378096
44043584
48210680
49047170
50065287

ROA
0.0170
0.0168
0.0865
0.0647
0.0820

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
26082
18315
25335
19195
24982

إجوالي الووجوداث
728074
773746
805248
831837
822066

ROA
0.036
0.024
0.031
0.023
0.030

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
-298790
683797
3361674
2322241
3093633

إجوالي الووجوداث
31269678
31844699
34419473
31705002
31901497

ROA
-0.010
0.021
0.098
0.073
0.097

حقوق الولكيت
30102326
31305575
36663573
36975829
38710372

إجوالي الوبيعاث
20099350
20008846
27262669
31569412
35577520

ROE
0.025
0.024
0.114
0.086
0.106

ROS
0.037
0.037
0.153
0.101
0.115

الووجوداث الوتداولت
10287166
10676766
13124955
14502056
2019602

هطلوباث الوتداولت
8494861
9277379
8434511
10333804
10127195

نسبت التداول
1.211
1.151
1.556
1.403
0.199

.8البيانات والنسب المالية لشركة فمسطين لمتنمية واالستثمار
حقوق الولكيت
483122
495820
520567
535173
545364

إجوالي الوبيعاث
58778
61618
65947
70455
88738

ROE
0.05399
0.03694
0.04867
0.03587
0.04581

ROS
0.444
0.297
0.384
0.272
0.282

الووجوداث الوتداولت
79325
82529
71967
66402
107028

هطلوباث الوتداولت
88253
102708
119062
106172
174659

نسبت التداول
0.899
0.804
0.604
0.625
0.613

.9البيانات والنسب المالية لشركة دواجن فمسطين
حقوق الولكيت
18301059
19434219
24279387
22399147
23902102

ROE
-0.016
0.035
0.138
0.104
0.129

إجوالي الوبيعاث
18668526
18862818
26173760
29532749
30444532
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ROS
-0.016
0.036
0.128
0.079
0.102

الووجوداث الوتداولت
8727610
9332947
9323120
9135099
2019602

هطلوباث الوتداولت
7329311
9006587
7211493
7825509
7022141

نسبت التداول
1.191
1.036
1.293
1.167
0.288

.10البيانات والنسب المالية لشركة بيرزيت لألدوية
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
2958471
3523427
5480204
4209475
4932566

إجوالي الووجوداث
40228844
42450744
64753100
69763852
69123710

ROA
0.074
0.083
0.085
0.060
0.071

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
1122269
455567
214946
163681
-1194134

إجوالي الووجوداث
17906141
19657244
18652417
18229604
20041014

ROA
0.063
0.023
0.012
0.009
-0.060

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
1112763
138478
1677661
1409833
2224286

إجوالي الووجوداث
34185371
34652743
53869143
53002542
51192232

ROA
0.033
0.004
0.031
0.027
0.043

حقوق الولكيت
31930959
34141069
51924770
53254508
56518764

ROE
0.093
0.103
0.106
0.079
0.087

إجوالي الوبيعاث
15155152
16238762
25123663
24938216
26475495

ROS
0.195
0.217
0.218
0.169
0.186

الووجوداث الوتداولت
22219099
23153370
35952652
40301350
39773816

هطلوباث الوتداولت
5312659
5112184
7397507
10583720
6486791

نسبت التداول
4.182
4.529
4.860
3.808
6.132

.11البيانات والنسب المالية لشركة مطاحن القمح الذىبي
حقوق الولكيت
16951276
16494445
16016954
16171780
14616670

ROE
0.066
0.028
0.013
0.010
-0.082

إجوالي الوبيعاث
9578255
7986822
8420026
10059760
6250798

ROS
0.117
0.057
0.026
0.016
-0.191

الووجوداث الوتداولت
7551866
9434593
8510464
8271093
10073275

هطلوباث الوتداولت
711892
2885579
2298851
1713893
5139050

نسبت التداول
10.608
3.270
3.702
4.826
1.960

 .12البيانات والنسب المالية لشركة القدس لممستحضرات الطبية
حقوق الولكيت
24274623
23900897
37050362
34577217
36208891

ROE
0.046
0.006
0.045
0.041
0.061

إجوالي الوبيعاث
14087667
12795223
24026477
26049510
28687247
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ROS
0.079
0.011
0.070
0.054
0.078

الووجوداث الوتداولت
19012264
18127947
30238452
31174355
29116648

هطلوباث الوتداولت
4840168
6087334
10309903
12558656
9241764

نسبت التداول
3.928
2.978
2.933
2.482
3.151

.13البيانات والنسب المالية لشركة فمسطين لصناعات المدائن
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
-455672
-580823
-569124
-494870
-956910

إجوالي الووجوداث
4150526
3668969
3148422
2699993
1538627

ROA
-0.110
-0.158
-0.181
-0.183
-0.622

حقوق الولكيت
3393091
2812268
2243144
1748274
791364

ROE
-0.134
-0.207
-0.254
-0.283
-1.209

إجوالي الوبيعاث
1430824
1146028
1088909
900804
418045

ROS
-0.318
-0.507
-0.523
-0.549
-2.289

الووجوداث الوتداولت
1333894
1317427
1187024
1017650
414949

هطلوباث الوتداولت
731081
828181
763999
844500
668790

نسبت التداول
1.825
1.591
1.554
1.205
0.620

.14البيانات والنسب المالية لشركة العربية لصناعة الدىانات
السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
395270
515983
801855
595355
1062920

إجوالي الووجوداث
3725271
3986331
4361594
4218180
4859688

ROA
0.106
0.129
0.184
0.141
0.219

السنت
2011
2012
2013
2014
2015

صافي الربح
1887069
2674307
4835621
4885075
5364433

إجوالي الووجوداث
12594307
14489255
18521017
21692241
24913944

ROA
0.150
0.185
0.261
0.225
0.215

حقوق الولكيت
2296195
2530754
3006715
2905980
3346836

ROE
0.172
0.204
0.267
0.205
0.318

إجوالي الوبيعاث
3471669
3461662
3649114
4000181
4645031

ROS
0.114
0.149
0.220
0.149
0.229

الووجوداث الوتداولت
2767932
3013480
3362069
3262158
3862133

هطلوباث الوتداولت
1327146
1333370
1206778
1147341
1325284

نسبت التداول
2.086
2.260
2.786
2.843
2.914

.15البيانات والنسب المالية لشركة مصانع الزيوت النباتية
حقوق الولكيت
11745262
13641259
9818606
12625955
15590388

ROE
0.161
0.196
0.492
0.387
0.344

إجوالي الوبيعاث
3501761
3735045
4107545
5229270
5136211
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ROS
0.539
0.716
1.177
0.934
1.044

الووجوداث الوتداولت
3162573
3553008
4901092
5228214
5432613

هطلوباث الوتداولت
558548
520208
759391
1036430
1171455

نسبت التداول
5.662
6.830
6.454
5.044
4.638

متوسطات النسب المالية لشركات مجتمع الدراسة
القطاع

الخدمات

البنوك والخدمات
المالية
االستثمار

الصناعة

متوسط العائد عمى

متوسط العائد عمى

متوسط العائد عمى

األصول

حقوق الممكية

المبيعات

AVG ROA

AVG ROE

AVG ROS

0.0885

0.3502

2.6909

0.2406

1.4912
1.1416

متوسط نسبة التداول

#

اسم الشركة

1

الفمسطينية لمكيرباء

0.0661

2

االتصاالت

0.1307

0.1778

3

جموبال كوم

-0.9993

-0.2212

-1.9456

4

البنك الوطني

0.0056

0.0481

0.8325

1.1068

5

البنك التجاري

0.0027

0.0194

0.0811

1.1117

6

بنك فمسطين

0.0178

0.1587

0.4143

1.0849

7

فمسطين لالستثمار الصناعي

0.0534

0.0708

0.0885

1.1041

8

فمسطين لمتنمية واالستثمار

0.0289

0.0443

0.3358

0.7090

9

دواجن فمسطين

0.0560

0.0718

0.0658

0.9950

10

بيرزيت لألدوية

0.0746

0.0935

0.1971

4.7022

11

مطاحن القمح الذىبي

0.0094

0.0071

0.0050

4.8732

12

القدس لممستحضرات الطبية

0.0275

0.0398

0.6309

3.0944

13

فمسطين لصناعات المدائن

-0.2508

-0.0810

-0.2345

1.3589

14

العربية لصناعة الدىانات

0.1558

0.2330

0.1721

2.5778

15

مصانع الزيوت النباتية

0.2072

0.3160

0.8822

5.7256
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AVG current ratio

