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إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار  ،إلى من علمني العطاء بدون انتظار  ،إلى من أحمل
اسمه بكل افتخار  ،أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثما ار قد حان قطافها وستبقى
كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد

" اىل ابي احلبيب "
إلى من شعر بي قلبها قبل أن تراني عينيها  ،وحضنتني أحشائها قبل يديها

" أمي احلنونة "
إلى النبع الصافي  ،وردتي التي ال تذبل  ،إلى الروح التي سكنت روحي  ،إلى مهجة قلبي

" زوجتي الغالية "
إلى فلذات كبدي إلى بلسم الروح وشفاء الجسد

اىل أوالدي " يامن & حممد "
إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل  ،من أثروني على أنفسهم  ،من أظهروا لي ما هو أجمل
من الحياة

" إخوتي وأقاربي وأصدقائي األعزاء "

ب

انطالقا من العرفان بالجميل ،فإنه ليسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أستاذي،
ومشرفي األستاذ الدكتور /جبر إبراهيم الداعور  ،الذي أمدني من منابع علمه بالكثير ،والذي ما توانى
يوما عن مد يد المساعدة لي وفي جميع المجاالت ،وحمدا هلل بأن يسره في دربي ويسر به أمري
وعسى أن يطيل عمره ليبقى نبراسا متألأل ينير دروب العلم والعلماء.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقرين على ما تكبدوه من عناء في قراءة
رسالتي المتواضعة واغنائها بمقترحاتهم القيمة  ،ممثلة بالمناقش الداخلي الدكتور /عماد محمد الباز
أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة األزهر ،والمناقش الخارجي االستاذ الدكتور /سالم حلس أستاذ
المحاسبة بالجامعة االسالمية
واتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى كل من جامعتي الحبيبة جامعة األزهر -غزة  ،وكلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية ،لكل ما قدموه لي من مساعدة ومسانده مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية.
وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لي يد العون في مسيرتي العلمية.

ج

ملخص الدراسة
دور تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في خلق قيمة سوقية مضافة
للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة ( )TQMفي
خلق قيمة سوقية مضافة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك من خالل التوصل إلى قياس
درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة (،)TQM
ومن ثم دراسة أثر تطبيقها خلق قيمة سوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
ولغرض القيام بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد قائمة
استقصاء وزعت على المديرين الماليين في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
وعددها ( )49شركة ،وذلك لقياس مدى ممارستها إلدارة الجودة الشاملة ( ،)TQMوقد بلغ عدد
الشركات المستجيبة ( )44شركة ،بنسبة استجابة ( ،)%89.8فيما تم استخراج النسب الدالة على كل
من القيمة السوقية المضافة وقيمة السهم من القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات والخاصة بالسنة
المالية ( 2016م).
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ( ،)%73.3كما بينت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية
إلدارة الجودة الشاملة في رفع قيمة السهم السوقية وتحسين القيمة السوقية المضافة ألسهم الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين .كما يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ونسبة القيمة الدفترية إلى السوقية ألسهم تلك
الشركات.
وقد أوصت الدراسة باالستمرار بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة مع العمل على إشراك الموظفين في
هذا التطبيق بعد توعيتهم بأهمية هذا األسلوب مع العمل على تذليل كافة العوائق التي تحول دون
التنفيذ الفعال إلدارة الجودة الشاملة.

د

Abstract
The role of implementing of total quality management in improving the
market value of companies listed on the Palestine Exchange

The objective of this study is to measure the role of the application of
Total Quality Management (TQM) in improving the market value of
companies listed on the Palestine Stock Exchange, by measuring the degree of
practice of public shareholding companies listed on the Palestine Exchange
for Total Quality Management (TQM), and then studying the impact of their
application to improve the market value of companies listed on the Palestine
Stock Exchange.

For the purposes of this study, the analytical descriptive approach was
used by preparing a survey list distributed to the financial managers of the
public shareholding companies listed on the Palestine Stock Exchange (49)
companies, and that to measure the extent to which TQM is practiced, the
number of responding companies reached (44) companies, response rate
(89.8%), the ratios of both the market value added and the value of the share
were extracted from the published financial statements of those companies for
the financial year (2016).

The study reached several results, the most important of which are:
That the practice of public shareholding companies listed on the Palestine
Exchange for Total Quality Management (73.3%), the results also showed a
statistically significant impact of TQM in improving the added market value
and raising the value of the shares of companies listed on the Palestine Stock
Exchange. There is also a statistically significant relationship between the
practice of public shareholding companies listed on the Palestine Stock
Exchange for TQM and the ratio of the book value to the market of these
companies.

The study recommended the continuation of the implementation of
TQM with the aim of involving staff in this application after being aware of
the importance of this method while working to overcome all the obstacles
that prevent the effective implementation of TQM.
ه
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
.1.1

اإلطار العام للدراسة

.1.2

الدراسات السابقة

1

1.1

اإلطار العام للدراسة

 .1.1.1مقدمة
دخللل العللالم فللي ظ لل عولمللة التجللارة ،وفللتح األس لواق العالميللة أمللام السلللع والمنتجللات ،مرحلللة
تميزهللا التغي لرات المتسللارعة ،أجبللرت الشللركات الراغبللة فللي االسللتمرار فللي بيئللة التصللنيع الحديثللة ،التللي
تتس للم بالمنافس للة الش للديدة ،أن تعم للل جاه للدة عل للى تحقي للق الج للودة بحي للث أص للبح تقني للة  TQMإح للدى
األولويات االستراتيجية لتحقيق المزايا التنافسية للشركة ،بل وفلي فلي ظلل بيئلة التصلنيع الحديثلة أصلبح
تحقيللق الجللودة غيللر مكلللف إال أن المكلللف هللو عللدم تحقيقهللا ،لللذلك أصللبحت الجللودة ضللرورية ويجللب
توافرها في أي شركة ترغب بتحقيق أهداف النمو والتوازن واالستقرار في السوق.
وتع للد الج للودة الش للاملة م للن المف للاهيم االداري للة الحديث للة الت للي تق للوم عل للى مجموع للة م للن االفك للار
والمبلادئ التلي تسلتعين بهلا الشلركة لتتقلدم عللى منافسليها فملا معنلى ان تنلتج المؤسسلة افضلل السلللع او
تق للدم افض للل الخ للدمات ،ف للالمطلوب وض للع برن للامج متكام للل لتطبي للق ادارة الج للودة الش للاملة ف للي مختل للف
نشاطات المؤسسة ،حيث اصبح التميز بالجودة هو االساس في المفاضلة بلين مؤسسلة وأخلرى مشلابهة
لهل للا ،وبالتل للالي اصل للبح مسل للتوى الجل للودة احل للد االسل لللحة التنافسل للية القويل للة فل للي تل للامين االسل للتمرار والنمل للو
للمؤسسات.
وتعتب للر اداة الج للودة الش للاملة ه للي االداة الرئيس للية الت للي ت للؤدي ال للي اس للتراتيجية تط للوير العم للل،
وتحسللين االداء بمللا يحقللق الربحيللة مللن خللالل الخدمللة الجيللدة  ،والجللودة فللي المنتجللات  ،وتعللد الجللودة
الشللاملة مللن المفللاهيم االداريللة الحديثللة التللي تقللوم علللى مجموعللة مللن االفكللار والمبللادئ التللي يمكللن ألي
مؤسسللة أن تطبقهللال ألجللل تحقيللق افضللل اداء ممكللن ،تحسللين االنتاجي لة وزيللادة االربللا  ،مللع تحسللين
سللمعتها فللي السللوق المحليللة والخارجيللة فللي ظللل االرتفللاع الكبيللر فللي عللدد الشللركات والمؤسسللات علللى
اختالفهللا :مجاالتهللا وانشللطتها  ،ولهللذا اصللبح ل ازمللا عليهللا العمللل علللى اسللتكمال مقومللات ونظللم الجللودة
لكللي تحظللى بللالقبول لللدى المسللتهلك حسللب معللايير الجللودة المتفللق عليهللا دوليللا وبالتللالي تسللتطيع السللير
باتجاه تيار العولمة الذي لن يقبلل اال الشلركات التلي تتميلز بلالجودة فلي منتجاتهلا وخلدماتها ( الدرادكلة،
الشبلي.)2002 ،

2

والبد ان ترتبط ادارة الجودة بأنظملة مختلفلة منهلا ادارة الجلودة  ،وحمايلة مصلالح المسلتهلك ملن
خالل التأكد من تطبيق المعايير الفعالة والخاصة بتقديم خدمات ومنتجات منوعة  ،والتشلجيع المسلتمر
علللى االبتكللار  ،واالداء الجيللد  ،ومتابعللة القلوائم الماليللة  ،والم اركللز الماليللة ل لمعرفللة تكلفللة اداء الخدمللة
والنتاج ،والعائد على االصول  ،وكل هذه المتطلبات تساعد على تطوير وتحسين اسللوب العملل ،وهلي
احدى الركائز التي ترتكز عليها ادارة الجودة الشاملة (الخراشي.)2007 ،
ان البيئة غير المستقرة في فلسطين تشلكل تحلديا للنملو والتطلوير بشلكل علام  ،للذلك كلان ل ازملا
على الشركات ان تتحدى هذه الظروف  ،وان تحاول ان تطبق اساليب المحاسبة االدارية الحديثة كأداة
لتطللوير شللركات والنمللو رغللم البيئللة غيللر المسللتقرة التللي يللتم العمللل بهللا  ،ولقللد كللان اختيللار الشللركات
المدرجة في بورصة فلسطين كمجتمع لهذه الدراسة ،حيث أنها الشركات األكبر في المجتمع الفلسلطيني
يساعدها حجمها المالي على تطبيق مثل هذه األساليب ،والسبب االخر هو توفر معلومات وقوائم مالية
منشورة لتلك الشركات يمكن اجراء التحليل عليها .
 .1.1.2مشكلة الدراسة
دخل العالم في ظل ما يسمى بالعولمة ،وظهور شركة التجارة العالمية ،وما ينتج عن ذلك من فتح
األسواق العالمية أمام السلع والمنتجات ،مرحلة تميزها التغيرات المتسارعة ،إضافة إلى عوامل المنافسة
الداخلية بين الشركات ،مما زاد من أهمية امتالك خصائص تميز الشركة عن منافسيها ،وحيث أن التميز
بين شركات األعمال البد له من طريق أوحد وهو الحفاظ على الجودة سواء كان هذا التميز بالسعر ،أو
التكلفة زاد االهتمام بتطبيق الشركات والتزامها بمعايير الجودة الشاملة ،والذي إذا ما نجحت الشركة في
الوصول لهذا التميز من شأنه تحسين آداها االداري والمالي في مقابل منافسيها ،وما يترتب عليه تحسين
صورتها السوقية التي تنعكس مباشرة في القيمة السوقية لها من خالل مؤشرات (القيمة السوقية المضافة،
القيمة السوقية إلى الدفترية ،والسعر السوقي) ،لذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
السؤال الرئيس األول :ما دور تطبيق اسلوب ادارة الجودة الشاملة على القيمة السوقية لشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين؟
السؤال الرئيس الثاني :هل يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على القيمة السوقية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي؟
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السؤال الرئيس الثالث :هل يوجد فروق في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس المال)؟
 .1.1.3متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :درجة تطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ال دارة الجودة الشاملة.
المتغير التابع :مؤشرات القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين متمثلة
بالمؤشرات التالية:
 .1تحسين القيمة السوقية للسهم.
 .2نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية.
 .3القيمة السوقية المضافة :قيمة السهم السوقية مطروحاً منها قيمته الدفترية.
 .1.1.4فرضيات الدراسة
من اجل االجابة على تساؤالت الدراسة تم صياغة الفرضيات الرئيسة التالية:
الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق اسلوب ادارة الجودة الشاملة على
القيمة السوقية لشركاتالمساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
والختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
.1

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين قيمة السهم
السوقية في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.2

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نسبة القيمة السوقية
إلى الدفترية شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.3

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين القيمة السوقية

المضافة للسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على القيمة السوقية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
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والختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
.1

ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين قيمة السهم السوقية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

.2

ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

.3

ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين القيمة السوقية المضافة ألسهم

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

الفرضية الرئيسة الثالثة :ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس المال).
والختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
.1
.2

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال.
 .1.1.1اهداف الدراسة
هدفت هذه الد ارسة وبشكل أساس إلى معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين قيمة السهم
السوقية في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين وذلك من خالل:
 .1التعريف بمفهوم ادارة الجودة الشاملة باعتبارها من حيث أهدافها ،وأهميتها ،ومراحل تطبيقها،
وتكاليفها ،إضافة إلى أهم مبادئ ادارة الجودة الشاملة.
 .2فحص مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين.
 .3استخراج مؤشرات القيمة السوقية ألسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
من خالل قوائمها المالية المنشورة في الموقع االلكتروني الخاص ببورصة فلسطين.
 .4قياس أثر استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين القيمة السوقية ألسهم شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ،والذي سيقاس من خالل (سعر االغالق كقيمة سوقية للسهم،
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القيمة السوقية المضافة مقاسة بالقيمة السوقية مطروحاً منها القيمة الدفترية للسهم ،نسبة القيمة
السوقية إلى الدفترية للسهم).
 .5العمل على تقديم توصيات عملية يمكن االستفادة منها في استخدام إدارة الجودة الشاملة للشركات
بناء على دورها في تعزيز القيمة السوقية ألسهم هذه الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين ً
 .1.1.1اهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة من قبل الشركات كعامل مهم من عوامل
زيادة كفاءة عملياتها التشغيلية وبالتالي صورتها السوقية والتي تنعكس على مؤشراتها السوقية ،وأداءها
المالي ما يمكنها من البقاء ،والنمو ومواجهة المنافسة الضارية التي يتسم بها العصر التكنولوجي
الحالي ،والذي أملى على الشركات عدم االكتفاء بجودة المنتجات والخدمات فقط ،بل تعدى ذلك
ليشمل جودة كافة العمليات داخل الشركة ،لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً .كما يزيد من أهمية
الدراسة ما يتوقع منها من تزويد المدراء الماليين وكبار المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة
فلسطين في كافة قطاعاتها ،والتي تستخدم إدارة الجودة الشاملة ،بمعلومات عن درجة تأثير إدارة
الجودة الشاملة في تحسين القيمة السوقية لهذه الشركات .كما ويؤمل من هذه الدراسة إضافة مادة
علمية جديدة للمكتبة الفلسطينية والعربية والباحثين المهتمين في هذا المجال.
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 1.2الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل االستعانة
بمنشورات الجامعات المحلية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية واألجنبية.
 1.2.1الدراسات العربية
 .1دراسة األشقر ( )2016بعنوان" :أثر استخدام إدارة الجودة الشاملة على األداء المالي للشركات
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إدارة الجودة الشاملة على األداء المالي للشركات
المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،باعتماد االستبانة كأداة
للدراس ة ،إضافة إلى البيانات المالية المستخرجة من القوائم المالية للشركات المشاركة وعددها ()15
شركة ،للفترة ( ،)2015 - 2011وقد وزعت االستبانة على ( )75مفردة ،لمدراء ورؤساء األقسام
والعاملين في قسمي الجودة والمالية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام المسح
الشامل ،وقد تم استرجاع ( )60استبانة بنسبة استرداد ( ،)%80وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج
أهمها :أن الشركات تطبق إدارة الجودة الشاملة بنسبة ( ،)84.15كما أظهرت الدراسة وجدود أثر
لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على كل من (العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكية ،والعائد
على المبيعات) ،وعدم وجود أثر على حجم التداول .وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى
مشاركة العاملين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،إنشاء دائرة متخصصة بإدارة الجودة
الشاملة في الشركات التي ال يوجد بها دائرة ،وتعيين عاملين متخصصين يكونوا مسؤولين عن كل ما
يتعلق بسياسات الجودة في الشركة ،وتعزيز تنفيذ ب ارمج تدريب متقدمة عن نظام الجودة.
 .2دراسة الحلو ( )2016بعنوان" :أثر التكامل بين أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد ()JIT
وادارة الجودة الشاملة ( )TQMفي تحسين المؤشرات المالية للميزة التنافسية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس مدى تأثير التكامل بين أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد
( )JITوادارة الجودة الشاملة ( )TQMفي تحسين الميزة التنافسية لشركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين ،ولغرض القيام بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد
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قائمة استقصاء لقياس مدى تطبيقها ألسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد ( )JITوادارة الجودة الشاملة
( ،)TQMوقد بلغ عدد الشركات المستجيبة ( )38من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ( ،)%80كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين تكامل إدارة الجودة الشاملة مع نظام اإلنتاج في الوقت المحدد لدى الشركات الفلسطينية والقدرة
التنافسية لتلك الشركات .وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وذلك
لالستجابة للمتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
 .3دراسة أبو صفية ( )2016بعنوان" :أثر التكامل بين التكلفة المستهدفة وادارة الجودة الشاملة
في زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السهم للشركات المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس أثر التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ()TC
وادارة الجودة الشاملة ( )TQMفي زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السهم للشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ،ولغرض القيام بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد
قائمة استقصاء وزعت على ( )49شركة ،لقياس مدى ممارستها ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
وادارة الجودة الشاملة ( ،)TQMوقد بلغ عدد الشركات المستجيبة ( )37شركة ،فيما تم استخراج
النسب الدالة على كل من الحصة السوقية وقيمة السهم من القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات
والخاصة بالسنة المالية ( 2014م) .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ( ،)%78.56كما بينت النتائج
وجود أثر ذو داللة إحصائية لتكامل إدارة الجودة الشاملة مع نظام التكلفة المستهدفة في زيادة الحصة
السوقية ورفع قيمة السهم للشركات المدرجة في بورصة فلسطين .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام
المؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية كهيئة االستثمار ،وبورصة فلسطين بضرورة توعية الجهاز
اإلداري وخاصة اإلدارة العليا للشركات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية.
 .4دراسة الق ار ( )2014بعنوان " :فاعلية استخدام إدارة الجودة الشاملة في الحد من مخاطر
الغش في البيانات المالية دراسة ميدانية في المنظمات األهلية في فلسطين"
استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة في الحد من مخاطر
الغش في البيانات المالية في المنظمات األهلية العاملة في فلسطين ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي
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التحليلي من خالل استحداث قائمة استقصاء بهدف التعرف على مدى استخدام المؤسسات األهلية
العاملة في فلسطين لنظام إدارة الجودة الشاملة للحد من مخاطر الغش في البيانات المالية الخاصة
بها ،وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  130موظف وموظفة من العاملين في اإلدارة العليا في
المنظمات األهلية العاملة في فلسطين .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (التزام القيادة (اإلدارة العليا) بتطبيق إدارة الجودة الشاملة،
والسياسات واالستراتيجيات لتطوير فاعلية إدارة الجودة الشاملة ،المشاركة الفاعلة للعاملين في التخطيط
والتنفيذ في إدارة الجودة الشاملة ،التحسين المستمر في نظام إدارة الجودة الشاملة) وبين الحد من
مخاطر الغش في البيانات المالية للمنظمات االهلية فلسطين ،وفي ضوء هذه النتائج فقد قدمت
الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة اهتمام المؤسسات األهلية العاملة في فلسطين بتطبيق
إدارة الجودة الشاملة ،وصوالً إلى الكفاءة و الفعالية المطلوبتين التي تسمح بتحقيق مكاسب خاصة
بإرضاء جمهورها ،خلق الرضا الوظيفي بين موظفيها ،تنمية الموارد البشرية مما ينعكس إيجابا على
دورها في خدمة المجتمع.
 .5دراسة الشيخ أحمد والعيد ( )2013بعنوان" :دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر وفق مدخل إدارة الجودة الشاملة"،
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز عالقة الترابط الوطيدة بين منهج إدارة الجودة الشاملة وبناء ودعم القدرات
التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،هذه األخيرة هي جزء ال يتج أز من منظومة
تأثير مهما في حياة المجتمع من الّنواحي االقتصادية ،والسياسية
االقتصاد الوطني للدولة وتمارس ًا

والّثقافية ،كما أّنها تسعى في ظل حدة المنافسة العالمية وانفتا السوق إلى أن تتميز وتتفوق على

منافسيها بإتباع أنجع السبل الكفيلة بتحسين كفاءتها ودعم تنافسيتها .ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد
المنهج الوصفي والتحليلي الذي يعتمد على تحليل األدبيات المتعلقة بالفكر اإلداري في مجال إدارة
الجودة الشاملة والقدرة التنافسية وجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها لالستفادة منها في
موضوع الدراسة ،كما تم الّتركيز على المراحل األساسية لتطور منهج إدارة الجودة الشاملة ،مبادئه
وشروط نجاحه ،أهميته ومتطّلبات ومراحل تطبيقه في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وأخي ار التطرق
إلى الدور الذي يلعبه منهج إدارة الجودة الشاملة في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر .وخلصت الورقة البحثية بتقديم بعض االستنتاجات والتوصيات التي تقتر
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ضرورة البحث عن آليات فعالة تكسب وتدعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الجزائر.
 .6دراسة العبيد )2012( ،بعنوان" :أثر البيئة الخارجية وادارة الوقت في تطبيق نظام إدارة
الجودة الشاملة في بعض شركات النفط السودانية في الفترة من ( 2011-2007
)".
استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين البيئة المحيطة وادارة الوقت على تطبيق نظام إدارة
الجودة الشاملة في شركات النفط السودانية  ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن التصميم التنظيمي مبني على أسس علمية تتوافق
يجابا مع منهج إدارة الجودة الشاملة ،وزاد من فعالية التنظيم
مع االختصاصات والمسؤوليات ،مما أثر أ ً

واألداء الكلي للشركات ،كما أظهرت النتائج أن اإلدارة العليا بذلت جهدها لترسيخ مفهوم إدارة الجودة
الشاملة ،وذلك عبر التدريب المستمر ،ورفع ثقافة الجودة ،والتطوير ،واالهتمام بالمنافسة ،والخروج
للعالمية ،كما أظهرت النتائج أيضا وجود أثر لعوامل البيئة الخارجية بصورة مباشرة في جميع عمليات
الشركات المبحوثة ،سواء في جودة الخدمة ،أو المنهج ،كما أظهرت النتائج التزام الشركات المبحوثة
بمفاهيم إدارة الوقت وادارة الجودة الشاملة ،حيث إنه باتباع منهج عمل االشياء الصحيحة من المرة
األولى ساهم في تخفيض التكاليف المالية والمادية ،كما أن الشركات المبحوثة تستغل إدارة الوقت لرفع
وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توفير
معدالت اإلنتاج في كل عمليات النفط وخدماته،
ً
الموارد الالزمة ألدرة الجودة والعمل على رفع القدرات وتطوير انظمة العمل وتبسيط اإلجراءات ألجل

الحصول على التميز.
 .7دراسة تركي ( )2012بعنوان " :أثر بعض متطلبات إدارة الجودة الشاملة في األداء التشغيلي"
استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقات التأثيرية بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة واألداء
التشغيلي ،بالتطبيق على شركة الحضر العامة في محافظة صال الدين العراقية ،وقد تم استخدام
المنهج الوصفي من خالل إعداد قائمة استقصاء ،وزعت على كافة العاملين في الشركة ،وقد توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :وجود عالقة ارتباط طردية بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة واألداء
التشغيلي على مستوى الشركة ،كما يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة
واألداء التشغيلي ،كما بينت نتائج تحليل االنحدار المتدرج أن متطلبات القيادة اإلدارية أكثر المتطلبات
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وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم عرض بعض
تأثي اًر على األداء التشغيلي للشركة.
ً
التوصيات أهمها :ضرورة التوسع في تطبيق برنامج الجودة الشاملة في الشركات الحكومية ،واالطالع

على ما حققته الشركات العالمية من نجاحات متميزة عبر تطبيقها لبرامج إدارة الجودة الشاملة.
 .8دراسة ( ابو زيادة  )2011 ،بعنوان" :اثر تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة على االداء
التنظيمي – دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة على االداء التنظيمي في
المصارف التجارية الفلسط ينية  ،ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بتصميم وتطوير استبانة لغرض
جمع البيانات من افراد العينة والتي بلغ تعدادها ( )112مدي ار  ،وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من
النتائج كان من ابرزها ان المصارف التجارية الفلسطينية تهتم بشكل عام بتطبيق كافة ابعاد ادارة الجودة
الشاملة بدرجة متوسطة  ،كما ان اتجاهات المبحوثين نحو مستوى ابعاد االداء التنظيمي المرتبطة بأداء
الموارد البشرية بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة ايضا  ،كما تبين انه يوجد اثر هام ذو داللة احصائية
ألبعاد ادارة الجودة الشاملة مجتمعه على االداء التنظيمي المرتبط بأداء الموارد البشرية  ،كما توصلت الى
مجموعة من التوصيات الرامية الى ضرورة قيام المصارف التجاري الفلسطينية بزيادة االهتمام والوعي
بتطبيق كافة ابعاد ادارة الجودة الشاملة بشكل شامل وهادف نحو تحسين االداء التنظيمي.
 .9دراسة (الدعاس  )2010 ،بعنوان" :ادارة الجودة الشاملة واثرها على تحسين االداء المالي –
دراسة تطبيقية على عينة من المصارف التجارية االردنية"
هدفت الدراسة الى تحديد اثر ادارة الجودة الشاملة في تحسين االداء المالي  ،ولتحقيق اهداف
الدراسة طورت استبانة ووزعت على عينة من العاملين في المصارف التجارية االردنية ،وعدد المصارف
خمسة من اصل ( )13وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين كل بعد من
ابعاد ادارة الجودة الشاملة  ،وتحسين االداء المالي في المصارف التجارية االردنية  ،وايضا وجود فروق
ذات داللة اخصائية بين متوسطات نظرة العاملين في المصارف التجارية لمستويات تطبيق ابعاد ادارة
الجودة تعود لعدد الدورات في مجال ادارة الجودة الشاملة ولصالح الحاصلين على اكثر من دورة واحدة في
مجال الجودة الشاملة  ،في حين لم توجد مثل هذه الفروق التي تعزى للمتغيرات الديموغرافية االخرى
(الجنس  ،العمر  ،المستوى التعليمي  ،مدة الخدمة ).
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 .10دراسة (الفقهي  )2010 ،بعنوان "ادارة الجودة الشاملة واالداء – دراسة تطبيقية على قطاع
المصارف الليبي" .
هدفت الدراسة الى التعرف الى مدى تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة في المصارف التجارية الليبية ،
وذلك لكل عنصر من عناصرها  ،وكذلك محاولة التعرف الى مدى وجود فروقات ذات داللة احصائية في
المصارف التجارية العامة والخاصة نحو تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة والتعرف الى مدى وجود
فروقات ذات داللة احصائية بين المصارف التجارية العامة والخاصة فيما يتعلق بمؤشرات االداء المتمثلة
في  ( :الربحية  ،الحصة السوقية  ،الرضا الوظيفي  ،معدل دوران العمل )  ،كما هدفت الى قياس مدى
قوة العالقات التي تربط بين تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة بشكل عام مع كل مؤشرات االداء  ،وقد
كانت عينة الدراسة تتكون من ( )7مصارف تعمل في ليبيا  ،وتم جمع البيانات من خالل استبانة طورت
لهذ ه الغاية  ،وكانت اهم نتائج الدراسة ان المصارف التجارية الليبية تتطبق جميع عناصر ادارة الجودة
الشاملة وبدرجة تطبيق منخفضة  ،وان هناك فروقات ذات داللة احصائية في متوسطات تقديرات افراد
عينة الدراسة على كل مؤشرات االداء المؤسسي مجتمعة وحسب متغير نوع القطاع المصرفي  ،وقد
جاءت لصالح المصارف الخاصة  ،وان هناك عالقة ارتباط قوية بين تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة
وان مقاييس االداء المؤسسي مجتمعة .
 .11دراسة (بركات  )2007 ،بعنوان " واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية
السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة".
ولقد هدفت الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق ابعاد ادارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية
السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة متمثلة في التركيز على  :العميل  ،تلبية احتياجات العاملين ،
تحسين العمليات  ،واالحتياجات االدارية والتكنولوجيا للمنافسة من خالل اراء عينة الدراسة والمتمثلة في
فئة االدارة العليا  ،حيث بلغ عدد االستبانات  166استبانة استجاب منهم  138استبانة  ،وقد توصلت
الدراسة الى عدة نتائج ومن اهمها  :ان هناك تبني واضح لدى المصارف العاملة في قطاع غزة لتطبيق
ابعاد ادارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة ولقد طبقت هذه االبعاد بدرجات متفاوتة فقد
كانت اعلى مستوى تطبيق هو التركيز على االحتياجات االدارية والتكنولوجيا للمنافسة وذلك من خالل
التخطيط االستراتيجي واستم اررية التحسين والقدرة على االتصال الفعال مع القدرة على قياس االداء في
تقييم الخدمة .
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 1.2.2الدراسات االجنبية
 .1دراسة ( )Ezeani and Ibijola, 2017بعنوان:
" Prospects and Problems of Total Quality Management on the
"Productivity and Profitability of Manufacturing Organizations
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الواقع والصعوبات التي تواجه إدارة الجودة الشاملة في الشركات أو
أثرها على انتاجية وربحية الشركات الصناعية النيجيرية .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،حيث تم
توزيع استبانة على من  80محاسبا (ذكو ار واناثا) في الشركات الصناعية النيجيرية في والية أنمبرا .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات تواجه الكثير من المشاكل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،رغم ذلك
فقد أظهرت النتائج تأثي اًر معنوياً إلدارة الجودة الشاملة على إنتاجية وربحية الشركات الصناعية النيجيرية،
لذلك أوصت الدراسة بضرورة توفير تعليم وتدريب مستمران لجميع الموظفين بشأن استخدام إدارة الجودة
الشاملة.
 .2دراسة ( )Koyi et., al., 2016بعنوان:
"Management quality، Productivity، and Profitability in Zambia".
هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير ممارسات إدارة الجودة على اإلنتاجية والربحية في قطاع الصناعات
التحويلية في زامبيا .وقد حاولت الدراسة سد الفجوة البحثية من خالل دراسة العالقات بين ممارسات إدارة
الجودة واإلنتاجية والربحية في الصناعة التحويلية في زامبيا باستخدام تحليل المكونات الرئيسية ،وقد
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث شملت الدراسة ( )200شركة صناعية في مقاطعتي
لوساكا وكوبربيلت .وتكشف النتائج عن أن مكونات إدارة الجودة والمتمثلة بقياس األداء ،وتركيز العمالء،
وادارة األفراد ،وادارة العمليات لها تأثير كبير على اإلنتاجية ،ولها تأثير معنوي على الربحية ،كما أشارت
النتائج أيضا إلى أن اإلنتاجية توسطت الصلة بين إدارة الجودة والربحية .وتوفر نتائج الدراسة دليال
واضحا على أهمية ممارسات إدارة الجودة في الصناعة التحويلية في زامبيا في تعزيز إنتاجيتها وربحيتها
وفي االستفادة من القدرة التنافسية الدولية لالقتصاد الزامبي ،لذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة
االهتمام بجوانب إدارة الجودة في عملية التصنيعل وابداء درجة أكبر من االلتزام ببرامج الجودة من قبل
االدارة العليا مثل إدارة العمليات ،ووضع المعايير والتركيز على العمالء.
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 .3دراسة ( )Sadikoglu and Olcay, 2014بعنوان:
"The Effects of Total Quality Management Practices on Performance
" and the Reasons of and the Barriers to TQM Practices in Turkey
استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى اآلثار الناجمة عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات
الصناعية التركية على مقاييس األداء المختلفة وعوائق استخدام إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركات
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبانة وزعت على الشركات
األ عضاء في جمعية الجودة التركية المتواجدة في المنطقة الصناعية من مدينة فوجا – جيزي حيث
اشتملت عينة الدراسة على  242استبانة صالحة للتحليل ،وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق
إدارة الجودة الشاملة على مستوى الشركة له تأثير إيجابي مهم على نتائج األداء ،كما أظهرت النتائج
أن من أهم عوائق تطبيق هذا األسلوب في الشركات التركية هو عدم مشاركة الموظفين واالفتقار إلى
الوعي وااللتزام من قبلهم .إضافة إلى عدم مالئمة الهيكل اإلداري للشركة وعدم توفر الموارد بناء على
هذه النتائج ،وقد أوصت الدراسة باالستمرار بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة مع العمل على إشراك
الموظفين في هذا التطبيق بعد توعيتهم بأهمية هذا األسلوب مع العمل على تذليل كافة العوائق التي
تحول دون التنفيذ الفعال إلدارة الجودة الشاملة.
 .4دراسة ( )Al-Ali, 2014بعنوان:
"Developing a Total Quality Management Framework for Healthcare
"Organizations
هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار تنفيذي كامل لمفهوم إدارة الجودة في المؤسسات الصحية بما
يتوافق مع الثقافة المحلية األردنية ،وذلك من خالل التطبيق على المستشفيات األردنية ومؤسسات
الرعاية الصحية ،والتعرف على الحواجز التي تحول دون اعتماد إدارة الجودة الشاملة في هذه
المؤسسات  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في دراسة الوضع الراهن لهذه المؤسسات ،وقد
أظهرت النتائج أن من أهم الحواجز التي تحول دون اعتماد إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الرعاية
الصحية هي :الثقافة التقليدية للمجتمع األردني ،أسلوب اإلدارة وعقلية المهن الطبية ،وقد اقترحت
الدراسة نموذجا يوفر للمستشفى الوصول لتطبيق كامل للجودة الشاملة وأوصت لنجا هذا التطبيق بأن
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يتم التركيز في المرحلة األولى من التطبيق على جزء فقط من المستشفى مع استخدام مقاييس فعاله
لقياس األداة.
 .1دراسة ( )Neha and Anoop, 2013بعنوان:
"Critical Success Factors of Total Quality Management in the Indian
" )Automotive Industry (NCR
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على محددات الجودة الشاملة في صناعة السيارات الهندية ،بهدف
المساهمة في إقناع المديرين بالحد من محددات إدارة الجودة الشاملة ،وصوالً لتحسين الجودة ،وتحسين
األداء في صناعة السيارات الهندية .كما تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة وعي مصنعي
السيارات ،والموردين ،والمقاولين من الباطن بممارسات إدارة الجودة الشاملة في صناعة السيارات
الهندية  ،وبهدف تحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إرسال ما
مجموعه  200استبانة لمصنعي وتجار السيارات في العاصمة الهندية ،حيث تم استجابة  48فقط
( 12من مصنعي السيارات 26 ،من الموردين و 10من المقاولين من الباطن) ،وقد توصلت هذه
الد ارسة إلى عدة نتائج أهمها أن من أهم محددات إدارة الجودة الشاملة عدم مواكبة التغيرات
االقتصادية ،مقاومة التغيير في المؤسسة ،عدم تناسب التخطيط االستراتيجي مع قوة المنظمة ،عدم
معاملة الموردون كشركاء ،ضعف التواصل المعلوماتي بين الموظفين ،عدم االستماع للعمالء ،كما
كشفت النتائج أنه على الرغم من نقاط الضعف المذكورة ،إال أن إدارة الجودة الشاملة في صناعة
السيارات الهندية في تحسن مستمر ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بنتائج الدراسة في تفعيل
الوعي بالجودة الشاملة لدى الشركات الهندية لصناعة وتجارة السيارات.
 .1دراسة ( )Alotaibi, et. al., 2013بعنوان:
"Assessing The Impact of Total Quality Management Practices and
"Quality Culture With Competitiveness of Saudi Contractors
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة ،وثقافة الجودة على القدرة التنافسية
لشركات المقاوالت السعودية ،من خالل اعتماد البحوث الكمية طريقاً لجمع البيانات واختبار
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الفرضيات ،وذلك من خالل .واعتمد تصميم البحوث الكمية لجمع البيانات واختبار الفرضيات ،وقد
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة طردية بين كل من ثقافة الجودة والقدرة التنافسية ،وبين إدارة
الجودة الشاملة والقدرة التنافسية ،كما أظهرت النتائج أيضاً أن ثقافة الجودة تتوسط العالقة بين
ممارسات إدارة الجودة الشاملة والقدرة التنافسية.
 .7دراسة ( )Sajjad and Amjad, 2012بعنوان:
"Role of Benchmarking in Total Quality management: Case of
"Telecom Services Sector of Pakistan
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر إدارة الجودة الشاملة على جودة أداء األعمال بشكل عام ،في قطاع
خدمات صناعة االتصاالت في باكستان ،والتعرف على أهمية القياس في إدارة الجودة الشاملة واألداء
التنظيمي ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي من خالل تصميم استبيان اعد خصيصاً لهذا الغرض ،وقد
وزع على عينة الدراسة والتي بلغ قوامها ( ،)105موظفاً من موظفي خمس شركات اتصال باكستانية
هي ،)PTCL, Mobilink, Telenor, Warid, and U- PTCL( :وقد اظهرت النتائج االثر
االيجابي إلدارة الجودة الشاملة على كل من ( اإلنتاجية ،و الربحية ،و المركز التنافسي ،والحد من
شكاوى العمالء ،وخفض التكاليف ،والحد من الخردة) ،كما أن القياس أيضا يلعب دو ار هاما في
تطوير المنظمات ،كما أظهرت الدراسة أنه ليس من الضروري توفير كافة عوامل إدارة الجودة الشاملة،
لتتمكن المنظمة من تطبيق برنامج الجودة .وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد المجاالت واألعمال
التي تضعف من الجودة ،للتمكن من العمل على تنفيذها بشكل أكثر فاعلية.
 .8دراسة ( )Kober, et., 2012بعنوان:
"The Impact Of Total Quality Management Adoption Small and
Medium Enterprises on Financial Performance".
هدفت الدراسة الى توضيح اثر تبني ادارة الجودة الشاملة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على االداء
المالي  ،بحيث اختبر استخدام احد ممارسات المحاسبة االدارية والمتمثلة بإدارة الجودة الشاملة وتأثيرها
على تحسين االداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  ،التي بينت العديد من الدراسات
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التأثير االيجابي لألداء المالي في المنظمات الكبيرة  ،وقد استخدم التحليل المسحي للشركات االسترالية
التي بلغ عددها  3776شركة تم الحصول على بياناتها من المركز االحصائي االسترالي  ،وقد
اظهرت النتائج انه ال يوجد تأثير لتبني استخدام نظام ادارة الجودة الشاملة على تحسين االداء المالي
للشركات الصغيرة والمتوسطة بعد ضبط متغير الحجم والمخاطرة  ،وهذا يسلط الضوء على ان
ممارسات المحاسبة االدارية للشركات الكبيرة قد ال تسري بالضرورة على الشركات الكبيرة والمتوسطة .
 .9دراسة ( )Vinuesa & RUIZ- Olalla, 2011بعنوان:
"Non-financial Measures in Quality Enviroment Their Contribution to
Business Performance".
هدفت الدراسة الى قياس استخدام المقاييس غير المالية في بيئة الشركات المطبقة للجودة ،ومدى
تأثيرها على اداء االعمال  ،وذلك عبر تحليل استخدام مقاييس االداء غير المالية في الشركات
الملتزمة بفلسفة ادارة الجودة الشاملة وانعكاس ذلك على تحسين اداء االعمال  ،وقد اجري البحث على
شركات صناعة االثاث االسبانية التي يعمل فيها كحد ادنى  45عامال  ،كما استخدمت االستبانة اداة
لجمع المعلومات للفترة الممتدة من  2005الى  ، 2006وقد بلغ عدد الشركات الصالحة لتحليل
اجاباتهم  130شركة  ،وقد قيس االلتزام بفلسفة ادارة الجودة الشاملة عبر متغيرات التزام المزودين
بالجودة  ،والمعيب الصفري  ،والرقابة على االنشطة الستبعاد االنشطة التي ال تضيف قيمة  ،زمن
االنتاج  ،وعالقات االدارة بالعاملين ،والخطة االستراتيجية  ،وتوجهات الزبائن  ،والتعاون وتنسيق
العاملين ) ،أما مقاييس االداء غير المالية فقد عبر عنها عبر القياس ( عدد الطلبيات التي وصلت
بالوقت المحدد  ،رضا الزبائن  ،وعدد الوحدات المرتجعة المعيبة  ،ووقت وصول المنتجات  ،وعدد
الوحدات المرتجعة المعيبة  ،وشكاوي الزبائن  ،وعدد المنتجات المبتكرة  ،ومهارات تصميم وتحسين
االنتاج ،وقت تشغيل اآلالت ) ،اما التأثير على اداء االعمال فقد قيس عبر احتساب االربا قبل
الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات ،والذي تم الحصول عليه من القوائم المالية  ،وقد اظهرت
النتائج أن الشركات التي تلتزم بتطبيق فلسفة ادارة الجودة فوق المستوى المتوسط ،هي ايضا تستخدم
وتستفيد من مؤشرات االداء غير المالية بدرجة كبيرة  ،كما اظهرت النتائج ان هذه المؤشرات باعتبارها
ادوات للرقابة على اداء عمل الشركة لها تأثير ايجابي على تحسين اربا الشركة .
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.10

دراسة ( )Metri, 2006بعنوان:
"Total Quality Transportation Through Deming`s 14 Points".

هدفت هذه الدراسة الى تقديم فكرة عامة عن ادارة الجودة الشاملة  ،واهمية استخدام هذه االستراتيجية
في مؤسسات النقل العام  ،وطرق تطبيق ذلك االنموذج وفقا لطريقة (ديمنج ) مقدما من خاللها
التكتيكات لتحسين جودة المؤسسات تحقيقا لرضا الزبون  ،حيث تم اقت ار هيكل تنظيمي وانموذج تنفيذ
للحصول على نتائج فورية  ،وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات من اهمها  :ان مؤسسات
النقل كانت بطيئة في تبني ادوات وتقنيات ادارة الجودة الشاملة على الرغم من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية  ،والتنافسية تتطلب تحقيق الجودة الشاملة للخدمات في مجال النقل ،وان تبني اسلوب ادارة
الجودة الشاملة يعد ام ار حيويا لمساعدة المؤسسات لالستمرار والمنافسة في سوق النقل العالمية
المتنافسة  ،وتعتبر ادارة الجودة الشاملة استراتيجية قوية لتطوير الجودة بسبب الظروف االقتصادية
العالمية .
 1.2.3التعليق على الدراسات السابقة
رغم التشابه بين الدراسات السابقة في تناولها إدارة الجودة الشاملة ،إال أن االختالف بينها
يكمن في األساليب التي تناولتها ،ومجتمعات الدراسة ،حيث يتضح أن الدراسات قد انقسمت إلى
نوعين ،األول يحاول التعرف على العوامل المساعدة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ومعيقات ذلك،
كما جاء في دراسة كل من العبيد ( ،)2012و( ،)Neha and Anoop, 2013و( Shahin, Reza
 ،)Dabestani, 2011أما النوع الثاني فهي دراسات حاولت التعرف على أثر تطبيق إدارة الجودة
الشاملة والفوائد المرجوة منها مثل دراسة الشيخ أحمد والعيد ( )2013والتي هدفت إلى إبراز عالقة
الترابط الوطيدة بين منهج إدارة الجودة الشاملة وبناء ودعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر ،ودراسة ( )Alotaibi, et. al., 2013والتي هدفت إلى تحديد أثر ممارسات
إدارة الجودة الشاملة ،وثقافة الجودة على القدرة التنافسية لشركات المقاوالت السعودية ،ودراسة
( )Sajjad and Amjad, 2012والتي هدفت إلى تقييم أثر إدارة الجودة الشاملة على جودة أداء
األعمال في قطاع خدمات صناعة االتصاالت في باكستان ،وكذلك دراسة تركي ( )2012والهادفة
إلى التعرف على العالقات التأثيرية بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة واألداء التشغيلي ،ودراسة أبو
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زيادة ( )2011التي هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على االداء
التنظيمي في المصارف التجارية الفلسطينية ،ويمكننا أن نالحظ أن هذه الدراسات بمجملها اعتمدت
قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات ،كما من المالحظ تشابه هذه الدراسات في أداة الدراسة حيث
اعتمدت أغلب الدراسات السابقة قائمة االستقصاء أداة لجمع البيانات.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثل المحور األول بالهدف من هذه
الدراسة وهو محاولة قياس مؤشرات القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة متمثلة بل( :القيمة السوقية
للسهم ،ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية ،والقيمة السوقية المضافة للسهم) ودراسة تأثرها بدرجة تطبيق
إدارة الجودة الشاملة لهذه الشركات ،أما المحور الثاني الذي يميز هذه الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال
المحلية حيث إن مجتمع الدراسة تمثل بشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين،
والمحور الثالث للتميز هو تعدد طرق جمع البيانات ،حيث اعتمدت الدراسة على قائمة االستقصاء
لقياس المتغيرات المستقلة ،بينما اعتمدت بيانات القوائم المالية المنشورة للشركات محل الدراسة لقياس
المتغير التابع المتمثل في مؤشرات القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة.
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2.1

مقدمة
يسعى اإلنسان بطبيعته دائما إلى األفضل ،ويكون مستعدا لبذل الجهد المطلوب للحصول

على المكانة المتميزة والرقي والتطور ،وهو أيضا يسعى إلى تطوير وتحسين كل ما يتعلق به مثل
عائلته وعمله ،وتزداد أهمية الرغبة في الطمو والتطور خاصة إذا ما اقترن بمكاسب مادية على
المستوى الشخصي والمؤسسي .ويزداد ذلك كله ليواكب المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع اإلنتاج
والخدمات وتنوع األساليب والتقنيات المستخدمة ،مما يجعل الشركة أو في حالة بحث وسعي دائم
لتضمن لها حصة أو مكانة في السوق ومجال عملها ،لذلك فقد ظهرت عدة مفاهيم تشكل وسيلة
للدخول واالستم اررية في عالم المنافسة بقوة ،وهي في حال تطبيقها واتخاذها كأسس راسخة في التعامل
تضمن للشركة الثبات والتقدم ،ومن المفاهيم الواجب على الشركات الحرص عليها مفهوم الجودة
الشاملة والتي تعد من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي
يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن وتحسين اإلنتاجية وزيادة األربا .
ابتداء من مفهوم جودة المنتج
تطورت على مدى العصور،
ا
وقد شهدت مفاهيم وفلسفة الجودة
ً
النهائي ووصوًال إلى مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة ( )Total Quality Managementفبعد أن
كان التركيز في المراحل األولى على جودة المنتج النهائي وذلك من خالل المواصفات التي تحدد
المتطلبات الدنيا ،والخصائص المطلوب توافرها في المخرجات النهائية المختلفة بهدف الحصول على
منتج أو خدمة تتوافق مع المواصفات الموضوعة ،حتى أنتقل التركيز إلى جودة العملية من خالل
ضبط وم ارقبة هذه العملية (أياً كانت إنتاجية أو خدمية) للحصول على نسبة عيوب معينة ومحدودة،
درسة العملية أو النظام
وأن أي اختالف أو فرق ما بين النتائج وما بين ما هو مطلوب يؤدي إلى ا
واجراء التعديالت الالزمة لتصحيح مسارهما (األطرش.)2016 ،
لذلك سوف يتم من خالل هذا الفصل التركيز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،من خالل
التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،ومبادئها ،وأهدافها ،وصوالً إلى تكاليف الجودة.
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2.2

مفهوم ادارة الجودة الشاملة
لقد تعددت وتباينت التعريفات لمفهوم ادارة الجودة الشاملة وال يوجد تعريف محدد وشامل

إلدارة الجودة الشاملة وسنستعرض هنا اهم التعريفات إلدارة الجودة الشاملة :
عرف معهد الجودة الفيدرالي األمريكي إدارة الجودة الشاملة بأنها اداء العمل الصحيح بشكل
صحيح من المرة االولى مع االعتماد على تقييم العميل في معرفة مدى التحسين على االداء
(غنيم)2008،
عرف ( )Weygandt, et, al., 2012إدارة الجودة الشاملة :بأنها أنظمة تسعى للتقليل من
عيوب المنتجات التامة الصنع بهدف التوصل لمستوى الالعيوب في المخرج النهائي سواء أكان
منتجاً أو خدمة (وهذا ما أطلق عليه ( )Crosbyمصطلح ( ،))Zero Defectوتحسين كل األبعاد أو
المكونات في سلسة القيمة للمنتج ،بهدف إرضاء الزبون وكسب زبائن جدد.
كما يرى ( )Kaplan, et, al., 2012في إدارة الجودة الشاملة عملية للتحسين المستمر
للجودة ) )CQIوهو مفهوم مطور آخر إلدارة الجودة الشاملة يركز بشكل قوي على تحسين وتطوير
العمليات الداخلية والخارجية ذات الصلة بالجهات الداخلية للشركة ( القوى العاملة  -المديرين )
والجهات الخارجية المرتبطة بالشركة (الجمهور المستهلك للمنتج /الخدمة ،والعمالء ) ،وهذا ما ذهب
إليه أيضا ( )Edmonds, et, al., 2012في تعريفهم إلدارة الجودة الشاملة حيث عرفوها بأنها:
"التحسين المستمر للجودة من خالل استم اررية العاملين في الشركة في بذل قصارى جهدهم لل (خفض
العيوب – إزالة التالف والضائع – سرعة االستجابة – تبسيط تصميم المنتجات – تسهيل عملية
توصيل المنتجات والخدمات للزبائن) بهدف إرضاء توقعات الزبائن حول تلك المنتجات النهائية".
كما وعرف (زملط )2013 ،إدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية تسعى اإلدارة من خالها
إلى استغالل كافة مواردها المتاحة مادية وبشرية ومعلوماتية بكفاءة عالية ،وبتنسيق شامل لكافة
مقوماتها ،وباشراك الجميع في تطبيق استراتيجيتها ،وصوال إلرضاء الزبون بشكل مستمر ومتجدد
والحفاظ عليه ،واكتساب زبائن جدد.
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وقد نشر معهد المعايير البريطاني ( ) British Standards Institution- BSIتعريفين
إلدارة الجودة الشاملة )Dale & plunkett, 1996 ( :
اولهما :ادارة الجودة الشاملة هي فلسفة ادارية تعتنقها كل انشطة الشركة لتحقيق احتياجات
المستهلك والمجتمع وتوقعاتهما  ،وان اهداف المنظمة تنفذ بأقصى كفاءة وبأسلوب تكاليف فعال عن
طريق تعظيم جهد كل العاملين بالدفع المستمر للتحسين .
ثانيهما :انها فلسفة ادارية  ،تمارسها الشركة بهدف استخدام الموارد المادية والبشرية للمنظمة
بطريقة اكثر فعالية  ،لتحقيق اهدافها .
ويعرفها ( )Demingانها عبارة عن فلسفة ادارية مبنية على اساس ارضاء الزبون وتحقيق
احتياجاته حاض ار ومستقبال (.)Deming, 1996
ويشير عقيلي إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام
إداري شامل ،قائم على أساس أحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة بحيث تشمل
هذه التغييرات الفكر ،السلوك ،القيم ،المعتقدات التنظيمية ،المفاهيم اإلدارية ،نمط القيادة اإلدارية ،نظم
إجراءات العمل واألداء ،وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة
في مخرجاتها )سلع وخدمات) وبأقل تكلفة ،بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها عن
طريق إشباع حاجاتهم و رغباتهم وفق ما يتوقعونه(.عقيلي)2001،
وعرفها أيضا العزاوي على أنها عقيدة أو عرف متأصل وشامل في أسلوب القيادة و التشغيل
لمنظمة ما بهدف التحسين المستمر في األداء على المدى الطويل من خالل التركيز على متطلبات
وتوقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات المساهمين و جميع أصحاب المصالح اآلخرين (العزاوي،
)2005
ولقد عرفها زيادة بانها نظام إداري متكامل يشمل كافة االنشطة والعمليات التي تحقق
احتياجات وتوقعات العمالء الحالية والمستقبلية  ،ويتم ذلك بتكامل وبتظافر جهود جميع العاملين في
الشركة على اختالف مستوياتهم للعمل على التحسين المستمر للمنتجات والخدمات واالبداء في مناحي
العمل كافة ،وبما يضمن الوصول الى االداء التنظيمي المتميز (أبو زيادة )2011 ،

23

ويمكن استنتاج ان اغلب التعريفات تباينت بين من اعتبرها فسلفة مثل  ،Demingومعهد
المعايير البريطاني ،والعقيلي ،ومن اعتبرها انها مبادئ واساليب مثل :المنظمة الفرنسية لحلقات
الجودة ،او حتى من اعتبرها انها منهج اداري مثل منظمة االيزو  ،ولكن من وجهة نظر الباحث فان
الجودة الشاملة تجمع بين كونها فلسفة تطبق من خالل منهج معتمد على مجموعة من المبادئ.
2.3

مراحل تطور أساليب الرقابة على الجودة
ان اساليب الرقابة على الجودة شهدت تطو ار كبي ار وذلك نظ ار للتعقيدات االدارية الحديثة

وسرعة تغيرها وتطورها ويمكن تبويب هذه المراحل الى اربعة مراحل كما يلي ( :ال يحيى)1999 ،
(الشاهين )2001 ،ونقلها عنهم (الدعاس)2010 ،
المرحلة االولى  :التفتيش :بداية الثورة الصناعية 1940
كانت بدايات الرقابة على الجودة هي العامل نفسه  ،إذ كان الحرفي يقوم بنفسه بفحص
إنتاجه الذي ينتجه  ،وبذلك كانت عملية الرقابة على الجودة ملزمة للعمل التصنيعي الحرفي  .حيث
كان العامل مسئوال عن تصنيع المنتوج بأكمله .ومع التطورات التي شهدتها بدايات القرن العشرين
وظهور مفهوم المصنع الحديث واسع النطاق والمتضمن العديد من العاملين الذين يؤدون مهام متشابهة
ويشكلون مجموعة ليكون بالمكان توجيههم من قبل رئيس العمال الذي يتحمل مسؤولية جودة
أعمالهم .وكانت عمليات الرقابة في هذه الفترات تعتمد أسلوب بسيط يطلق عليه أسلوب المقارنات
ويركز على المقارنة بين الجزء الساسي والجزء المصنع وبتحقيق التطابق بينهما سيتحقق هدف عملية
الرقابة على الجودة .ومع التطورات الحاصلة في عمليات اإلنتاج تطلب القيام بمالحظة مستمرة لإلنتاج
النهائي ليتحول أسلوب الرقابة على الجودة إلى أسلوب التفتيش ( )Inspectionإذ اتسع نشاط التفتيش
خلل السنوات )  (1920-1930بعد أن أصبحت نظم التصنيع اكثر تعقيدا خلل الحرب العالمية
االولى واشتملت على عدد كبير من العمال وساد االعتقاد بان التفتيش هو الطريق الوحيد لضمان
الجودة ( )Dale & plunkett, 1996بوصفه أسلوبا للتفتيش واالختيار أو القياس الواحدة أو اكثر من
خصائص السلعة أو مقارنه نتائج هذا النشاط مع المعايير الموضوعة للتأكد من تحقيق التطابق لكل
الخواص.
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المرحلة الثانية  :ضبط الجودة إحصائيا 1910-1940
شهدت هذه المرحلة تحول حاسما تمثل باستخدام علم الحصاء في الرقابة على الجودة  ،فقد
أدركت الشركات الصناعية بان القيام بنشاط الفحص اصبح غير كاف  ،وانما عليها البحث عن
أساليب اكثر تأثي ار ليصبح المنتوج بمستوى الجودة المرغوب  .فكان التغيير باتجاه السيطرة على
الجودة إحصائيا وزود الفاحص بأدوات وأساليب إحصائية مثل لوحات السيطرة وعينات القبول بدل من
الفحص الشامل  ،لتحليل عملية التشغيل ومخرجاتها وبذلك تحول الفحص إلى دور مميز اكثر كفاءة
()Ross, 1995
تعد المنافسة التي شهدها عالم العمال إحدى االسباب التي دفعت المنظمات إلى االهتمام
بمنتوجاتها واالرتقاء بجودتها والتي تمثل باستخدام االسلوب العلمي في الرقابة على الجودة بوصفه
مجموعة من االنشطة والتقنيات التشغيلية المستخدمة إلنجاز متطلبات الجودة.
وقد استخدمت االساليب العلمية في ضبط الجودة والعمليات وتشخيص المشاكل التي تحدث
في أثناء عملية اإلنتاج  ،فأصبح اسلوب ضبط العملية إحصائيا االسلوب الرئيس في الرقابة على
العمليات بعدة مجموعة من االنشطة والتقنيات التي كانت تحدد فيما إذا كانت مخرجات عملية اإلنتاج
مطابقة للتصاميم (.)Krajewski & Ritzman, 1996
تميزت هذه الفترة باالستخدام الواسع والكبير للمخططات االحصائية في عمليات المنظمة وال
سيما االنتاج والجودة كمخطط باريتو ) )Paretoومخطط السبب – التأثير ( )Cause –Effectالتي
أثبتت كفاءتها في تشخيص المشاكل  .لقد أنصب التركيز في هذه الفترة في العمليات وكيفية إداراتها
بكفاية وبالشكل الذي أدى إلى جعل الرقابة على العمليات مسؤولية لكل فرد في المنظمة فوجود نظام
شامل للجودة متفق عليه ضمن نطاق عمليات المنظمة وفي هيكل عمل موثق بفاعلية وتتكامل فيه
االجراءات والتقنيات االدارية ألجل توجيه االفراد بأفضل الطرائق العملية نحو االنشطة المنسقة
والمعلومات واالساليب التي تتضمن تحقيق رضا الزبون عن الجودة وكلفتها االقتصادية تمثل الصيغة
التي أنجز بها عمل المنظمات الصناعية مما دفع خبراء الجودة في المنظمات إلى تشخيص االنحراف
وتطبيق االدوات االحصائية والعمل على عالج المشاكل.
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المرحلة الثالثة  :ضمان الجودة 1980-1910
شهدت هذه المرحلة تطور أساليب الرقابة على الجودة مما أدى إلى ظهور مفاهيم حديثة تؤكد
على ضمان الجودة لما لها من تأثير في تحسين المنتوجات وتعزيز مكانة الشركات فالرقابة على
الجودة أحد المفاهيم التي تشير إلى بناء الجودة وليس التفتيش عنها ،كما تشير إلى أن مسؤولية
الحفاظ عليها هي مسؤولية جميع االقسام وبمشاركة جميع العاملين وليس ترك مسئوليتها إلى قسم
الرقابة فقط.
وفي هذه المرحلة اصبح تحقيق الجودة العالية للمنتوجات هو ما تسعى إليه جميع المنظمات
الصناعية  ،فتحقيق الثقة بأن كل شيء صحيح وخال من العيوب  ،هي الميزة التي يتمتع بها أسلوب
عمل المنظمات لمبدأ التلف الصفري  Zero Defectالذي أطلقه وأستخدمه بشكل واسع .Crosby
دفع هذا االسلوب المنظمات إلى تحقيق التنسيق بين العاملين والمدراء في حل المشاكل
ووضع التحسينات عن طريق برامج مخصصة لهذا الغرض  ،فضال عن جعل هدف كل فرد عامل
في المنظمة يتمثل بتحقيق التلف الصفري في عملية عن طريق الصالحيات الممنوحة له وتشجيعهم
بالمكافآت والحوافز بما يحقق الدعم لعمل االفراد داخل المنظمة من جهة  ،وتحقيقها لألهداف
االستراتيجية لعملية التخطيط للجودة من جهة أخرى.
ان التطور في مفهوم الجودة يضمن الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة الذي نتج عنه
تطور جديد في الجودة أطلق عليها ضمان الجودة ( )Quality Assuranceبوصفة جميع االجراءات
المخططة والمنهجية الالزمة إلعطاء الثقة بأن السلعة أو العملية أو الخدمة سوف تستوفي متطلبات
الجودة.
المرحلة الرابعة  :إدارة الجودة الشاملة ما بعد 1980
أصبحت الجودة في هذه المرحلة ركنا أساسيا من أركان الوظيفة االدارية للمدراء  ،إذ يتطلب
االهتمام بما يمكن المنظمة من إحراز التميز سواء لمنتوجاتها أو لعملها وجعلها مسؤولية كل فرد فيها.
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ظهرت إدارة الجودة الشاملة كمدخل إداري يركز على الجودة التي تعتمد على مساهمة جميع
أفراد المنظمة لتحقيق النجا طويل االمد من خالل تحقيق رضا الزبون وتحقيق المنافع لجميع
أفرادها وللمجتمع (.)Dale & plunkett, 1996
إلى جانب االهتمام الكبير في نمط االدارة الحديثة  ،شهدت هذه المرحلة تطور المواصفات
العالمية بما يضمن تحقيق أعلى درجات المطابقة للمواصفات المطلوبة للزبون  ،االمر الذي وحد
المواصفات الوطنية في دول العالم كافة للخروج بمواصفة عالمية موحدة ذات شهادة لضمان
الجودة أطلق عليها سلسلة المعايير الدولية  ISO 9001فهذه المواصفات أصبحت شرطا مهما
وأساسيا في عمليات التبادل التجاري الدولي وضرورة من ضرورات إبرام العقود التجارية بين المنظمات
في كافة دول العالم (قدار.)1998 ،
وأصبح من الملحوظ في القرن الحالي ان االهتمام اصبح منصبا على الزبون وليس على
السلعة أو العملية التصنيعية  ،فهذه النظرة تجاوزت التفكير على الجودة واصبح التركيز عليها منذ
ابتداء بتخطيط االنشطة والفعاليات وصوال إلى المخرجات النهائية فضال عن استبعاد المقارنات
البداية
ً

التقليدية بين جودة السلعة والخدمة ،واصبح التركيز على تدريب العاملين وتطويرهم وتطوير كافة
االسلوب االداري للمؤسسة بما يضيف قيمة للزبون ويلبي احتياجاته ورغباته المتعددة.

2.4

مبادئ إدارة الجودة الشاملة
وكأي فلسفة جديدة أو نظام البد لها من مبادئ وأهداف ،والتي من الممكن قراءتها بين

الكلمات الموضحة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة السابقة الذكر ،حيث تقوم الجودة الشاملة على مجموعة
من العناصر والمبادئ اإلدارية والتي ترتكز على تحسين الجودة ،وقد استخدم ال ُكتاب والباحثين
تعريفات ومصطلحات مختلفة من أجل اإلشارة إلى أسلوب المؤسسات في إدارة الجودة ،إال أن تلك
التعريفات المختلفة تتفق إلى حد كبير على مبادئ عامة إلدارة الجودة الشاملة ،وبشكل أشمل هناك
عشرة مبادئ إلدارة الجودة الشاملة ،يرى الباحث أنه من الضروري التركيز عليها ،ألنها تجمع معظم
ما ورد في الكتابات واألبحاث السابقة ،وهذه المبادئ هي:
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.1

التخطيط االستراتيجي :إن بداية سعي الشركات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتخطيط لها
استراتيجيا لدمج أنظمة وعمليات الشركة مع متطلبات البيئة الخارجية والزبائن يبدأ بقرار
استراتيجي ،يركز على الجودة التي ترتكز رؤية ورسالة الشركة على تحقيقها بأعلى الدرجات
ألنها الوسيلة األكثر كفاءة التي تتمكن الشركة من خاللها إحراز ميزة تنافسية في األسواق
العالمية ).(Ross,1995

.2

التركيز على العميل :يعتبر البعض أن الزبون هو من أهم األصول ألية شركة ،ويرتبط رضا
العميل الدائم بالضرورة بنجا وتميز الشركة ،وقد عرف ) (Demingالجودة على أنها ليس
فقط اإليفاء بتوقعات ،واحتياجات العميل ،ولكن كذلك التنبؤ باحتياجاته وتوقعاته المستقبلية
) .(Besterfield et, al., 2005بالتالي فإن كافة المفاهيم السابقة رغم تباينها اتفقت أن
المبدأ األساسي لفلسفة إدارة الجودة الشاملة هي الوصول إلى إرضاء العميل ،والعميل ليس
فقط طالب المنتج أو الخدمة الذي تحاول الشركة تلبية طلباته بالجودة والتكلفة والوقت
المناسب ،بل يدخل ضمن مفهوم العميل أيضا عمال الشركة الذي يجب التركيز عليهم من
خالل التدريب والتمكين والتحفيز ،ليكونوا الضمان إلنجا

إدارة الجودة الشاملة

(.)Weygandt, et, al., 2012
.3

التركيز على العمليات والنتائج معا :وهو ما أشارت إليه المفاهيم السابقة بمصطلح (التحسين
المستمر) ،وأهمها ما ورد في تعريف ( )Kaplan, et, al., 2012إلدارة الجودة الشاملة بأن
التحسين المستمر يركز بشكل قوي على تحسين وتطوير العمليات الداخلية والخارجية للشركة،
فالتركيز على النتائج دون العمليات قد يعطي نتائج ،لكنها سوف تكون نتائج مؤقتة لن يكتب
لها االستم اررية مالم تبنى على أساس سليم من المدخالت والعمليات الداخلية ،وهذا ما ذهب
إليه ( )Al-Fayyad, 2010إن إدارة الجودة الشاملة تهدف الوصول إلى جودة المخرجات
من خالل التركيز على جودة المدخالت والعمليات الداخلية.

28

.4

التحسين المستمر :يعتبر مبدأ التحسين المستمر أساساً مهما تميزت به فلسفة إدارة الجودة
الشاملة عن أنماط العمل السابقة ،فهي األنشطة المعتمدة في الشركة لزيادة كفاية عمليات
الجودة وفاعليتها لتقديم منافع إضافية إلى الشركة وزبائنها.)Pritchard,1996( .

.5

الوقاية من األخطاء قبل وقوعها :حيث إن ما تقوم عليه فلسفة إدارة الجودة الشاملة كما يرى
( )Weygandt, et, al., 2012هو السعي للتخفيض من عيوب المنتجات التامة الصنع
بهدف التوصل لمستوى الالعيوب في المخرج النهائي ،سواء أكان منتجاً أو خدمة ،ويرى
( )Jablonski, 1991أن إعمال هذا المبدأ يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس جودة
المنتجات والخدمات أثناء عملية اإلنتاج بدال من استخدام مثل هذه المعايير بعد وقوع
األخطاء.

.6

تغيير الثقافة التنظيمية لدى العاملين :يتطلب هذا األمر تغيير نمط العمل التقليدي لإلفراد
العاملين .والذي قد يواجه مقاومة من العاملين ،نتيجة التغيرات التي تحدثها إدارة الجودة
الشاملة في نمط عملهم الروتيني ،األمر الذي يفتح باب المناقشات والحوار سواء مع العاملين
بعضهم لبعض ،أم مع اإلدارات العليا للوصول إلى حلول للمشاكل التي يواجهونها في
الشركة .والتي تمثل األسلوب الذي ينتج إجراء تحسينات متعددة في العمليات المختلفة،
فضالً عن منح العاملين الثقة بأن عملهم أصبح ذا أهمية كبيرة للشركة ).(Cliar,1997

.7

التدريب :فمن الخطأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة دون تدريب مسبق لكافة المستويات االدارية،
حيث أن التدريب هو وسيلة كفؤة تضمن اكساب األفراد العاملين المهارات والقدرات الالزمة
لتطوير وتحسين الجودة في العمل (.)Roumi, et, al., 2012

.8

إشراك الموظفين وتمكينهم :تستنللد فلسفة اإلدارة الحديثة اليوم على أساس أن أهداف الشركة
تتحقق مع اآلخرين ومن خاللهم) ،(Robbins & Coulter, 2005لذلك فإنه من الضروري
على اإلدارة العليا العمل على توضيح رؤيتها تجاه الجودة الشاملة ،واشراك العاملين في
صياغة الطرق المناسبة لتطبيقها ،لتضمن بذلك ايمانهم بهذه الرؤيا وتبنيهم لها .وكمتطلب
أساسي من متطلبات إدارة الجودة الشاملة في تعظيم مشاركة جميع العاملين داخل الشركة
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ضمن الفريق الواحد .وقد أشار ) (Besterfield; et.,al., 2005إلى أن إشراك وانخراط
الموظفين يأخذ أشكاال متعددة على النحو اآلتي:
 فرق العمل :حيث تشير إلى مجموعة من الناس يعملون سوية ،وذلك لتحقيق أهداف
أو غايات مشتركة.
 التمكين ( :(Empowermentيشير مصطلح تمكين العاملين إلى إيجاد بيئة يمتلك
فيها العاملين القدرة ،والثقة ،باإلضافة إلى التحلي بالمسؤولية في تحسين العمليات
واألداء ،والمبادرة في الخطوات الضرورية من أجل تلبية متطلبات الزبون ،وذلك
لتحقيق أهداف وقيم الشركة.
 التحفيز :ويتم ذلك انطالقا من توفير االحتياجات الضرورية للعاملين والتي تشمل
حاجات البقاء ،واألمن ،واالجتماع ،واالحترام ،وتحقيق الذات.
.9

اتخاذ الق اررات استنادا إلى الحقائق :حيث تتبنى إدارة الجودة الشاملة مفهوم مؤسسي لحل
المشكالت من خالل (فرص التحسين) يشترك في تنفيذه الجميع من مدرين وقوى عاملة وحتى
العمالء ،من خالل التفهم الكامل للعمل وكافة المعلومات التي تتخذ على أساسها الق اررات،
باالعتماد على جهاز كفء للمعلومات وهذا ما قصده (علوان )2005 ،بالمسؤولية التضامنية
بين اإلدارة و العاملين على التحسينات المستمرة لجميع األنشطة وعلى مستوى الشركة ككل.

.10

التغذية العكسية :المبدأ األخير يتيح للمبادئ الخمسة السابقة أن تؤتي ثمارها ،حيث النجا
في الحصول على تغذية عكسية أمينة ،والرغبة المخلصة من المشرفين في مساعدة مرؤوسيهم
على االرتقاء تعتبر من أهم عوامل الزيادة في فرص النجا واإلبداع ()Jablonski, 1991

2.1

أهداف إدارة الجودة الشاملة
يرى (السقاف )2005،أن الهدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في شركات

األعمال هو ( :تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت
والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن وكسب رضائهم) .وهذا الهدف للجودة يشمل ثالث
فوائد رئيسة مهمة هي:
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.1

خفض التكاليف :إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصلحيحة بالطريقلة الصلحيحة ملن أول ملرة،
وهذا يعني تقليل المنتجات التالفة أو إعادة إنجازها ومن ثم تقليل التكاليف.

.2

تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للزبون :فاإلج ارءات التي وضلعت ملن قبلل الشلركة إلنجلاز
الخللدمات للزبللون قللد ركللزت علللى تحقيللق األهللداف ومراقبتهللا ،ومللن ثللم جللاءت هللذه اإلج لراءات
طويلة وجامدة في كثير من األحيان مما أثر تأثي اًر سلبياً في الزبون.

.3

تحقيللق الجللودة :وذلللك بتطللوير المنتجللات والخللدمات بحسللب رغبللة الزبللائن ،إن عللدم االهتمللام
بللالجودة يللؤدي لزيللادة الوقللت ألداء وانجللاز المهللام ،وزيللادة أعمللال المراقبللة ومللن ثللم زيللادة شللكوى
المستفيدين من هذه الخدمات.

كما يرى (علوان )2005 ،عدد من األهداف يمكن تحقيقها جراء تطبيق إدارة الجودة الشاملة أهمها:
.1

أن تمتاز جودة المنتجات باالستقرار ،وأن تكون أفضل ما يمكن بالنسبة للشركة.

.2

أن تمتلك الشركة أفضل القنوات لتوزيع المنتجات ،بحيث تساهم بشكل سريع في تقديم خدمات
ما بعد البيع ،وبما يتالءم مع احتياجات المستهلك.

.3

أن تمتاز الشركة بالمرونة الدائمة للتكيف مع االحتياجات المتجددة للمستهلك ،مع زيادة القدرة
على إجراء التعديالت التي تحصل في بيئة عمليات اإلنتاج.

.4

السعي باستمرار إلى تخفيض تكلفة المنتج من خالل عمليات تحسين الجودة ،وتخفيض
العيوب في العمليات أو المنتجات التامة الصنع.

2.1

مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة
بعد اجراء نظرة عامة على الشركة والتعرف على هيكلها التنظيمي ،تمر عملية تطبيق إدارة

الجودة الشاملة بخمسة مراحل متتالية كما يلي (( ،)Jablonski, 1991عبدالمحسن:)1996 ،
.1

مرحلة اقتناع و تبني اإلدارة لفلسفة إدارة الجودة
وفي هذه المرحلة تقرر إدارة الشركة رغبتها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ومن هذا المنطلق

يبدأ كبار المدراء بالمنشآت بتلقي برامج تدريبية متخصصة عن مفهوم النظام ،وأهميته ،ومتطلباته
والمبادئ التي يستند عليها.
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ويفضل أن تتم عملية التدريب من قبل جهات متخصصة في هذا الشأن ،حتى يتحقق الهدف
المنشود من ورائها ،على أن تقوم اإلدارة العليا بعد ذلك بنقل أفكار النظام إلى العاملين بالشركة ككل.
.2

مرحلة التخطيط
وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ ،وتحديد الموارد الالزمة لتطبيق النظام ،وفي هذه

أيضا يتم اختيار (الفريق القيادي لبرنامج إدارة الجودة والمقررين والمشرفين) ،ويتم التصديق
المرحلة ً
على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء الفريق.
.3

مرحلة التقويم
وغالبا ما تبدأ عملية التقويم ببعض التساؤالت الهامة و التي يمكن في ضوء اإلجابة عليها
ً

تهيئة األرضية المناسبة للبدء في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
.1

ما هي األهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها؟

.2

ماذا يجب على الشركة القيام به لتحقيق هذه األهداف؟

.3

حاليا بالشركة والتي تستهدف تحسين األداء؟
ما هي األساليب المطبقة ً

.4

هل هناك إمكانية إلحالل أسلوب إدارة الجودة الشاملة بدالً من األساليب المعمول بها
في الوقت الراهن؟

.4

.5

ما هي المنافع التي يمكن أن نحققها من وراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة؟

.6

ما هي متطلبات تطبيق النظام بفعالية داخل الشركة؟

.7

ما هي أهم العقبات التي يمكن أن تعيق تطبيق النظام؟

مرحلة التنفيذ
و في هذه المرحلة يتم اختيار األفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنفيذ ،ويتم تدريبهم على

أحدث وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.
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.1

مرحلة تبادل و نشر الخبرات
و في هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات و النجاحات التي تم تحقيقها من تطبيق نظام إدارة

الجودة الشاملة ،حيث تشارك جميع إدارات وأقسام الشركة وكذلك المتعاملون معها من العمالء
والموردين في عملية تحسين الجودة.
شكل رقم ()2.1

مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة

المصدر( :زملط)2013 ،

2.7

ابعاد ادارة الجودة الشاملة
لقد اختلف الباحثون في تحديد ابعاد ادارة الجودة الشاملة وحددها السقاف بستة أبعاد وهي :

التحسين المستمر ،وتعزيز عالقة المنظمة مع مورديها ،وتعزيز وتمكين العاملين بالمشاركة ،والتركيز
على المستفيد ،والعمل الجماعي ،وااللتزام بالتغيير(.السقاف) 1997،
أما الحميضي فحددها بستة أبعاد وهي :التركيز على الزبون ،والتحسين المستمر ،والوقاية
بناء على الحقائق ،وتمكين العاملين ومشاركتهم ،والعمل التعاوني.
وليس التفتيش ،واتخاذ الق اررات ً

(الحميضي )2000 ،

في حين حددها الخلف بعشرة أبعاد وهي :التحسين المستمر ،وتحفيز العاملين ،وتثقيف
المنظمة ،ومشاركة العاملين وتمكينهم ،والتدريب ،والتزام اإلدارة العليا ،والتركيز على الزبون ،والتخطيط
االستراتيجي للجودة ،والقياس والتحليل ،ومنع وقوع األخطاء قبل وقوعها ( الخلف.)1997،
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وسيتم التركيز في هذه الدراسة على االبعاد الرئيسة التي تكررت في معظم الدراسات وهي :
.1

اقتناع ودعم اإلدارة العليا

إن اقتناع ودعم اإلدارة العليا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة يعد حجر األساس في نجا تطبيق
إدارة الجودة الشاملة ،فبدون االقتناع والدعم الكامل من قبل اإلدارة العليا بأهمية الجودة فإن أية جهود
تبذل على أي مستوى إداري آخر لن يكون لها التأثير المطلوب بل ولن يكتب لها النجا  ،حيث إن
االقتناع والدعم المطلوب من اإلدارة العليا يتمثل في اإلعالن عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة أمام
جميع المستويات اإلدارية والعاملين على مختلف مستوياتهم ،وااللتزام بالخطط والبرامج على كافة
المستويات ،وتخصيص اإلمكانيات المالية والبشرية الالزمة للتطبيق ،وتحديد السلطات والمسؤوليات
وايجاد التنسيق الالزم ( ابو زيادة )2009 ،
.2

اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات:

تحسين أنظمة المعلومات من أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ألن توافر أنظمة
إيجابيا على عامل
تأثير
المعلومات الالزمة يؤدي إلى ارتفاع مستوى التأكد عند اتخاذ القرار ويؤثر ًا
ً

التكلفة والوقت والكفاءة والفاعلية والذي ينعكس على نوعية السلع والخدمات المقدمة.

أن تبني نهج جمع الحقائق لتحقيق الوفرة في المعلومات يعطي رؤية واضحة لمتخذ القرار عن
الظروف المحيطة به ،وبالتالي يساعده على اتخاذه في ضوء تلك الحقائق .ونظام المعلومات
المحوسب يساعد بشكل عام متخذي الق اررات وفرق العمل على أداء مهامهم بشكل جيد وحل مشاكل
العمل بصورة فعالة (عقيلي )2001
.3

التركيز على الزبون :

يعتبر التركيز على الزبون من اهم االبعاد لنظام ادارة الجودة الشاملة فنجا

المؤسسة او

فشلها يرتبط بقدرتها على تلبية احتياجات ومتطلبات الزبائن  ،ويجب ان تتكيف مع التغيرات في
اذواقهم ومتطلباتهم  ،وان تكون كافة االنشطة غي المؤسسة هدفها االساسي االيفاء بتطلعات الزبون
وتلبية رغباته في اسرع وقت وبأفضل جودة .
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.4

التحسين المستمر

ان المقصود بالتحسين المستمر هو المراقبة المستمرة دون توقف لكل مرحلة من مراحل
العمليات  ،بحيث يتم تحديد االخطاء مسبقا ومعرفة اسبابها ومعالجتها قبل وقوعها والتطلع باستمرار
لطرق افضل لتقديم الخدمة بشكل يواكب التغيرات في متطلبات المستفيد ()Hui and Tam, 1994
وتتطلب إدارة الجودة الشاملة عمليات تحسين مستمرة للمنتجات والخدمات واألداء وبدون
توقف ،ويجب أن يكون الكمال هي الهدف النهائي المطلوب الوصول له ،لذا يجب أن تبنى سياسة
المنظمة وهيكلها التنظيمي وطرق العمل فيها على أساس تشجيع ودعم عمليات التحسين والتطوير
دائما .لذا فإن عملية التحسين والتطوير مسؤولية جميع من يعمل في المنظمة كرؤساء
لتقديم األفضل
ً
ومرؤوسين وفي كافة المستويات التنظيمية.
.1

تدريب العاملين وتأهيلهم

ان التغيير في توجهات االدارة ودعمها إلدارة الجودة الشاملة يتطلب ان يتم تدريب العاملين
على هذا التغيير  ،الذي بدوره يؤثر على تبديل الثقافة السائدة في المؤسسة واتجاهها باالتجاه الذي
يدعم المبادئ واالبعاد التي تقوم ادارة الجودة الشاملة عليها  ،ولكون العاملين هم االداة التنفيذية
المباشرة لسياسات ادارة الجودة الشاملة يجب ان يكون التدريب بالمستوى المطلوب لتنفيذ السياسات
والمبادي بشكل دقيق.
2.8

أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة
تعكس إدارة الجودة الشاملة العديد من َاالثار اإليجابية على أداء الشركة ،وتنبع أهمية تطبيقها

من المنافع االستراتيجية المتحققة من جراء تطبيق النظام على المستويين :الداخلي والخارجي ومن
مزيا تطبيق إدارة الجودة الشاملة ما يلي (األطرش:)2016 ،
أبرز ا
 .1تحسين الربحية والقدرة التنافسية للشركة المطبقة لها ذلك ألن التحسين في الجودة يرفع مستوى
السعر المقبول لدى الزبون ،مما يزيد من حجم المبيعات ،كما يعطي صورة ذهنية أفضل لدى
الزبون ،مما يخفض من الحاجة لتكاليف التسويق ،وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للشركة.
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 .2تقوية المركز التنافسي للشركة من خالل تقديم سلعة أو خدمة تتمتع بمستوى عالي من
الجودة ،تتوافق وتوقعات الزبون ،تقدم له بالسعر المناسب وفي الوقت المناسب.
 .3المحافظة على حيوية الشركة من خالل التجديد ،والتحسين المستمر ،والتعليم والتدريب،
والتكيف مع المتغيرات البيئية بما يضمن البقاء واالستمرار.
 .4تخفيض معدل دوران العمل وتحسين األداء واإلنتاجية ،من خالل الحفز المادي والمعنوي،
والعمل الجماعي وحل مشكالت العمل وتحسين الجودة بشكل جماعي ،والعمل برو الفريق.
 .5تحسين العالقات اإلنسانية ورفع الرو المعنوية.
 .6تمكن من اكتشاف األخطاء منذ الوهلة األولى.
 .7زيادة الكفاءة من خالل تقليص الضياع في المخزون ،وتقليص األخطاء بالعمليات التشغيلية،
وتقليص المشكالت المتعلقة بالزبائن ) شكاوي الزبائن الداخليين والخارجيين).
كما أن تطبيق إدارة الجودة من شأنه تحسين الصورة الذهنية للشركة في عقول المستثمرين مما
يشجعهم على االستثمار في أسهمها وبالتالي تحسين القيمة السوقية لها.
2.9

الصعوبات التي تواجه ادارة الجودة الشاملة
تواجه ادارة الجودة الشاملة العديد من الصعوبات التي تعيق تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة

ويمكن اجمالها فيما يلي ( :عقيلي  ( ، )2001 ،العزاوي  ( ، )2005جودة ) 2006 ،
.1

عجز اإلدارة العليا عن توضيح كيفية التزامها بإدارة الجودة الشاملة

.2

ضعف الربط بين اهداف الجودة والعوائد المالية .

.3

االعتقاد بان اآلالت الجديدة والصيانة المستمرة عوامل كافية لتحسين الجودة وقلة
توافر الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال .

.4

االكتفاء بتخصيص قسم مسئول عن الرقابة على الجودة بالرغم ان الجودة مسئولية
على جميع العاملين وغير مقتصرة على قسم معين.
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.5

مقاومة التغيير من قبل بعض العاملين بسبب الخوف من تأثير التغيير عليهم .

.6

النقل الحرفي للتطبيق عبر التقليد االعمى دون مراعاة ظروف البيئة الداخلية
والخارجية للبيئة المقلدة .

.7

االمل في ان الشعارات قد تعني تحسن الجودة  ،الن تطبيق ادارة الجودة الشاملة
ليست مجرد شعارات تنادي بها االدارة  ،بل هي جهد جاد يحتاج الى قناعه
راسخة بها .

 2.10األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة
إن االنتباه إلى بعض األخطاء الشائعة التي تؤدي إلى فشل تطبيق إدارة الجودة الشاملة أو تبطئ من
نجاحه أمر مهم لمساعدة المؤسسات نحو تجنب الوقوع في مثل هذه األخطاء وبالتالي فشلها وهذا ينبع
من سلوكيات اإلدارة والعاملين والبعض اآلخر أخطاء فنية كأخطاء عملية اإلنتاج أو أخطاء استخدام
األساليب اإلحصائية  ،وفيما يلي أهم األخطاء الشائعة( :علوان )2005 ،
 .1تعمل المؤسسة لتحقيق نتائج سريعة  :يتطلب مدخل إدارة الجودة الشاملة بعض من
الوقت حتى تظهر نتائج ملموسة منه في التطبيق العملي ،وهذا ما يؤكده مدخل إدارة
الجودة والذي يعتبر متطلب للنجا وهو أن تقوم اإلدارة العليا للمؤسسة بتقديم الدعم
والتأييد لعمليات التطور والتحسين ،وهذه المتغيرات ال يمكن تحقيقها في وقت قصير.
 .2التقليد والمحاكاة لتجارب المؤسسات األخرى  :إن نجا نظام إدارة الجودة الشاملة في
مؤسسات صناعية ضمن بلدان صناعية متقدمة ال يعني بالضرورة إمكانية تطبيقه
بنجا في جميع البلدان وخاصة العربية منها ،فثمة توفر شروط على األقل في األمد
القصير.
 .3اتخاذ قرار التطبيق قبل تهيئة مناخ المؤسسة المالئم  :إن التسرع في اتخاذ قرار
التنفيذ قبل توفير المتطلبات الكافية لنجاحه ،والتي تتضمن خلق ثقافة تنظيمية
تتوافق مع متطلباته وفي كثير من المؤسسات العربية نجد أن أبعاد ثقافة المؤسسة
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غير مواتية إطالقا بشكلها الحالي  ،مما يتطلب إجراء تغييرات في بيئة المؤسسة
الستيعاب فلسفة إدارة الجودة الشاملة.
 .4عدم التقدير الكافي ألهمية الموارد البشرية  :من األخطاء التي تؤذي إلى فشل
نجا عملية إدارة الجودة الشاملة هو عدم االهتمام بالموارد البشرية مقارنة بالموارد
األخرى التي تملكها المؤسسة والسيما التكنولوجيا لهذه المؤسسات  ،إذ أن دور
الموارد البشرية يضيف الكثير من األهمية على أهمية التكنولوجيا.
 .5عدم تناسق سلوكيات قادة المؤسسة مع أقوالهم  :إن التصريح بشيء والعمل بخالفه
يعبر تماما عن غياب النمط من القيادة التي تعطي القدوة للعاملين  ،عندئذ يفقد
مثل هؤالء القادة مصداقيتهم لدى العاملين وهو أخطر عامل أو عنصر يؤثر في
نجا مدخل إدارة الجودة الشاملة.
 .6اتباع أنظمة وسياسات ال تتالءم مع إدارة الجودة الشاملة  :ضرورة التخلي عن
سياسة التعويض التقليدية وما تتضمنه من حوافز فردية تخلق التنافس بين األفراد
وليس الجماعات وعدم االلتجاء إلى طرق التقييم التي تشغل القائمين بها بجوانب
بعيدة عن اإلبداع و االبتكار  ،كذلك اإلجراءات والنظم الروتينية القديمة .
 .7الفشل في توفير معلومات عن اإلنجازات المحققة  :تعتبر عملية القياس من األمور
الهامة في عمليات التحسين المستمر لألداء ،فمن خاللها يمكن تحديد األداء الحالي ،
ومن ثم التفكير بتحسينه في المستقبل  ،وتوفير معلومات عن حجم اإلنجاز المحقق
ووضعها أمام العاملين كافة ،ويساعد ذلك في تحقيق المزيد من االلتزام بالخطة
الالزمة لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة ،إن غياب هذه المعلومات سواء من حيث الفشل
في توفيرها أو عدم اإلعالم عنها سيولد الشعور بالرضا.
 .8التصدي للمشاكل الكبيرة مع بداية التطبيق  :ال يعتمد مدخل إدارة الجودة الشاملة
على التغيرات الجذرية السريعة ولكنه ال يسعى إلى تحقيق نجاحات صغيرة بمرور
الوقت .فإن التغير المرحلي والتعامل مع المواضيع بالتعاقب هو األسلوب األفضل
الذي يتفق مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة  ،وحيث أن الكثير من مشاكل المؤسسة
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هي موجودة وليست وليدة الحاضر لكنها تمثل تراكمات لمشاكل عبر فترات زمنية
طويلة ،فإنه ليس من اإلنصاف حلها آنيا وبشكل سريع ألن ذلك قد يؤذي إلى عدم
تحقيق نجا في حلها.
 .9عدم اإلنصات الكافي للمستهلكين والموردين  :اإلنصات والمشاركة والنقاش يمكن
تحديد حاجات ورغبات المستهلكين بالرضا الكامل عن المؤسسة بما يقدمونه من
خدمات تفوق عملية توريد ما تحتاج إليه المؤسسة.
 .10عدم تحقيق التوازن بين األهداف القصيرة والطويلة األجل  :ال يجب أن تنظر اإلدارة
إلى الوقت الذي تستغرقه في التفكير بأنه ضياع للوقت والجهد ،بل هو استثمار سينشأ
عنه خطوط عريضة أساسية تكون مرشدا لها في المستقبل  ،ولذلك إذا تبين بأن
أسلوب اإلدارة ينصب على معالجة المشاكل السطحية قصيرة االجل فإنها بذلك لن
تكون سندا في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة .
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3.1

مقدمة
تسعى المؤسسات االقتصادية التخاذ مواقع هامة في السوق لتحسين أدائها ووضعيتها

التنافسية وذلك في ظل االنفتا نحو العالم الخارجي ،حيث تعمل المؤسسة على تحقيق العديد من
األهداف ومن أهمها ضمان استمرارها وبقائها في مجال نشاطها ،وذلك يتطلب معرفة دقيقة بالتغيرات
الخارجية وكذا التنبؤ الدقيق بالتغيرات المستقبلية لوضع الخطط المناسبة لمواجهتها ،كما يجب تحديد
االنحرافات الناتجة عن الخطط واألهداف وذلك بقياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط مسبقا ثم
العمل على تصحيحها لتحديد مستوى األداء الذي توصلت إليه المؤسسة( .بن مالك)2013 ،
واذ ينظر لألداء على انه نشاط شمولي يعكس قدرة المؤسسة على استغالل إمكانياتها وفق
أسس ومعايير معينة تضعها بناء على أهدافها طويلة األجل (عبادة ،)2008 ،فان موضوع تقييم
األداء احتل مكانة هامة في المؤسسات االقتصادية إذ يعتبر من أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة
من اجل التحقق من بلوغ األهداف المخطط لها وتحسين وتطوير األداء في المؤسسة.
لذلك يتناول هذا المبحث مفهوم األداء ومقومات األداء الجيد ،وأهمية عملية تقييم األداء
وقواعدها األساسية ومراحلها.
3.2

أهمية تقييم األداء
تكتسب عملية تقييم األداء أهميتها كونها تقوم بتقييم أداء المنظمات طبقا ألهداف ومعايير

محددة مقدما ،تمهيدا التخاذ اإلجراءات الصحيحة المالئمة بما يضمن تطابق األداء مع ما هو مخطط
له ،فهي عملية يتم من خاللها فحص وتحليل سياسات اإلدارة عن طريق مجموعة من اإلجراءات
والوسائل المناسبة في كشف االنحرافات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصحيح أوال بأول ،ورصد
المظاهر االيجابية في األداء والسعي إلى تعميمها وترسيخ السبل التي أسهمت في إيجادها بما يحقق
رقابة وتحسين الكفاءة والفاعلية التي تنفذ بها األعمال( .العيساوي)2005 ،
إضافة لكونها احد أهم األدوات المستخدمة في عملية اتخاذ القرار والتي يلجأ إليها العديد من
األطراف المعنية بالتعامل مع المنظمة موضع التقييم كالمساهمين والمستثمرين والمقرضين.
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ويعد تقييم األداء أحد العمليات اإلدارية المهمة للوحدات االقتصادية لكونه يتجه إلى حصيلة
متأثر بمختلف أوجه النشاط ويعكس نتاجها ،وتبرز أهمية تقييم األداء في
ا
األعمال ،وهو ما يجعله
الجوانب التالية( :المطيري)2011،
أ .يوفر تقييم األداء مقياسا لمدى نجا الوحدة االقتصادية من خالل سعيها لمواصلة نشاطها
بغية تحقيق أهدافها ،كما يوفر المعلومات لمختلف المستويات في المنظمة ألغراض التخطيط
والرقابة واتخاذ الق اررات المستندة إلى حقائق علمية ،فضال عن أهمية هذه المعلومات للجهات
األخرى خارج الشركة.
ب .يستهدف تقييم األداء التأكد من تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه النشاط للوحدة
االقتصادية المتمثلة باإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد وغير ذلك لتحقيق الوفورات
االقتصادية ،وتالفي الفقد والضياع واإلسراف المالي.
ج .على مستوى العمليات يؤدي تقييم األداء إلى إجراء مسح ميداني شامل للوحدة االقتصادية
لغرض التعرف على سائر عملياتها اإلنتاجية ،والوقوف على العالقات التي تربط بين مختلف
مراحل اإلنتاج والتوصل إلى خصائص النشاط اإلنتاجي الذي تمارسه الوحدة االقتصادية واثر
ذلك على إدارتها ودراسة اقتصاديات برامج التشغيل ،وأثرها على كيفية اإلنتاج بعوامل اإلنتاج
في مستويات التشغيل تمهيدا للوصول إلى اإلجراءات العالجية الالزمة لتالفي القصور في
األداء والعمل على استمرار نجا الوحدة االقتصادية في المستقبل.
د .على مستوى األفراد فان تقييم األداء يؤدي إلى خلق مناخ من الثقة والتعامل األخالقي عن
طريق تأكيد األسس العلمية في التقييم والنهوض بمستوى العاملين من خالل استثمار طاقاتهم
الكامنة ،وتوظيف طموحاتهم بأساليب تؤهلهم للتقدم وتحديد تكاليف العمل اإلنساني والمساعدة
في تحديد سبل تطوير العاملين ودفعهم باتجاه تطوير أنفسهم ،وتعزيز حالة الشعور بالمسئولية
من خالل توليد القناعات الكاملة من أن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الشركة ستقع
تحت عملية التقييم.
ه .على مستوى التسويق ،فان تقييم األداء يهدف إلى التحقق من الوصول إلى حجم مبيعات
مربح ومستوى االحتفاظ بالزبائن أو زيادتهم بوصفهما مؤشرين للمنافسة والتأكد من الكفاءة
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التسويقية بشقيها التشغيلي والسعري ،ذلك الن الكفاءة التسويقية بشطريها التشغيلي والسعري
هي معيار لقوة الشركة ومتانة اقتصادياتها.
و .على المستوى المالي ،فان تقييم األداء ينصب على التأكد من توفر السيولة ومستوى
الربحية في ظل كل من ق اررات االستثمار والتمويل وما يصاحبهما من مخاطر ،باإلضافة إلى
مقسوم األربا

في إطار السعي لتعظيم القيمة الحالية للمنشأة ،باعتبار أن أهداف اإلدارة

المالية هو زيادة القيمة الحالية للمؤسسة والمحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر
اإلفالس والتصفية ،وتحقيق العائد المناسب على االستثمار.
بذلك تتضح المكانة المهمة التي تحتلها عملية تقييم األداء بجميع جوانبها ،اذ ان مردودية هذه
العملية تؤثر على مختلف المستويات العاملة في المنظمة ،والجهات الخارجية ،األمر الذي ينعكس
على نجا المؤسسة في تحقيق اهدافها والحفاظ على بقائها واستم ارريتها ونموها.
3.3

القواعد األساسية لتقييم األداء
تستند عملية تقييم األداء إلى مجموعة من األسس والقواعد التي من شأنها االرتقاء بها إلى

مستوى من الدقة والموثوقية ،كي تساعد الجهات المعنية على اتخاذ الق اررات السليمة وتصحيح
االنحرافات وتحديد المسئوليات ،والتي يمكن عرضها في النقاط التالية( :بشناق)2011،
 .1تحديد أهداف المشروع
يعد تحديد الهدف الرئيسي للمنشأة وما يتبعه من أهداف ثانوية أم ار غاية في االهمية ،حيث
ان التحديد الدقيق للهدف الرئيسي يتطلب ترجمته الى مجموعة من االهداف االقتصادية واالجتماعية
والمالية الفرعية ،انسياقا مع مجاالت وانشطة المشروع المختلفة ،مثل مجال الربحية والتسويق والقيمة
المضافة والموارد المالية واداء العاملين ،اضافةً الى ضرورة الموازنة بين االهداف القصيرة االمد
والبعيدة المدى ،لذا يعتبر احد وظائف دراسة كفاءة االداء هو التعرف على امكانية تحديد تلك
االهداف ووضوحها لكافة العاملين والمسئولين بالمنشأة.
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 .2تحديد مراكز المسئولية:
يعتبر تحديد مراكز المسئولية المتعددة ضمن اطار أي مشروع من اهم العناصر االساسية
لتقييم كفاءة االداء ،حيث ان عملية تقييم االداء ال تقتصر على معرفة مدى تحقيق الوحدة ألهدافها بل
تمتد لتشمل تفسير االنحرافات وتحليلها وتشخيص اسبابها وتحديد الجهة المسئولة عنها ،حتى يتم ربط
تلك االنحرافات بالمراكز التي اخفقت في انجازها بالمستوى والكفاءة المطلوبة ،وذلك في محاولة لدفع
تلك المراكز لتحسين ادائها وتجاوز تلك االنحرافات مستقبال.
 .3تحديد الخطط التفصيلية إلنجاز الفعاليات التي تمارسها المنشأة:
يعتبر وضع الخطط التفصيلية لجميع نشاطات المنشأة احد ابرز محددات استمرار العمليات
االنتاجية بالشكل المطلوب ،مع تحديد الموارد والطاقات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذها والتي تضمن
تحقيق االهداف وباقل تكلفة ممكنة ،مع مراعاة ان تتصف تلك الخطط بمستوى معين من المرونة
بحيث تسمح بإجراء بعض التعديالت عليها عند الضرورة ،مع مراعاة ضرورة وضو االهداف العامة
والجزئية وتغطيتها جميع اوجه انشطة المشروع ،والتناسق بين اهداف اقسام وفروع المشروع وضرورة
مساهمة العاملين في تحديد تلك االهداف ،وان تكون قابلة للتكيف مع الظروف.
 .4تحديد معايير تقييم كفاءة األداء:
أن عملية تحديد المعايير تعتبر من الخطوات األساسية في عملية التقييم ،لكن تعدد هذه
المعايير أصبح يشكل مشكلة صعبة في الوقت الحاضر ،حيث أصبح هناك استحالة تطبيق كافة
المعايير سواء التجارية منها أو االجتماعية ،مع التأكيد على مسالة االختيار بين تلك المعايير بما
يتناسب واألهداف المحددة للمشروع وألقسامه المختلفة ،وعادة فان هذه المعايير تختلف من وحدة إلى
وحدة إنتاجية أخرى وذلك باختالف طبيعة العملية اإلنتاجية وباختالف األهداف المرسومة والمحددة
وباختالف الفترة الزمنية.
 .6وجود جهاز مناسب للرقابة على تقييم األداء:
إن نجا

عملية تقييم كفاءة األداء في تحقيق أهدافها ،تتطلب وجود جهاز مناسب للرقابة

يختص بمتابعة ومراقبة التنفيذ الفعلي لألهداف المحددة ،وتسجيل النتائج التي يحصل عليها.
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ونظ ار للصلة الوثيقة بين فاعلية الرقابة ومدى دقة وصحة البيانات والمعلومات المسجلة ،لذا
فان تطوير أجهزة االتصال في المشروع ،يعتبر أم اًر ضروريا من اجل الحصول على المعلومات
المطلوبة لمختلف األغراض وبالدقة الالزمة.
في ضوء ما سبق تتضح أهمية توفر تلك األسس لجني ثمار عملية التقييم المرجوة ولتكون
عملية منظمة ومستمرة تحقق أهدافها بما تقدمه من معلومات حول مستوى األداء واالنحرافات وأسبابها
والمسئولية عنها.
3.4

خلق القيمة
يشهد العالم في هذه الحقبة من الزمن ما يمكن تسميته بثورة التطور والتغيير والتي يمكن

مشاهدة آثارها في جميع المجاالت واألصعدة سواء صناعيا أو تكنولوجيا أو غيرها ،وما عالم المال
واألعمال عنها ببعيد ،وذلك يتضح جليا في تطور األهداف والمفاهيم التي يسعى مديري المؤسسات
إلى تحقيقها والتي توجت بمفهوم "خلق القيمة" إلى جانب أدوات وأساليب التقييم التي من شأنها إبراز
مدى قدرة المؤسسة على تحقيق القيمة لحملة األسهم.
لما كانت الشركات المساهمة تسعى إلى تحقيق هدفها الرئيس وهو تعظيم ربحيتها لرفع قيمة
العائد على أسهمها مما يضمن لها البقاء بين منافسيها من الشركات األخرى ويجذب أنظار المساهمين
المرتقبين إليها ،فإن القياس المالي لألربا التي تحققها الوحدة االقتصادية هو المؤشر الذي يستخدمه
المتداولون لقياس العائد على السهم ،وذلك من خالل بعض المقاييس المالية التقليدية لتحليل الق اررات
المالية وأثرها على عوائد األسهم المستقبلية كالعائد على حقوق الملكية والعائد على المبيعات والعائد
على االستثمار ،والتي تعتمد على الربح المحاسبي الذي تحققه الشركة من خالل أساس االستحقاق.
هذا وفي ضوء التطورات الحاصلة في بيئة األعمال والتغيرات الجذرية الحاصلة في اإلدارة
المالية عموماً ودور اإلدارة في تعظيم ثروة حملة األسهم خصوصاً ،ووجود ضعف في قدرة بعض
المؤشرات المحاسبية على التنبؤ بعوائد األسهم ،نتيجة عدد من األسباب منها استغالل مرونة بعض
السياسات المحاسبية في تعظيم الربح المحاسبي للشركة ،األمر الذي دعا إلى نشوء عدة مقاييس حيث
أصبح مفهوم خلق القيمة وتحقيق نمو في ثروة المالك هدف رئيسي تسعى المؤسسات إلى تحقيقه من
خالل االستثمار في مشاريع تعمل على تحقيق تدفقات نقدية تفوق تكلفة رأس المال لمشروع معين.
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3.1

مفهوم خلق القيمة
ظهر مفهوم خلق القيمة في منتصف التسعينات باعتباره مفهوما استراتيجيا ثم استخدامه في

الواليات المتحدة األمريكية بشكل واسع كمعيار ألداء اإلدارة ،ويقصد به خلق القيمة للمساهمين أو
أصحاب الملكية ،والعمل بهذا المعيار يعني وضع أصحاب األموال أو المساهمين في مركز عمليات
اتخاذ القرار ،أي أن جميع الق اررات تتخذ من اجل تعظيم ثروة المالك ،وقد تزايدت أولوية االهتمام
بخلق قيمة لحملة األسهم باعتبارهم الذين يتحملون المخاطرة ،فإذا تمكنت المنشأة من إنشاء وخلق
القيمة لمساهميها فان األطراف األخرى حتما ستستفيد من ذلك ،حيث تتحقق مردودية من األموال
المستثمرة تفوق تكلفة مختلف مصادر التمويل ،ومن هنا يتضح أن المنشأة التي تحقق ربحا بالمفهوم
المحاسبي ليست بالضرورة أنها تمكنت من إنشاء وخلق القيمة ،مع إن الربح المحاسبي يأخذ في
الحسبان تكلفة االقتراض في حساب النتيجة ،على الرغم من أن المنشأة المحققة للقيمة هي التي
تستطيع تحقيق الربح بعد األخذ بعين االعتبار تكلفة األموال الخاصة باالقتراض( .مطاوع)2009 ،
ويعرف مصطلح القيمة المحققة لحملة األسهم بعملية زيادة فوائد حملة األسهم ،ويعني هذا
المصطلح قيمة المنشأة بالنسبة لحملة أسهمها ،ويتم بحصر العوائد الفعلية المحققة لحملة األسهم ،بعد
استبعاد تكلفة رأس المال كعائد طبيعي يقدم لهم وكبدل للمخاطرة المنتظمة( .حال)2014 ،
في ضوء ذلك يبرز مفهوم خلق القيمة والفرق بينه وبين تعظيم الربحية وأهميته للمستثمر،
وقدرته على تقليص الفجوة بين علم االقتصاد والتطبيقات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،وان
العمل في ظل هذا المفهوم يؤدي إلى التوافق بين مصالح األطراف المختلفة داخل المنشأة بدال من
تعارضها.
3.1

مؤشرات القيمة السوقية
يطلق على مؤشرات القيمة السوقية اسم نسب األسهم ،حيث تكتسي أهمية كبيرة خاصة

لحامليها ،أو للمستثمرين فيها ،ولمحللي األوراق المالية ،ولبنوك االستثمار وحتى المقرضين ،حيث
تعتبر هذه النسب مهمة إلدارة الشركة من أجل تحليل بياناتها المالية وقياس أدائها على أسعار أسهمها
العادية في السوق ،خاصة وأن هدف اإلدارة التمويلية هو تعظيم ثروة المساهمين ،وذلك عن طريق
تعظيم القيمة السوقية للسهم( .بن عامر)2011 ،
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تستخدم هذه المؤشرات في تقييم االستثمار في أسهم الشركات كون أن الكشوفات المالية ال
تفصح عن القيمة السوقية للشركة ،وفي ظل فرضية كفاءة السوق فان هذه المؤشرات تعتمد بشكل
أساسي على المعلومات التي تفصح عنها نسب السيولة والرافعة المالية والربحية ،وعلى مدى قدرتها
على تعظيم سعر السهم في السوق خاصة وأن هذا األخير تعكس قيمته الحقيقية لموجودات الشركة
بموجب فرضية كفاءة السوق ،ومن أهم هذه النسب:
 3.1.1القيمة السوقية للعائد
تسمى هذه النسبة بمضاعف السعر ،ألنها تظهر مدى استعداد المستثمرين للدفع مقابل
الحصول على حصة نسبية من األربا السنوية الموزعة أو المحتجزة التي تجنيها الشركة من السهم
الواحد ،حيث يمكن تفسيرها على أنها عبارة عن مجموع عدة سنوات من األربا لتسديد ثمن الشراء،
فهي نسبة مالية تستخدم في التحليل والتقييم ،فإذا كانت نسبة القيمة السوقية إلى العائد مرتفعة فان هذا
يعني أن المستثمرين سيدفعون أكثر عن كل وحدة من الدخل ،وكنتيجة لذلك سترتفع تكلفة السهم
مقارنة مع أسهم مماثلة له (خنفر والطراونة.)2008 ،
وبشكل عام ،فان ارتفاع نسبة القيمة السوقية إلى العائد تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون
ارتفاعا في نمو األربا في المستقبل مقارنة مع الشركات ذات النسبة المنخفضة ،ومع ذلك فإنها عادة
ما تكون أكثر فائدة للمقارنة بين الشركات في نفس الصناعة ،فهي تعتبر كمؤشر للسوق بصفة عامة،
مع إظهار التباين الذي يط أر على الشركة نفسها ،في حين انه لن يكون مفيدا للمستثمرين استخدام هذه
النسبة باعتبارها أساسا للمقارنة بين القطاعات المختلفة ،ففي كل صناعة هناك الكثير من أفاق النمو
المختلفة ،كما أن السمة الرئيسة لسوق األسهم موجه نحو المستقبل والى توقعات التنبؤ .حيث تكون
نسبة القيمة السوقية إلى العائد المرتفعة ايجابية ،إذا كان سبب ارتفاع القيمة السوقية للسهم هو النمو
المستقبلي المتوقع في عائدات تلك الشركة ،حيث يمكن معرفة ذلك من خالل ربط هذه النسبة مع
معدل النمو السنوي المتوقع الحتساب القيمة السوقية إلى العائد مع النمو وذلك وفقا للمعادلة التالية
(الشيخ)2008 ،
القيمة السوقية للعائد (مضاعف السعر) = القيمة السوقية للسهم ÷ حصة السهم من صافي الربح
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 3.1.2القيمة السوقية للعائد مع النمو:
نسبة القيمة السوقية إلى العائد مع النمو هي نسبة اقل فائدة في قياس مدى جاذبية أسعار
العديد من الشركات الكبيرة ،ذات النمو المستثمر والمنخفض نسبيا ،بالرغم من أنها تقوم بتوزيع عوائد
سنوية .كما أن هذه النسبة ال تأخذ بعين االعتبار معدالت التضخم ،وبالتالي الشركات ذات معدل
النمو المساوي لمعدل التضخم ال تنمو في القيمة الحقيقية لها ،كما أن النسبة السابقة تخضع لمعدل
نمو تقديري الذي يمكن أن يتغير ،نتيجة عدد من العوامل منها ظروف السوق ،واألزمات االقتصادية
والسياسية ،وبالتالي من األفضل حساب نسبة القيمة السوقية إلى العائد مع النمو ومع ريع السهم
للشركات التي تقوم بتوزيعات سنوية ألرباحها النقدية بشكل مستمر (الشيخ.)2008 ،
القيمة السوقية للعائد مع النمو = القيمة السوقية للسهم ÷ (معدل النمو السنوي المتوقع × صافي الربح)

 3.1.3القيمة السوقية للعائد مع النمو وريع السهم
تكمن أهمية هذه النسبة في أن ريع السهم يساعد في تحديد قدرة الشركة على توليد ما يكفي
من التدفقات النقدية وغيرها من تقديم عوائد مرتفعة نسبيا باإلضافة إلى احتماالت النمول ففي حين ان
نسبة القيمة السوقية إلى العائد والقيمة السوقية إلى العائد مع النمو ،تأخذها إدارة الشركة التي تنشط
خاصة في القطاع الصناعي بعين االعتبار ،يفترض أن اإلدارة في المقام األول تمثل مصالح
المساهمين ،من أجل زيادة سعر السهمل والذي يمكنه أن يرتفع بطريقتين أساسيتين ( James,
:)2006
 .1من خالل تحسين األربا وتنويع العائدات بحيث ترتفع باستمرار مع مرور الوقت.
 .2من خالل التهرب الضريبي ،وذلك بتضخيم التكاليف أو تخفيض العائدات بإتباع
سياسات محاسبية مختلفة ،بهدف إعطاء المؤشرات نتيجة تدل على أن الشركة لديها
القدرة على تحقيق نمو في األربا بصفة مستمرة.
القيمة السوقية للعائد مع النمو وريع السهم = القيمة السوقية للسهم ÷ ((معدل النمو السنوي المتوقع ×
(صافي الربح ÷ ريع السهم))
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 3.1.4القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
تسمى بنسبة القيمة السوقية إلى حقوق المساهمين ،تستخدم للمقارنة بين القيمة السوقية
والقيمة الدفترية ،وتعتمد في حسابها على األصول الملموسة ،والتي تعبر عن القيمة التصفوية للشركة،
حيث تكمن أهميتها في االستدالل على عدم وجود مغاالة في تحديد سعر السهم ،فهي تشير إلى عدد
وحدات النقد الذي يدفعها المستثمر لقاء الحصول على وحدة واحدة من صافي حقوق المساهمين،
والتي تعطي صورة تقريبية عن القيمة التصفوية لموجودات الشركة بعد سداد جميع التزاماتها القائمة،
كما أن النسبة المنخفضة قد تشير إلى وجود خطأ جوهري في تقييم الشركة ،والذي يحتاج إلى مزيد
من الدراسة والتحليل ،كما هو الحال مع معظم النسب ،كما أن هذه النسبة تدل على االختالف
الموجود بين القطاعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدماتية...الخ (الشيخ.)2008 ،
القيمة السوقية إلى الدفترية = (سعر السهم السوقي × عدد األسهم المصدرة) ÷ القيمة الدفترية لحقوق

الملكية

 3.1.1نسبة ريع السهم
يقصد بريع السهم نسبة العائد النقدي التي يستوفيها حامل السهم إلى القيمة السوقية له ،فهو
طريقة لقياس حجم التدفق النقدي الذي يحل عليه المستثمر مقابل كل دينار من سعر السهم ،حيث أن
االستثمار في سوق األوراق المالية يعتبر كأحد الطرق األكثر مخاطرة ،لذا نجد أن المستثمرين يبحثون
على تامين التدفقات النقدية من خالل االستثمار في األسهم ذات العوائد النقدية العالية نسبيا والمستقرة
عادة ،والتي تساوي سعر الفائدة المصرفية على الودائع مضاف إليها عائد المخاطرة ومعدل التضخم،
لكن من الضروري معرفة ان المستثمرين غالبا ال ينظرون بإيجابيه للشركة التي تعطي توزيعات نقدية
مبالغ فيها ،الن ذلك يعني عدم وجود خطط استثمارية لتوظيف تلك السيولة في التوسع وفي تحسين
األداء (بن عامر.)2011 ،
نسبة ريع السهم = ربح السهم من األربا النقدية الموزعة ÷ القيمة السوقية للسهم
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 3.1.1نسبة القيمة السوقية إلى التدفق النقدي:
تكتسي هذه النسبة أهمية كبيرة في تقييم جودة أربا الشركة ،حيث تعتمد بشكل أساسي على
التدفق النقدي التشغيلي الناتج عن األنشطة التشغيلية ،والذي له أهمية كبيرة في تحديد جودة األربا ،
وكذلك وجود وسيلة لدى الشركة تساعدها على النمو وعلى توزيع األربا  .وتتمحور أهمية هذه النسبة
في إمكانية احتواء القوائم المالية للشركة على أربا أو خسائر غير مسجلة ،وكذا أربا وخسائر إعادة
التقييم ،والتي تؤثر على صافي ربح الشركة ،في حين يتم استثناء األربا والخسائر غير المسجلة عند
احتساب التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية للشركة ،التي تأسست ألجلها ،وبالتالي إعطاء
صورة أوضح للمستثمر من أجل اتخاذ القرار االستثماري .وعادة ما يتم مقارنتها بنسبة القيمة السوقية
إلى العائد ،وذلك إلعطاء صورة أفضل للمستثمر عن الوضع المالي للشركات من حيث جودة
أرباحها ،حيث يعتبر وجود فرق كبير بين هاتين النسبتين مؤش ار لتنبيه المستثمر ألهمية التركيز على
رقم صافي األربا ود ارسة مكوناته والتأكد من جودة األربا قبل اتخاذ أي قرار استثماري (الشيخ،
.)2008
القيمة السوقية إلى التدفق النقدي = القيمة السوقية للسهم ÷ حصة السهم من التدفق النقدي التشغيلي

 3.1.7نسبة عائد االحتفاظ بالسهم
تكتسي هذه النسبة أهمية كبيرة خاصة وأنها تأخذ بعين االعتبار كافة المكاسب التي يحصل
عليها حامل السهم ،سواء كانت مكاسب رأس مالية نتيجة استمرار ارتفاع السعر السوقي خالل الفترة
المالية ،أو المكاسب النقدية خالل نتيجة األربا النقدية الموزعة .كما يمكن استخدام المعادلة ذاتها في
احتساب العائد على االستثمار في السهم ،وذلك بهدف تحديد المردود الذي يحققه المستثمر من عملية
توظيف أمواله في أسهم الشركة ،في هذه الحالة يتم استبدال القيمة السوقية للسهم في بداية ونهاية
الفترة بسعر بيع وشراء السهم (بن عامر.)2011 ،
عائد االحتفاظ بالسهم = ((سعر البيع – سعر الشراء)  +حصة السهم من األرباح الموزعة) ÷ سعر الشراء
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 3.1.8القيمة السوقية المضافة
تمثل القيمة السوقية المضافة في الفرق بين ما يستثمره حملة األسهم داخل المنشأة وما
يحصلون عليه من بيع أسهمهم حسب األسعار السائدة في السوق وقت البيع ،فهي توضح مقدار
الثروة التي تم توليدها من رأس المال فضال عن تقييم السوق لمدى فاعلية إدارة المنشأة في استخدام
الموارد النادرة والرقابة عمليا والمركز التنافسي في السوق ويعبر عنيا بالمعادلة التالية (جادو.)2007 ،
القيمة السوقية المضافة = القيمية البيعية لألسهم – القيمة الدفترية لألسهم

ويتم االستعانة بالقيمة السوقية لحساب قيمة المنشأة من خالل إضافتها إلى رأس المال
المستثمر بها ،ويعكس مقياس القيمة السوقية المضافة توقعات المستثمرين تجاه اإليرادات التي سوف
تكتسبها المنشأة في المستقبل وعلى ذلك فإن القيمة السوقية المضافة تعادل القيمة الحالية للقيمة
االقتصادية المضافة المستقبلية ،فإذا توقع المستثمرون تحقيق المنشأة لعائد يعادل تكلفة أرس المال
فإن المنشأة في هذه الحالة تكون قد حققت قيمة تساوي رأسمالها المستثمر ولم تحقق أي قيمة سوقية
مضافة ،أما في حالة تحقيق إيراد يفوق تكلفة رأس المال المستثمر فإن المنشأة تكون قد حققت قيمة
سوقية مضافة موجبة.
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4.1

مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،وكل من مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة

المسللتخدمة وطللرق إعللدادها ،وصللدقها وثباتهللا ،كمللا يتضللمن وصللفًا لإلج لراءات الخاصللة بتقنللين أدوات
أخير المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.
الدراسة وتطبيقها ،و ًا
4.2

منهجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقاً من خالل مراجعة الدراسات

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ،وأثرها في تحسين مؤشرات القيمة السوقية لتلك
الشركات .فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق
عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
4.3

طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات

 4.3.1البيانات األولية
حيللث تللم التطللرق للبيانللات األوليللة بالبحللث فللي الجانللب الميللداني عبللر تطللوير قائمللة استقصللاء
لمعرفة درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسلطين إلدارة الجلودة الشلاملة ،كملا
تللم االسللتعانة بللالقوائم الماليللة المنشللورة لتلللك الشللركات وص لوال للنسللب الالزمللة لقي لاس مؤش لرات القيمللة
السوقية لتلك الشركات .وبعد ذلك تم استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهلدف الوصلول للدالالت
ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
 4.3.2البيانات الثانوية
تمت مراجعة الكتلب واللدوريات والمنشلورات الخاصلة أو المتعلقلة بالموضلوع قيلد الد ارسلة ،والتلي
تتعلللق بد ارسللة إدارة الجللودة الشللاملة ،ومللدى مسللاهمتها فللي تحسللين القيمللة السللوقية المضللافة للشللركات
المطبقة لها ،وأية مراجع قد تسهم في إثلراء الد ارسلة بشلكل علملي ،وذللك بغلرض التعلرف عللى واألسلس
الطرق العلمية السليمة في كتابة الد ارسلات ،وكلذلك أخلذ تصلور علام علن آخلر المسلتجدات التلي حلدثت
وتحدث في مجال الدراسة.
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4.4

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة شركات المساهمة العامة المدرجلة فلي بورصلة فلسلطين والتلي يبللغ

علددها  49شلركة حسلب الموقلع اإللكترونلي الرسلمي لبورصلة فلسلطين ( .)www.p-s-e.comوتبلين
أن هللذه الوحللدات موزعللة علللى خمللس قطاعللات وهللي قطللاع االسللتثمار ،قطللاع البن لوك ،قطللاع التللأمين،
قطاع الخدمات ،وقطاع الصناعة ،حيث وزعت االستبانة عللى الملدراء الملاليين لهلذه الشلركات ،وقلد تلم
الحص للول عل للى كاف للة القل لوائم المالي للة الخاص للة به للذه الش للركات ع للن ع للام ( )2016م للن خ للالل الموق للع
اإللكترونللي الرسللمي لبورصللة فلسللطين ( ،)www.p-s-e.comوالجللدول التللالي يبللين توزيللع مجتمللع
الدراسة على القطاعات االقتصادية.
جدول رقم ()4.1
توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي

التكرار

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع الخدمات

12

24.49

قطاع الصناعة

13

26.53

قطاع التأمين

7

14.29

قطاع االستثمار

9

18.37

قطاع البنوك

8

16.33

49

100.00

المجموع

 4.4.1توزيع الشركات المستجيبة حسب القطاع االقتصادي:
يوضح جدول رقم ( )4.2أن ( )%89.00من الشركات المكونة لمجتمع الدراسة قد ساهمت
في تعبئة أداة الدراسة ،كما يوضح الجدول أن أكبر القطاعات استجابة هما قطاعي الصناعة بنسبة
 ،%25والخدمات بنسبة  ،%22.727وهذا يتناسب مع نسبتها الفعلية في المجتمع ،وقد مثل قطاعي
(االستثمار ،التأمين) بنسب متساوية بلغت  %18.182لكل قطاع ،أما أقل القطاعات تمثيالً هو قطاع
البنوك بنسبة بلغت  ،%15.909ويعد ذلك التمثيل كافي إلنجا تعميم نتائج هذه الدراسة على كافة
الشركات الممثلة للمجتمع.
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جدول رقم () 4.2
توزيع الشركات حسب القطاع االقتصادي

التكرار

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع الصناعة

11

25.000

قطاع الخدمات

10

22.727

قطاع البنوك والخدمات المالية

7

15.909

قطاع التأمين

8

18.182

قطاع االستثمار

8

18.182

المجموع

44

100.0

 4.4.2توزيع الشركات المستجيبة حسب رأس المال
الجدول رقم ( )4.3يعطي صورة لتوزيع الشركات المستجيبة حسب رأس المال ،ويتبين من
الجدول أن أكبر القطاعات هو "قطاع الشركات التي رأسمالها أقل من  15مليون" بنسبة ،%65.909
وهي نسبة مقاربة جدا لنسبة شركات هذا القطاع إلى مجمل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين،
وهذا يدلل على عدالة توزيع الشركات المستجيبة وقوة تمثيلها للمجتمع ،كما مثلت الشركات التي يزيد
حجم رأس المال لديها عن  45مليون  ،%25.000وهذا مؤشر على أن معظم شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين هي شركات صغيرة الحجم – رأس مالها منخفض.
جدول رقم () 4.3
توزيع الشركات حسب متغير رأس المال

رأس المال

4.1

التكرار

النسبة المئوية

أقل من 15مليون

29

65.909

 30-15مليون

1

2.273

 45-31مليون

3

6.818

 60-46مليون

3

6.818

أكثر من  60مليون

8

18.182

المجموع

44

100.0

أداة الدراسة:
بغرض التعرف على مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة

الجودة الشاملة ،فقد تم استخدام قائمة استقصاء لهذا الغرض ،وقد تم إعداد قائمة االستقصاء وتوزيعها
على النحو التالي:
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الجزء األول:

يتكون من خصائص وسمات عينة الدراسة (القطاع االقتصادي ،ورأس المال).

الجزء الثاني:

يتناول مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
الجودة الشاملة ( ،)TQMويتكون من  19فقرة.

وتمشيا مع االتجاهات الحديثلة فلي تصلميم اسلتمارات االستقصلاء ،ملن خلالل التحديلد الوصلفي
لألوزان داخل االستمارة (مثل مهم جدا ،مهم إلى حد ما ...إلخ) وللتغلب على أي نلوع ملن التحيلز عنلد
ترجمللة األوزان الوصللفية إلللى أوزان رقميللة .فقللد تللم تصللميم األوزان فللي شللكل رقمللي محللدد ،ليختللار منهللا
المستقصللى منلله مللا يتناسللب مللع القللوة الترجيحيللة أو معامللل ثقتلله فللي اإلجابللة .وهكللذا حللاول الباحللث
اسللتبعاد أي تللدخل مللن جانبلله لتصللبح اآلراء ال لواردة باسللتمارة االستقصللاء والتحللليالت اإلحصللائية التللي
تأسسللت عليه للا فق للط تعبللر ع للن آراء المستقص للى مللنهم .ويوض للح الج للدول رقللم ( )4.4درج للات القي للاس
الترتيبللي والتللي توضللح األهميللة النسللبية ،حيللث اللرقم صللفر يللدل علللى درجللة ثقللة معدومللة وبالتللالي عللدم
التطبيق ألسلوب المحاسبة اإلدارية ،بينما الرقم ( )1يشير إلى درجة ثقة وأهميلة نسلبية تبللغ ملن -%1
 %20وهكذا.
درجات
القياس
الترتيبي

جدول رقم( :)4.4مقياس اإلجابات
3
2

0

1

التطبيق معدوم

%20-%1

%40-%21

%60-%41

4

5

%80-%61

%100-%81

 4.1.1صدق أداة الدراسة
صدق قائمة االستقصاء يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف،
 ،)1995كما يقصد بالصدق " شمول قائمة االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل
من ناحية ،ووضو

فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من

يستخدمها"(عبيدات وآخرون  ،)2001وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين كما يلي:
 4.1.1.1الصدق الظاهري لألداة
عرضللت أداة الد ارسللة فللي صللورتها األوليللة علللى مجموعللة مللن ( )6أعضللاء مللن أعضللاء الهيئللة
التدريسللية فللي الجامع للات الفلسللطينية المتخصص للين فللي المحاسللبة واإلدارة .ويوض للح الملحللق رق للم ()2
أسللماء المحكم لين الللذين قللاموا مشللكورين بتحكلليم أداة الد ارسللة .وقللد طلللب مللنهم إبللداء آرائهللم فللي مللدى
مالئمللة العبللارات لقيللاس مللا وضللعت ألجللله ،ومللدى وضللو صللياغة العبللارات ومناسللبة كللل منهللا لمللا
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وضعت له .واقت ار ما يرونه ضروريا من تعديل العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبلارات جديلدة ،وكلذلك
إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية ،إلى جانب المقياس المستخدم في قائمة االستقصاء.
 4.1.1.2صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها  15شركة،
وذل للك بحس للاب مع للامالت االرتب للاط ب للين ك للل فقل لرة والدرج للة الكلي للة للفقل لرات ويوض للح ج للدول رق للم ()4.5
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس (مدى تطبيق شركات المساهمة العاملة المدرجلة فلي
بورصة فلسطين ألسللوب الجلودة الشلاملة ( ))TQMوالمعلدل الكللي لفق ارتله ،واللذي يبلين أن معلامالت
االرتبللاط المبينللة دالللة عنللد مسللتوى داللللة ( ،)0.05حيللث إن مسللتوى الداللللة لكللل فق لرة أقللل مللن ،0.05
وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.514وبذلك تعتبر فقرات المحور الثلاني
صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( :)4.5الصدق الداخلي لفقرات المقياس :مدى تطبيق شركات المساهمة ألسلو الجودة الشاملة

1

يتوفر لدى الشركة المعرفة الكافية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة

**

2

تضع إدارة الشركة خطط مستقبلية واضحة لتحسين جودة منتجاتها

**

3

تمتلك الشركة كوادر مؤهلة على تطبيق نظام الجودة الشاملة

**

4

تأخذ الشركة تكلفة الجودة في االعتبار عند تصميم منتجاتها

*

5

تهتم الشركة بعقد دورات تدريبية للعاملين لتحسين مهاراتهم

*

6

تستخدم الشركة أساليب علمية حديثة في حل المشاكل وتحسين مستويات التشغيل

**

7

تعتمد الشركة نظام فعال لالتصال والتواصل والتغذية الراجعة

**

8

تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء العمل للحد من أخطاء التشغيل

**

9

تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين عن جودة خدماتها ومنتجاتها

*

10

تقوم الشركة بإجراء تعديالت مستمرة على نظام التشغيل واإلنتاج بما يحقق متطلبات الجودة

**

11

تعزز الشركة من قدرتها التنافسية من خالل التركيز على تقديم منتجات بجودة عالية

*

12

تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة

**

13

تلتزم الشركة بتطبيق خطة شاملة وواضحة ومحددة تراعي متطلبات الجودة

**

14

تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات ومتطلبات العمالء.

**

15

يتم إشراك العاملين في صياغة ورسم الخطط لتحسين الجودة و األداء.

*

16

تهتم الشركة بإجراء عمليات تفتيش ورقابة بصورة مستمرة لضمان الجودة.

**

17

تراعي الشركة احتياجات ورغبات العمالء عند قيامها بإجراء تعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج

*

18

تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

*

19

تتبنى الشركة عقد لقاءات تدريبية لمنسقي الجودة حول تطبيق العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاملة

**

0.729
0.675
0.764

0.543
0.589
0.746
0.656

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514
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0.704

0.531
0.712

0.576
0.772

0.00
0.01
0.00
0.04
0.02
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.02
0.00

0.832

0.00

0.663

0.01

0.637
0.648

0.567
0.630
0.645

0.01
0.01
0.03
0.01
0.01

 4.1.2ثبات أداة الدراسة :Reliability
حيث إن ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكلرر ممارسلتها
على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة (العساف .)1995 ،فقد تم إجلراء خطلوات الثبلات عللى العينلة
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ،ومعامل ألفا كرونباخ.
 4.1.2.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تلم إيجللاد معاملل ارتبللاط بيرسللون بلين معللدل األسللئلة فرديلة الرتبللة ومعللدل األسلئلة زوجيللة الرتبللة
لك للل بع للد ،وق للد ت للم تص للحيح مع للامالت االرتب للاط باس للتخدام معام للل ارتب للاط س لليبرمان بل لراون للتص للحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامل الثبات =
حيث ( ر ) معامل االرتباط

2ر
 1ر
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مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
جدول رقم ()4.6
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
معامل
القيمة
معامل
االرتباط
االحتمالية
االرتباط
المصحح

عنوان المحور
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM

0.686

0.781

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514

 4.1.2.2طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قائمة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثبات ،وقد بين جدول رقم ( )4.7أن معامالت الثبات مرتفعة ألداة الدراسة،
حيث بلغت ( ،)0.724مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث ،حيث إنها
أعلى من الحد المقبول وهو (.) 2005،Sekaran( )0.60
جدول رقم ()4.7
معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)

عنوان المحور
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة
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عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

19

0.724

4.1

المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم اسلتخدام العديلد ملن األسلاليب

اإلحصللائية المناسللبة باسللتخدام الحللزم اإلحصللائية للعلللوم االجتماعيللة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيملا يللي مجموعلة ملن األسلاليب اإلحصلائية المسلتخدمة فلي تحليلل
البيانات:
.1
.2

التوزيعات التك اررية ،والنسب المئوية ،لتحليل سمات عينة الدراسة ،وفق نتائج (.)SPSS
اختبل للار ثبل للات أداة الد ارس ل للة ومصل للداقيتها م ل للن خل للالل معامل للل المص ل للداقية (

Reliability

 )Coefficientكرونبللاخ ألفللا ( ،)Cronbach's Alphaوالتجزئللة النصللفية ( Split-Half
 ،)Coefficientإذ يمكلن االعتمللاد عللى نتللائج البحلث واالطمئنللان إللى مصللداقيتها عنلدما يزيللد
المعامل على النسبة المئوية (.) 2000،Sekaran( ،)%60
.3

اختبللار تحليللل االرتبللاط ( )Correlation Analysisوبمسللتوى معنويللة ( )0.05لقيللاس مللدى
االتسللاق ال للداخلي لفق لرات قائم للة االستقصللاء ،ولقي للاس العالقللة ب للين المتغيللر الت للابع والمتغيللرات
المستقلة للدراسة ،إضافة إلى إجراء تحليل االرتباط مع ضبط المتغيرات والمتعلقة بسمات عينة
الدراسة.

.5

اختبللار  One Sample T-Testلقيللاس مللدى إمكانيللة تعملليم نتللائج العينللة علللى المجتمللع،
ومدى داللتها.

.6

تحليللل التبللاين االحللادي  One Way ANOVAالختبللار الفللروق فللي تطبيللق الشللركات لللنظم
المحاسبة االدارية تبعاً لمتغيرات (القطاع االقتصادي ورأس المال).
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
5.1

اختبار التوزيع الطبيعي

5.2

قياس متغيرات الدراسة

5.3

اختبار فرضيات الدراسة
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5.1

اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف سمرنوف ))(1- Sample K-S
يوضللح الجللدول رقللم ( )5.1نتللائج اختبللار كللولمجروف -سللمرنوف )(1- Sample K-S

للتوزيللع الطبيعللي ،وحيللث إن القيمللة االحتماليللة لكللل محللور أكبللر مللن ( )0.05فللإن البيانللات الخاصللة
بالمتغير المستقل للدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()1.1
اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

قيمة  Zالقيمة االحتمالية

5.2

1

إدارة الجودة الشاملة ()TQM

0.892

0.415

2

القيمة السوقية المضافة

0.682

0.827

قياس متغيرات الدراسة

 5.2.1قياس درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
للجودة الشاملة .TQM
وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي :الفقرة رقم ( )12والتي
تنص على "تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة" حيث نالت أعلى نسبة
قبول بلغت ( ،)%80.09وانحراف معياري ( ،)0.987يليها الفقرة رقم ( )15والتي تنص على " يتم
إشراك العاملين في صياغة ورسم الخطط لتحسين الجودة واألداء" حيث نالت نسبة قبول بلغت
( ،)%80.00وانحراف معياري ( ،)1.078يليهما الفقرة رقم ( )4والتي تنص على "تأخذ الشركة
تكلفة الجودة في االعتبار عند تصميم منتجاتها" ،حيث نالت نسبة قبول بلغت ( )%77.7وانحراف
معياري ( .)0.895ويتضح من خالل ذلك أن الشركات الفلسطينية تهتم بخفض التكلفة لكن بما ال
يتعارض مع الجودة ،ومما يساهم في انجا

ذلك قيام الشركات باشراك العاملين في وضع خطط

الجودة مما يشجع الموظفين تطبيقها وبالتالي انجاحها.
أما أقل الفقرات قبوالً فكانت الفقلرة رقلم ( )19والتلي تلنص عللى "تتبنلى الشلركة عقلد لقلاءات تدريبيلة
لمنسللقي الجللودة حللول تطبيللق العناصللر األساسللية إلدارة الجللودة الشللاملة" حيللث نالللت أدنللى نسللبة قبللول
بلغت ( ،)%49.1وانحراف معياري ( ،)1.635ثم الفقرة رقم ( )7والتي تنص على "تضع إدارة الشركة
خط للط مس للتقبلية واض للحة لتحس للين ج للودة منتجاته للا" بنس للبة قب للول بلغ للت ( ،)%72.3وانحل لراف معي للاري
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( ، ،)1.123رغللم ذل للك وباس للتثناء فقل لرة رق للم ( )19فإنه للا تعتبللر نس للبة مقبول للة ،وي للرى الباح للث أن لله م للن
الواج للب عل للى الش للركات الفلس للطينية اي للالء اهتم للام أكب للر لت للدريب منس للقي الج للودة ،لجع للل عملي للة إدارة
الشركات الفلسطينية إلدارة الجودة وفق طريقة علمية سليمة تكون الضامن لنجاحها.
جدول رقم ( :)1.2تحليل مدى تطبيق الشركة إلدارة الجودة الشاملة ()TQM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة " "0.05و درجة حرية " "36تساوي 2.021
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المتوسط الحسابي

9

االنحراف المعياري

7
8

الوزن النسبي

6

قيمة t

1
2
3
4
5

يتوفرلدىالشركةالمعرفةالكافيةلتطبيقإدارةالجودةالشاملة
تضعإدارةالشركةخططمستقبليةواضحةلتحسينجودةمنتجاتها
تمتلكالشركةكوادرمؤهلةعلىتطبيقنظامالجودةالشاملة
تأخذالشركةتكلفةالجودةفياالعتبارعندتصميممنتجاتها
تهتمالشركةبعقددوراتتدريبيةللعاملينلتحسينمهاراتهم
تستخدمالشركةأساليبعلميةحديثةفيحلالمشاكلوتحسين
مستوياتالتشغيل
تعتمدالشركةنظامفعاللالتصالوالتواصلوالتغذيةالراجعة
تعملالشركةعلىزيادةالكفاءةأثناءالعملللحدمنأخطاءالتشغيل
تضعالشركاءمقاييسلرضىالمستهلكينعنجودةخدماتها
ومنتجاتها
تقومالشركةبإجراءتعديالتمستمرةعلىنظامالتشغيلواإلنتاج
بمايحققمتطلباتالجودة
تعززالشركةمنقدرتهاالتنافسيةمنخاللالتركيزعلىتقديم
منتجاتبجودةعالية
تخفضالشركةالتكلفةعبرتخفيضعددالوحداتالمعيبةوالتالفة
تلتزمالشركةبتطبيقخطةشاملةوواضحةومحددةتراعي
متطلباتالجودة
تنوعالشركةمنتجاتهالتلبيةحاجاتومتطلباتالعمالء.
يتمإشراكالعاملينفيصياغةورسمالخططلتحسينالجودة
واألداء.
تهتمالشركةبإجراءعملياتتفتيشورقابةبصورةمستمرةلضمان
الجودة.
تراعيالشركةاحتياجاتورغباتالعمالءعندقيامهابإجراء
تعديالتمستمرةفيعملياتاإلنتاج
تتبنىالشركةنظامالتحسينالمستمرفيكلمرحلةمنمراحل
دورةحياةالمنتج
تتبنىالشركةعقد لقاءات تدريبية لمنسقي الجودةحول تطبيق
العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاملة
جميع الفقرات

مستوى الداللة

م

الفقرات

3.545

1.109

0.709

3.262

0.002

3.614

1.166

0.723

3.492

0.001

3.682

1.095

0.736

4.131

0.000

3.886

0.895

0.777

6.570

0.000

3.864

1.091

0.773

5.251

0.000

3.636

1.278

0.727

3.304

0.002

3.636

1.123

0.727

3.760

0.001

3.886

1.125

0.777

5.226

0.000

3.727

1.128

0.745

4.276

0.000

3.705

1.340

0.741

3.489

0.001

3.750

1.144

0.750

4.350

0.000

4.045

0.987

0.809

7.024

0.000

3.818

1.126

0.764

4.819

0.000

3.682

1.377

0.736

3.284

0.002

4.000

1.078

0.800

6.151

0.000

3.727

1.107

0.745

4.357

0.000

3.682

1.325

0.736

3.412

0.001

3.705

1.268

0.741

3.685

0.001

2.455

1.635

0.491

-2.213

0.032

3.665

0.819

0.733

5.389

0.000

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسلابي لجميلع الفقلرات (ملدى تطبيلق الشلركة لنظلام إدارة الجلودة
الشلاملة ( ))TQMتسللاوي ( ،)3.665وانحلراف معيلاري ( ،)0.819والللوزن النسللبي يسللاوي %73.3
وهللي أكبللر مللن الللوزن النسللبي المحايللد "  " %50وقيمللة  tالمحسللوبة تسللاوي  5.389وهللي أكبللر مللن
قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،2.021ومستوى الداللة تساوي  0.000وهي أقل من  0.05مملا يلدل
على تطبيق مقبول من قبل شلركات المسلاهمة العاملة المدرجلة فلي بورصلة فلسلطين لنظلام إدارة الجلودة
الشاملة عند مستوى داللة .   0.05
ويمكن للباحث من خالل النتائج التوصل إلى أنله رغلم حداثلة الشلركات الفلسلطينية ،إال أنهلا تمتللك
مؤشرات دالة على التزامها بالجودة الشاملة ،كما أنها تمتلك المقوملات الالزملة لزيلادة نسلبة تطبيلق إدارة
الجودة الشاملة مستقبالً.
ولقياس درجة تطبيق كل شركة من شركات مجتمع الدراسة لنظام إدارة الجودة الشاملة ( )TQMتلم
اسللتخراج نسللبة التطبيللق بقسللمة مجمللوع اسللتجابات الشللركة لفقلرات المقيللاس وقسللمتها علللى عللدد الفقلرات
مضروباً بالدرجة العليا لالستجابة ،ومن ثم تم الوصلول إللى درجلة تطبيلق كلل شلركة ملن شلركات عينلة
الدراسة لنظام إدارة الجودة الشاملة (.)TQM
يتبللين م للن الجللدول ( )5.3أن أكث للر الش للركات تطبيللق لنظ للام إدارة الج للودة الشللاملة ه للي الش للركات
( )C5،C28،C30بنسبة تزيد عن ( )%93وهلي ملن قطاعلات الصلناعة والتلأمين والخلدمات ،كملا أن
أقللل الشللركات تطبيللق لنظللام إدارة الجللودة الشللاملة هللي الشللركات ( )C9،C13،C34بنسللبة تقللل عللن
( )%42وهللي مللن قطللاع الصللناعة واالسللتثمار والخللدمات ،ويللدل ذلللك أن تطبيللق إدارة الجللودة الشللاملة
ليس حك اًر على قطاع دون آخر فهي ضرورية لكافة الشركات عللى اخلتالف القطلاع اللذي تنتملي اليله،
بينمللا متوسللط تطبيللق كافللة شللركات العينللة هللو ( )%73.30ممللا يللدل علللى متوسللط تطبيللق معقللول رغللم
اختالف هذه النسبة مع ما توصلت إليه دراسة (األطرش )2016 ،والتي وصلت إللى ( ،)%84ويرجلع
ذللك االخللتالف رغللم أن الد ارسلتان أجريللت علللى البيئللة الفلسللطينية وعلللى نفللس المجتمللع متمثللل بشللركات
المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين ،إال أن دراسة األطلرش اسلتهدفت الشلركات المطبقلة فعلال إلدارة
الجودة الشاملة لفترة ( 5سنوات) بينما الدراسة الحالية شملت كافة شلركات المسلاهمة مهملا كانلت درجلة
تطبيقها إلدارة الجودة الشاملة.
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جدول رقم ( :)5.3درجة تطبيق شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة لنظام إدارة الجودة الشاملة

C1

قطاع الخدمات

69.47

C23

قطاع الصناعة

76.84

C2

قطاع الخدمات

75.79

C24

قطاع الصناعة

78.95

C3

قطاع البنوك

74.74

C25

قطاع التأمين

86.32

C4

قطاع التأمين

63.16

C26

قطاع الخدمات

66.32

C5

قطاع الصناعة

95.79

C27

قطاع االستثمار

65.26

C6

قطاع االستثمار

51.58

C28

قطاع التأمين

97.89

C7

قطاع االستثمار

60.00

C29

قطاع الخدمات

69.47

C8

قطاع االستثمار

78.95

C30

قطاع الخدمات

93.68

C9

قطاع الخدمات

29.47

C31

قطاع الصناعة

68.42

C10

قطاع الصناعة

78.95

C32

قطاع البنوك

78.95

C11

قطاع البنوك

83.16

C33

قطاع التأمين

78.95

C12

قطاع الصناعة

84.21

C34

قطاع االستثمار

40.00

C13

قطاع الخدمات

41.05

C35

قطاع االستثمار

92.63

C14

قطاع الصناعة

81.05

C36

قطاع البنوك

85.26

C15

قطاع الخدمات

54.74

C37

قطاع البنوك

85.26

C16

قطاع الصناعة

78.95

C38

قطاع الخدمات

91.58

C17

قطاع التأمين

42.11

C39

قطاع التأمين

75.79

C18

قطاع البنوك

44.21

C40

قطاع البنوك

80.00

C19

قطاع الصناعة

67.37

C41

قطاع التأمين

61.05

C20

قطاع االستثمار

83.16

C42

قطاع االستثمار

88.42

C21

قطاع الصناعة

66.32

C43

قطاع الصناعة

81.05

C22

قطاع التأمين

88.42

C44

قطاع الخدمات

90.53
73.30

النسبة الكلية

 5.2.2قياس المتغيرات التابعة لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
تم استخراج البيانات المالية الالزمة لبناء المؤشرات الدالة على القيمة السوقية المضافة لتلك
الشركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التقارير السنوية المنشورة لبعض الوحدات االقتصادية. المواقع االلكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ( )5.4يوضح المؤشرات الدالة على سعر السهم السوقي ،وقيمة السهم السوقية إلى
الدفترية ،والقيمة السوقية المضافة للسهم لكل شركة من تلك الشركات ومن خالل المتوسطات العامة
للمؤشرات الثالثة يتضح أن السهم قد اكتسب قيمة سوقية مضافة خالل العام  )0.777( 2016دوالر،
كما أن القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ( )1.644وهذا دليل على نجا الشركات الفلسطينية على
خلق قيمة سوقية فاقت قيمتها الدفترية.
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جدول رقم ()5.4
مؤشرات القيمة السوقية المضافة لكل من شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة

C1

-0.009

0.992

1.170

C23

0.001

1.001

1.130

C2

0.430

1.752

1.001

C24

0.829

1.350

3.200

C3

0.046

1.030

1.550

C25

0.625

1.549

1.763

C4

-0.249

0.360

0.140

C26

-0.988

0.540

1.160

C5

5.180

3.898

6.968

C27

0.318

1.715

0.762

C6

0.108

1.060

1.900

C28

4.037

2.351

7.024

C7

0.400

1.635

1.030

C29

-0.067

0.953

1.350

C8

0.382

1.502

1.142

C30

0.994

1.380

3.610

C9

-0.226

0.570

0.423

C31

-0.293

0.782

1.050

C10

2.246

2.971

3.385

C32

-0.241

0.893

2.000

C11

0.580

1.280

2.650

C33

1.332

3.898

1.791

C12

1.466

1.440

4.800

C34

-0.050

0.939

0.762

C13

1.041

2.187

1.918

C35

3.807

4.332

4.950

C14

0.000

1.000

2.821

C36

-0.259

0.823

1.200

C15

0.213

1.309

0.903

C37

1.956

1.887

4.161

C16

-0.027

0.984

1.590

C38

2.402

2.957

3.630

C17

0.185

1.121

1.710

C39

0.667

1.541

1.900

C18

-0.599

0.622

0.987

C40

-0.508

0.899

4.500

C19

-0.340

0.559

0.430

C41

-0.830

0.320

0.390

C20

0.337

6.791

0.395

C42

9.166

2.963

13.836

C21

-0.561

0.643

1.010

C43

0.180

1.317

0.750

C22

-0.077

0.927

0.987

C44

0.606

3.293

0.870

0.777

1.644

2.289

المتوسط الحسابي

5.3

اختبار فرضيات الدراسة

 5.3.1اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

التي تنص على ما يلي ( :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق اسلوب ادارة الجودة الشاملة

على القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).

والختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها كما يلي:

 5.3.1.1اختبار الفرضية الفرعية األولى:

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين
قيمة السهم السوقية في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).
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وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم
السوقية ،ويوضح الجدول رقم ( )5.5أن معامل االرتباط بين تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية لتلك الشركات هي موجبة مما يدلل
على وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة
الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية.
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى دور إدارة الجودة الشاملة في زيادة اإليرادات ،وبالتالي
زيادة الربحية واستقرارها ،مما ينعكس بالضرورة على القيمة السوقية ألسهم تلك الشركات ،كما أن
مستوى الداللة لهذه العالقة أقل من  ،0.05مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية.
ولمعرفة أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين قيمة السهم السوقية تم إجراء تحليل االنحدار
الم َّ
عدل=  ،0.226وهذا يعني أن  %22.6من التغير
ويتضح من جدول رقم ( )5.5أن معامل التحديد ُ
في قيمة السهم السوقية (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل تطبيق الشركة إلدارة الجودة الشاملة
(المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.503 = Tوالقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي 0.001
وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الشركة
إدارة الجودة الشاملة على قيمة السهم السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وذلك وفق معادلة
االنحدار التالية:
Y =-2.891 + 0.071x1
جدول رقم ( :)5.5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية

القيمة السوقية للسهم

القيمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

المقدار الثابت

-2.891

-1.909

0.063

إدارة الجودة الشاملة

0.071

3.503

0.001

االحتمالية

Y =-2.891 + 0.071x1
معامل االرتباط

0.475

معامل التحديد

0.226

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق
إدارة الجودة الشاملة على تحسين قيمة السهم السوقية في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين عند مستوى داللة  .0.05وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة (أبو صفية )2016 ،التي أظهرت
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وجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة الشاملة رفع قيمة السهم للشركات المدرجة في بورصة
فلسطين .ودراسة ( )AL- Khadash & Feridun, 2006والتي توصلت إلى أن هناك عالقة
ايجابية تظهر ان استخدام المبادرات االستراتيجية للمحاسبة االدارية ومنها ( )TQMيؤدي الى تحسين
االداء المالي.

 5.3.1.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
التي تنص على ما يلي( :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على

نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).

وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية

إلى الدفترية ،ويوضح الجدول رقم ( )5.6أن معامل االرتباط بين بين تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى الدفترية لتلك الشركات هي
موجبة مما يدلل على وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى الدفترية.
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى دور إدارة الجودة الشاملة في زيادة اإليرادات ،وبالتالي
زيادة الربحية واستقرارها ،مما ينعكس بالضرورة على القيمة السوقية ألسهم تلك الشركات ،كما أن
مستوى الداللة لهذه العالقة أقل من  ، 0.05مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى
الدفترية.
ولمعرفة أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين القيمة السوقية إلى الدفترية تم إجراء تحليل
الم َّ
عدل=  ،0.186وهذا يعني أن %18.6
االنحدار ويتضح من جدول رقم ( )5.5أن معامل التحديد ُ
من التغير في القيمة السوقية إلى الدفترية (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل تطبيق الشركة إلدارة
الجودة الشاملة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.095 = Tوالقيمة االحتمالية ().Sig
تساوي  0.003وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية
لتطبيق الشركة إدارة الجودة الشاملة على نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية للشركات المدرجة في
بورصة فلسطين وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
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Y = -0.801 + 0.033x2

جدول رقم ( :)5.6نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى الدفترية

القيمة السوقية إلى

القيمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

المقدار الثابت

-0.801

-0.990

0.328

إدارة الجودة الشاملة

0.033

3.095

0.003

الدفترية

االحتمالية

Y = -0.801 + 0.033x2
معامل االرتباط

0.431

معامل التحديد

0.186

وبالتالي يتم رفض الفرضية الثانية ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة
الجودة الشاملة على نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين عند مستوى داللة  .0.05وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة (الحلو )2016 ،التي أظهرت وجود
أثر ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة الشاملة على مؤشر القيمة السوقية إلى الدفترية للشركات المدرجة
في بورصة فلسطين .ودراسة ( )AL- Khadash & Feridun, 2006والتي توصلت إلى أن هناك
عالقة ايجابية تظهر ان استخدام المبادرات االستراتيجية للمحاسبة االدارية ومنها ( )TQMيؤدي الى
تحسين االداء المالي.

 5.3.1.3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على

تحسين القيمة السوقية المضافة للسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).

وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية

المضافة للسهم  ،ويوضح الجدول رقم ( )5.7أن معامل االرتباط بين بين تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وتحسين القيمة السوقية الضافة للسهم لتلك
الشركات هي موجبة مما يدلل على وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وتحسين القيمة السوقية الضافة للسهم.
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى دور إدارة الجودة الشاملة في زيادة اإليرادات ،وبالتالي
زيادة الربحية واستقرارها ،مما ينعكس بالضرورة على القيمة السوقية المضافة ألسهم تلك الشركات ،كما
أن مستوى الداللة لهذه العالقة أقل من  ، 0.05مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية
المضافة للسهم.
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ولمعرفة أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين القيمة السوقية المضافة للسهم تم إجراء تحليل
الم َّ
عدل=  ،0.209وهذا يعني أن %20.9
االنحدار ويتضح من جدول رقم ( )5.7أن معامل التحديد ُ

من التغير في القيمة السوقية المضافة للسهم (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل تطبيق الشركة إلدارة

الجودة الشاملة (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.328 = Tوالقيمة االحتمالية ().Sig
تساوي  0.002وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية
لتطبيق الشركة إدارة الجودة الشاملة على قيمة السوقية إلى الدفترية للشركات المدرجة في بورصة
فلسطين وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:

Y = -2.936 + 0.051 x3

جدول رقم ( :)5.7نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية المضافة للسهم

القيمة السوقية

القيمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

المقدار الثابت

-2.936

-2.569

0.014

إدارة الجودة الشاملة

0.051

3.328

0.002

المضافة للسهم

االحتمالية

Y = -2.936 + 0.051 x3
معامل االرتباط

0.457

معامل التحديد

0.209

وبالتالي تم رفض الفرضية الثالثة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمدى تطبيق إدارة
الجودة الشاملة على تحسين القيمة السوقية المضافة للسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين عند مستوى داللة  .0.05وتتوافق هذه النتائج مع كل من دراسة ( Ezeani and
 )Ibijola, 2017ودراسة ( )al-Koyi., et., 2016التان توصلتا إلى وجود تأثي اًر معنوياً إلدارة
الجودة الشاملة عل ى إنتاجية وربحية الشركات الصناعية في كل من نيجيريا وزامبيا ،و دراسة تركي
( )2012التي توصلت إلى وجود أثر لتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة على األداء التشغيلي.

 5.3.2اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على القيمة السوقية

لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي).
والختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها كما يلي:

 5.3.2.1اختبار الفرضية الفرعية األولى:

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين قيمة السهم
السوقية في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطينتعزى للقطاع االقتصادي).
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وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط واالنحدار بين إدارة الجودة الشاملة وقيمة
السهم السوقية لكل قطاع على حدا ،ويوضح الجدول رقم ( )5.8أن معامل االرتباط بين تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية لتلك
الشركات هي موجبة لكافة القطاعات مما يؤكد وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية .إال أن نسبة التأثير
كانت أكبر ما يمكن في قطاع الخدمات بنسبة تأثير ( ،)%67.9يليها قطاع البنوك بنسبة تأثير
( ،)%38.8فقطاع االستثمار بنسبة ( ،)%36.7ثم التأمين بنسبة ( ،)%21.8أما القطاع األقل تأث اًر
هو قطاع الصناعة بنسبة تأثير ( ،)%19.1ويمكن ارجاع ذلك إلى أن قطاع الخدمات أكثر
القطاعات مراقبة للجودة من قبل الزبائن مما يزيد من إقبال الزبائن على الشركات األكثر جودة في
تقديم الخدمات حيث يشعر الزبون بالجودة بشكل مباشر في قطاع الخدمات ،كما يشعر المستثمرون
ويتنبؤون بإقبال الزبائن على الشركات األكثر تطبيقاً للجودة فيقبلون على شراء أسهمها مما يزيد من
قيمة سهمها السوقية.
جدول رقم ( :)5.8نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة وقيمة السهم السوقية لكل قطاع على حدا

معامالت

القطاع

االنحدار

B0

B1

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

قيمة

القيمة

اختبار  Tاالحتمالية

قطاع الخدمات

-11.984

0.164

0.824

0.679

4.361

0.002

قطاع الصناعة

-0.828

0.019

0.437

0.191

1.376

0.206

قطاع التأمين

-2.042

0.029

0.467

0.218

1.180

0.291

قطاع البنوك

-3.136

0.052

0.623

0.388

1.951

0.099

قطاع االستثمار

-5.481

0.104

0.606

0.367

1.865

0.111

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة
على القيمة السوقية ألسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع
االقتصادي.
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 5.3.2.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نسبة القيمة السوقية إلى
الدفترية شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي).
وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط واالنحدار بين إدارة الجودة الشاملة
والقيمة السوقية إلى الدفترية لكل قطاع على حدا ،ويوضح الجدول رقم ( )5.9أن معامل االرتباط بين
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى
الدفترية لتلك الشركات هي موجبة لكافة القطاعات مما يؤكد وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة ونسبة القيمة السوقية إلى
الدفترية .إال أن نسبة التأثير كانت أكبر ما يمكن في قطاع الخدمات بنسبة تأثير ( ،)%60يليها قطاع
االستثمار بنسبة تأثير ( ،)%47.4فقطاع التأمين بنسبة ( ،)%30.2ثم الصناعة بنسبة (،)%25.5
أما القطاع األقل تأث اًر هو قطاع البنوك بنسبة تأثير ( ،)%19ويمكن ارجاع ذلك إلى أن قطاع البنوك
ملزم من قبل سلطة النقد بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،مما يجعل ذلك التطبيق طبيعياً لذلك القطاع
فيضعف تأثيره.
جدول رقم ( :)5.9نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية إلى الدفترية لكل قطاع على حدا

معامالت

القطاع

االنحدار

B0

B1

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

قيمة

القيمة

اختبار  Tاالحتمالية

قطاع الخدمات

-5.975

0.095

0.775

0.600

3.678

0.005

قطاع الصناعة

0.069

0.022

0.505

0.255

1.655

0.137

قطاع التأمين

-0.135

0.016

0.550

0.302

1.471

0.201

قطاع البنوك

-0.604

0.028

0.436

0.190

1.186

0.281

قطاع االستثمار

-2.583

0.074

0.688

0.474

2.324

0.059

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة
على القيمة السوقية إلى الدفترية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع
االقتصادي.
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 5.3.2.3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

التي تنص على ما يلي( :ال يوجد فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين القيمة السوقية
المضافة للسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي).
وبغرض اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط واالنحدار بين إدارة الجودة الشاملة
والقيمة السوقية المضافة لكل قطاع على حدا ،ويوضح الجدول رقم ( )5.10أن معامل االرتباط بين
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية
المضافة لتلك الشركات هي موجبة لكافة القطاعات مما يؤكد وجود عالقة طردية بين نسبة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية المضافة.
إال أن نسبة التأثير كانت أكبر ما يمكن في قطاع الخدمات بنسبة تأثير ( ،)%71.3يليها قطاع
الصناعة بنسبة تأثير ( ،)%32.2فقطاع البنوك بنسبة ( ،)%31.3ثم االستثمار بنسبة (،)%26.7
أما القطاع األقل تأث اًر هو قطاع التأمين بنسبة تأثير ( ،)%24.2ويؤكد ذلك أن قطاع الخدمات أكثر
القطاعات مراقبة للجودة من قبل الزبائن مما يزيد من إقبال الزبائن على الشركات وبالتالي زيادة إقبال
المستثمرين على شراء أسهمها مما يضيف قيمة سوقية ألسهمها.
جدول رقم ( :)5.10نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
بين إدارة الجودة الشاملة والقيمة السوقية المضافة لكل قطاع على حدا

القطاع

معامالت
االنحدار

B0

B1

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

قيمة

القيمة

اختبار  Tاالحتمالية

قطاع الخدمات

-13.253

0.202

0.844

0.713

4.725

0.001

قطاع الصناعة

-0.424

0.030

0.567

0.322

1.655

0.087

قطاع التأمين

-1.194

0.048

0.492

0.242

1.264

0.262

قطاع البنوك

-3.015

0.067

0.559

0.313

1.653

0.149

قطاع االستثمار

-5.717

0.126

0.517

0.267

1.478

0.190

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعليه فروق في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة
على القيمة السوقية المضافة لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع
االقتصادي.
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 5.3.3اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
والتي تنص على ( :ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية في مدى ممارسة نظام ( )TQMلدى

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغي ارت (القطاع االقتصادي ،رأس

المال)).

والختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كما يلي:

 5.3.3.1اختبار الفرضية الفرعية األولى
التي تنص على ما يلي( :توجد فروق ذات داللة إحصائية مدى تطبيق نظام ()TQM
لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي).

وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مدى تطبيق نظام ()TQM

لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي عند
مستوى  ،   0.05والنتائج المبينة في الجدول رقم ( )5.11تبين أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة
 Fالجدولية ،والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي .ويرجع ذلك إلى أن إدارة الجودة الشاملة صالحة
للتطبيق في كافة القطاعات دون استثناء ،من المفترض لكافة الشركات االهتمام بالجودة.
جدول رقم ()5.11

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللفروق في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي

عنوان المحور

TQM

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

643.563

4

160.891

0.577

0.681

داخل المجموعات

10882.400

39

279.036

المجموع

11525.963

43

مصدر التباين

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق
نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

 5.3.3.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية
التي تنص على ما يلي( :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام

( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال).
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وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مدى تطبيق نظام ()TQM
لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال عند
مستوى  ،   0.05والنتائج المبينة في الجدول رقم ( )5.12تبين أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة
 Fالجدولية ،والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال .ويرجع ذلك إلى قلة التباين بين رأس مال شركات المساهمة
العامة الفلسطينية ،حيث إن أكثر من ( )%70من شركات المساهمة العامة الفلسطينية رأس المال
الخاص متشابه .كما وأن شركات المساهمة العامة دائماً ما يكون أرسمالها كبي اًر بالقدر الكافي ليجعلها
قادرة على تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية.
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى
تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال.
جدول رقم ( :)5.12نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللفروق في مدى تطبيق نظام
( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال
عنوان المحور

TQM

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

1247.858

4

311.965

1.184

0.333

داخل المجموعات

10278.105

39

263.541

المجموع

11525.963

43

مصدر التباين

وحيث تم رفض الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية ،فقد ترتب على ذلك رفض الفرضية
الرئيسة وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق نظام ( )TQMلدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
6.1

مقدمة

6.2

النتائج

6.3

التوصيات

6.4

دراسات مقترحة
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1.1

مقدمة
بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة ،تم إجراء الدراسة الميدانية ،واختبار

فرضيات الدراسة ،وبالتالي فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
1.2

النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه

يمكن الخروج بالنتائج التالية:
.1

هناك تطبيق بدرجة معقولة من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لنظام إدارة الجودة الشاملة ،رغم حداثة الشركات الفلسطينية ،إال أنها تمتلك مؤشرات دالة على
التزامها بالجودة الشاملة بنسبة ( ،)%73.3كما أنها تمتلك المقومات الالزمة لزيادة نسبة
التطبيق مستقبالً.

.2

يوجد تأثير معنوي لتطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة
الشاملة على القيمة السوقية لتلك الشركات.

.3

يوجد تأثير معنوي لتطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة
الشاملة على القيمة السوقية المضافة لتلك الشركات.

.4

يوجد تأثير معنوي لتطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة الجودة
الشاملة على نسبة القيمة الدفترية إلى السوقية لتلك الشركات.

.5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

.6

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال.

.7

يوجد فروق في أثر تطبيق ( )TQMلدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين على تحسين مؤشرات قيمة السهم لتلك الشركات ،تعزى للقطاع االقتصادي ،ويتضح
أن أقوى التأثيرات كان من نصيب قطاع الخدمات في كافة النسب المستخدمة.
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1.3

التوصيات

بناء على ما توصلت إليه الدراسة يمكن اقت ار بعض التوصيات:
.1

االستمرار بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة مع العمل على إشراك الموظفين في هذا التطبيق بعد
توعيتهم بأهمية هذا األسلوب مع العمل على تذليل كافة العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال
إلدارة الجودة الشاملة.

.2

ضرورة زيادة االهتمام بجوانب إدارة الجودة في عملية التصنيعل وابداء درجة أكبر من االلتزام
ببرامج الجودة من قبل االدارة العليا مثل إدارة العمليات ،ووضع المعايير والتركيز على
العمالء.

.3

إن الجودة ال تكلف كثي ار فاالعتقاد الخاطئ بأن تحقيق جودة أفضل سوف يكلف المؤسسة
أكثر و يخفض من سرعة اإلنتاج  ،يجب أن يتغير فالجودة يمكن تحسينها من خالل التعلم و
أن يتم األداء بشكل جيد من المرة األولى .

.4

إن الجودة ضرورية و لكنها قد تكون غير كافية  ،ألن الجودة األعلى قد ال تتضمن تحقيق
الميزة التنافسية بسبب سعي المؤسسات المنافسة إلى تحقيق نفس المستوى من الجودة و لهذا
ابتكار في النظر إلى أسواقها من أجل تحسين
ًا
على المؤسسات أن تعتمد على مداخل أكثر
مركزها التنافسي ،مما يتطلب ضرورة تفهم الشركات ألهمية التكامل بين أساليب المحاسبة

اإلدارية مع بإدارة الجودة الشاملة حيث أنها من األنظمة الشاملة التي تتناول جميع أقسام
المشروع بالدراسة والتنظيم.
1.4

الدراسات المقترحة

.1

دور التكامل بين أساليب المحاسبة اإلدارية في انجا

تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
.2

االس للتمرار ف للي الد ارس للات الت للي توض للح م ازي للا اس للتخدام الش للركات ألس للاليب المحاس للبة اإلداري للة،
خاصة التي توضح األثر على األداء المالي واإلداري للشركات.
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المراجع:
أوال المراجع العربية
 .1ابو زيادة  ،زكي (" ،)2012ادارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي -دراسة

ميدانية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية" ،المجلة االردنية في ادارة االعمال ،عمان،

االردن.

 .2أبو زيادة ،زكي ("،)2009اإلنتاجية والجودة الشاملة وأثرهما على القدرة التنافسية :دراسة

تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد البحوث

والدراسات العربية ،القاهرة.

 .3ابو زيادة ،زكي (" ،)2011اثر تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة على االداء التنظيمي -دراسة
تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية" .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم

االنسانية)  ،فلسطين.
 .4أبو زيادة ،زكي" ،)2011( ،أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي  -دراسة
تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث  -العلوم

اإلنسانية – المجلد  ،25االصدار .932 – 879 ،4

 .5أبو صفية ،عاصف (" ،)2016أثر التكامل بين التكلفة المستهدفة وادارة الجودة الشاملة في
زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السهم للشركات المدرجة في بورصة فلسطين" ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة األزهر – غزة.

 .6أبو موسى ،رستمية احمد (" ،)2005األسواق المالية والنقدية" ،الطبعة األولى ،دار المعتز للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .7آل يحيى  ،احمد عبد الوهاب داود (" ،)1999مستلزمات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  :دراسة

حالة في معمل السمنت البيض في الفلوجة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،
العراق.

 .8بركات ،منال طه (" ،)2007واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية
السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.

 .9بشناق ،زاهر صبحي (" ،)2011تقييم األداء المالي للبنوك االسالمية والتقليدية باستخدام
المؤشرات المالية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية – غزة ،كلية التجارة.

 .10البكري ،سوبيا محمد ( "،)2002كتاب ادارة الجودة الكلية" ،الدار الجامعية ،القاهرة.
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 .11بن مالك ،عمار ( " ،)2011نهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء :دراسة حالة
شركة إسمنت السعودية للفترة  ،"2010 – 2001رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة منتوري

قسنطينة ،الجزائر

 .12بن مالك ،محمد حسان (" ،)2013تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية – دراسة حالة شركة
البناء للجنوب  BAIISUDبورقلة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مردا

–

بورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

 .13تركي ،مضر (" ،)2012أثر بعض متطلبات إدارة الجودة الشاملة في األداء التشغيلي" ،أطروحة
مقدمة لنيل شهادة الدبلوم العالي في اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.
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ملحق رقم ()1

قائمة استقصاء

جامعـة األزهــر – غـزة

عمـادة الدراســات العليـا

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
برنامج ماجستيـر المحاسبـة

قائمة استقصاء
السادة ................................................. /
تحية طيبة وبعد ،،

المحترمين

الباحث يقوم بدراسة بعنوان "أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين القيمة السوقية للشركات
المدرجة في بورصة فلسطين" ،وبغرض القيام بهذه الدراسة فلقد وقع االختيار على شركتكم لكونها

ضمن أهم الشركات العاملة في دولة فلسطين ،لذلك يسرني مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل

اإلجابة على فقرات قائمة االستقصاء و إعادتها للباحث في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحليل
هذه اإلجابات و التي تمثل في رأى الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث ،و ما يسفر عنه
من نتائج ،مع العلم بأن جميع البيانات سوف تحظى بالسرية التامة ويتم اإلفصا

المستقاة من قائمة االستقصاء في شكل إجمالي ال تكشف عن اسم القائم باإلجابة عليها.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم




أ

عن البيانات

القسم األول :معلومات عامة

برجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب أراءكم.

.1

القطاعالذيتنتميلهالشركةوفقتصنيفالبورصة
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)
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.2

رأس مال الشركة بالدوالر األمريكي
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أكثر من 60مليون
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القسم الثاني :أسئلة االستبانة
برجاء وضع عالمة ( )Xأمام الدرجة التي ترون أنها تناسب أراءكم.

رقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
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%20-%1

يتوفر لدى الشركة المعرفة الكافية لتطبيق

إدارة الجودة الشاملة

تضع إدارة الشركة خطط مستقبلية واضحة

لتحسين جودة منتجاتها

تمتلك الشركة كوادر مؤهلة على تطبيق
نظام الجودة الشاملة

تأخذ الشركة تكلفة الجودة في االعتبار
عند تصميم منتجاتها
تهتم الشركة بعقد دورات تدريبية للعاملين
لتحسين مهاراتهم
تستخدم الشركة أساليب علمية حديثة في
حل المشاكل وتحسين مستويات التشغيل
تعتمد الشركة نظام فعال لالتصال
والتواصل والتغذية الراجعة
تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء
العمل للحد من أخطاء التشغيل
تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين
عن جودة خدماتها ومنتجاتها
تقوم الشركة بإجراء تعديالت مستمرة على

 10نظام التشغيل واإلنتاج بما يحقق متطلبات
الجودة

تعزز الشركة من قدرتها التنافسية من

 11خالل التركيز على تقديم منتجات بجودة
عالية

 12تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد
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الفقرة

رقم

0
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الوحدات المعيبة والتالفة
13
14
15
16

تلتزم الشركة بتطبيق خطة شاملة

وواضحة ومحددة تراعي متطلبات الجودة
تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات

ومتطلبات العمالء.

يتم إشراك العاملين في صياغة ورسم

الخطط لتحسين الجودة و األداء.

تهتم الشركة بإجراء عمليات تفتيش ورقابة
بصورة مستمرة لضمان الجودة.

تراعي الشركة احتياجات ورغبات العمالء

 17عند قيامها بإجراء تعديالت مستمرة في
عمليات اإلنتاج

18

تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في

كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

تتبنى الشركة عقد لقاءات تدريبية لمنسقي

 19الجودة حول تطبيق العناصر األساسية
إلدارة الجودة الشاملة

الملحقرقم()2
جدولالمحكمين
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم
أ.د.عليالنعامي
د.محمدفارس
د.عمادالباز
د.اسكندرنشوان
د.مدحتوادي
د.جميلالنجار

الدرجةالعلمية
أستاذالمحاسبةالمشاركبجامعةاألزهر-غزة
أستاذاإلدارةالمشاركبجامعةاألزهر-غزة
 أستاذالمحاسبةالمساعدبجامعةاألزهر-غزة 
أستاذالمحاسبةالمساعدبجامعةاألقصى-غزة
أستاذالمحاسبةالمساعدبجامعةالقدسالمفتوحة
أستاذالمحاسبةالمشاركبجامعةالقدسالمفتوحة
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