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أ

إلـى قدوتـي ونبراســـي الـذي يـنـيـر دربـــي...
مـن عــممنـي الصمود أمــام أمــواج الــبـحــر الـثـائـرة...
مـن أعـطـانـي وما زال يـعطـيـنــي بـال حــدود...
أبـــي الــحــبــيـــب ...
إلــــى من شعر بي قــمـبـيـا قـبـل أن تراني عيناىا...
وحــضـنـتـنـي أحــشـــائـيــا قـبـل يــديــيـا...
أمــــي الحنـــون...
إلــــى الـــنــبـع الـصـــافــــــي...
شـــجــرتـــي الـتــي ال تــذبـــل...
الــظـل الـذي آوي إليــو فـي كـل حـيـن...
زوجتــي الغاليــة...
إلــــى القمــب النــابض وأيقونة الحيـــاة...
بمسم الروح وشفاء الجسد عطية الرحمن بناتي...
ليان وسارة وبتول
إلـى سنـــدي وقـوتـي ومــالذي بعــد المــو...
مــن آثــرونـي عمــى أنفسيـــم...
من أظيروا لي ما ىو أجمل من الحياة...
إخوتي األعزاء...
إلى من تـبـعـثـرت الـكـمـمـات حـيـنـمـا حـاولـت أن أســطـر لـــكم عـبـارات الـثـنـاء واالمـتـنـان
خالتي أم منار ،حمي وحماتي األعزاء...
ب

انطالقا مف العرفاف بالجميؿ ،فإنو ليسرني ويثمج صدري أف أتقدـ بالشكر واالمتناف إلى
أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور /جبر إبراىيـ الداعور ،الذي أمدني مف منابع عممو بالكثير ،والذي ما
توانى يوما عف مد يد المساعدة لي وفي جميع المجاالت ،وحمدا هلل بأف يسره في دربي ويسر بو
أمري ،وعسى أف يطيؿ عمره ،ليبقى نبراسا متألأل ينير دروب العمـ والعمماء.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقريف عمى ما تكبدوه مف عناء
في

قراءة

رسالتي

المتواضعة

واغنائيا

بمقترحاتيـ

القيمة،

ممثمة

بالمناقش

الداخمي

الدكتور /عمى النعامي أستاذ المحاسبة المشارؾ بجامعة األزىر ،والمناقش الخارجي
الدكتور /جميؿ النجار أستاذ المحاسبة المشارؾ بجامعة القدس المفتوحة.
وأتقدـ كذلؾ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف جامعتي الحبيبة جامعة األزىر -غزة ،وكمية االقتصاد
والعموـ اإلدارية ،لكؿ ما قدموه لي مف مساعدة ومسانده مكنتني مف المضي بخطى ثابتة في مسيرتي
العممية.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير لزمالئي األعزاء في كؿ مف جامعة األزىر ،وكمية الدراسات
المتوسطة عمى دعميـ المتواصؿ لي في مسيرتي التعميمية.
وفي النياية يسرني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف مد لي يد العوف في مسيرتي العممية.

ض

يهخص انذراسخ
أثر انتكبيم ثيٍ انتكهفخ انًستهذفخ وإدارح انجىدح انشبيهخ في زيبدح انحصخ انسىقيخ ورفغ قيًخ
انسهى نهشركبد انًذرجخ في ثىرصخ فهسطيٍ.
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي إلى قياس أثر التكامؿ بيف أسموبي التكمفة المستيدفة ()TC
وادارة الجودة الشاممة ( )TQMفي زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لمشركات المدرجة في
بورصة فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ التوصؿ إلى قياس درجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطيف لكؿ مف أسموب التكمفة المستيدفة ( )TCوادارة الجودة الشاممة ( ،)TQMومف ثـ
دراسة أثر التكامؿ بيف أسموب التكمفة المستيدفة ( )TCوادارة الجودة الشاممة ( )TQMفي زيادة
الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف.
قد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ألنو يتمشى مع ىدؼ ىذه الدراسة ،مف خالؿ إعداد
قائمة استقصاء وزعت عمى المديريف المالييف في شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف وعددىا ( )49شركة ،وذلؾ لقياس مدى ممارستيا ألسموب التكمفة المستيدفة ( )TCوادارة
الجودة الشاممة ( ،)TQMوقد بمغ عدد الشركات المستجيبة ( )37شركة ،بنسبة استجابة (،)%75.5
فيما تـ استخراج النسب الدالة عمى كؿ مف الحصة السوقية وقيمة السيـ مف القوائـ المالية المنشورة
لتمؾ الشركات والخاصة بالسنة المالية ( 2014ـ).
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في
بورصة فمسطيف لنظاـ التكمفة المستيدفة بمغت ( ،)%64.28بينما بمغت نسبة ممارستيا إلدارة الجودة
الشاممة ( ،)%78.56كما بينت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتكامؿ إدارة الجودة الشاممة مع
نظاـ التكمفة المستيدفة في زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لمشركات المدرجة في بورصة
فمسطيف.
وقد أوصت الدراسة بضرورة قياـ المؤسسات المعنية في السمطة الفمسطينية كييئة االستثمار،
وبورصة فمسطيف بتوعية الجياز اإلداري وخاصة اإلدارة العميا لمشركات الفمسطينية بأىمية ممارسة
أساليب المحاسبة اإلدارية ،وذلؾ لالستجابة لممتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوـ.

د

Abstract
The impact of the integration between the target cost and total quality
management in increasing the market share and raising the stock value
of the companies listed on the Palestine Exchange

This study aimed to measure the integration between the target cost
(TC) and the total quality management (TQM) in increasing the market share
and the value of shares of the companies listed in Palestine exchange, through
measuring the level of practicing both the target cost style and total quality
management style for the public companies enlisted in the Palestine
exchange.

This study used the descriptive analysis approach through preparing a
questionnaire distributed on the financial managers of public companies
enlisted in the Palestine exchange. the sample size was 50 companies and the
respondents were 37 which represents 74% response rate. while the data
related to the market share the stock value of the enlisted in Palestine
exchange companies using their 2014 published financial statements.

The study concluded that the 64.28 % of public companies enlisted in
PE is capable of implementing the target cost system , while 78.56% for
implementing the total quality system , also the finding showed that the is an
effect between the integration of the TC and TQM in increasing the market
share and stocks value for the public companies enlisted in PE.

The recommend that the institutions responsible for the enlisted public
companies in PE like (the investment association and PEX ) should increase
the awareness of the management structure mainly the top level management
of the Palestinian companies of the importance of implementing the
Managerial accounting in respond to the complex and rapid changes in the
environment.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
.1.1
.1.2

خطة الدراسة
الدراسات السابقة

1

 .1.1خطة الدراسة
 .1.1.1مقدمة
مع دخوؿ العالـ ما يسمى بالعولمة ،وظيور شركة التجارة العالمية ،وما ينتج عف ذلؾ مف فتح
األسػواؽ العالميػػة أمػػاـ السػػمع والمنتجػػات ،إضػػافة إلػػى عوامػػؿ المنافسػػة الداخميػػة بػػيف الشػػركات ،ممػػا زاد
م ػػف أىمي ػػة قػ ػرارات اإلنت ػػاج والتس ػػعير بالنس ػػبة لش ػػركات األعم ػػاؿ؛ ب ػػؿ تك ػػاد تص ػػبح م ػػف أى ػػـ القػ ػ اررات
االستراتيجية مف أجؿ مواجية ىذا التيديد والمحافظة عمى الم اركز االقتصادية ليذه الشركات.
وبالتػػالي ينبغػػي عمػػى الشػػركات الراغبػػة فػػي االسػػتمرار فػػي ظػػؿ ىػػذه المنافسػػة الشػػديدة أف تعمػػؿ
جاىػدة عمػى توحيػد األبعػاد الثالثػة ،والتػي تمثػؿ دعػائـ المثمػث االسػتراتيجي ( ،)QTC Triangleوىػي
(الجودة) وتعني مدى مصداقية مكونات المنتج وفقا لمتطمبات وتوقعات الزبوف ،و(التكمفة) والتي تقػاس
بمدى قدرة العميؿ عمػى الػدفع القتنػاء المنػتج ،و(الوقػت) ويقصػد بػو سػرعة دخػوؿ المنػتج لمسػوؽ ،وذلػؾ
عبػػر تخفػػيض الوقػػت الػػالزـ لإلنتػػاج ،باإلضػػافة إلػػى سػػرعة توصػػيؿ المنػػتج لمزبػػوف عنػػد الحاجػػة إليػػو
(.)Ansari, et, al., 2009
وقػػد أصػػبح تػػوفر الجػػودة ضػػرورياً فػػي أي شػػركة ترغػػب فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ النمػػو والتػوازف
واالس ػػتقرار ف ػػي الس ػػوؽ ،بحي ػػث أص ػػبحت تقني ػػة  TQMإح ػػدى األولوي ػػات االس ػػتراتيجية لتحقي ػػؽ الم ازي ػػا
التنافسػػية لمشػػركة؛ لػػذلؾ أصػػبحت ىػػذه التقنيػػة مصػػب اىتمػػاـ البػػاحثيف والمفك ػريف فػػي الوقػػت الحاضػػر؛
ألنيا لـ تعد تقتصر عمى جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدـ إلى الزبائف فحسب ،بؿ امتدت الجودة
لتشمؿ اليياكؿ التنظيمية والعمميات والنظـ واإلجراءات والموارد البشرية (السبوع)2000 ،
كػذلؾ البػد لمشػركات مػف محاولػة اسػتخداـ عناصػر اإلنتػاج ومواردىػا بكفػاءة ،وا ازلػة معوقػات
اإلنتاج واألنشطة غير الضرورية ،التي تصاحب العممية اإلنتاجية ،وأصبح مف الضروري تطوير النظـ
المحاسػ ػ ػػبية لتسػ ػ ػػتوعب االتجاىػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػػة ،األمػ ػ ػػر الػ ػ ػػذي أدى ظيػ ػ ػػور مػ ػ ػػدخؿ التكمفػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتيدفة
( ،)Target Costومػػا ارتػػبط بػػو مػػف أسػػاليب تيػػدؼ خفػػض التكمفػػة حػػدود المسػػتيدؼ مػػع االلت ػزاـ
بتحسػػيف مسػػتوى الجػػودة فػػي ضػػوء متطمبػػات العمػػالء ،ومنيػػا ىندسػػة القيمػػة واعػػادة ىندسػػة العمميػػات
والتحسيف المستمر.
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وفػ ػػي ظػ ػػؿ المنافسػ ػػة الشػ ػػديدة فػ ػػي الشػ ػػركات المدرجػ ػػة فػ ػػي بورصػ ػػة فمسػ ػػطيف عمػ ػػى اسػ ػػتقطاب
المستثمريف مػف خػالؿ مؤشػراتيا الماليػة ،ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى بيػاف أثػر التكامػؿ بػيف أسػموب التكمفػة
المستيدفة ( )TCوادارة الجودة الشاممة ( )TQMفػي زيػادة الحصػة السػوقية ورفػع قيمػة السػيـ لمشػركات
المدرجة في بورصة فمسطيف.
 .1.1.2مشكمة الدراسة
يؤدي أسموب التكمفة المستيدفة إلى تحسيف الموقؼ التنافسي لمشركة ،مف خالؿ تحسيف الجودة
وخفض التكمفة واإلسراع بتقديـ المنتج لمسوؽ ،حيث إف البيئة التنافسية التي تعمؿ فييا الشركات ال
البدىي والمنطقي محاولة التطوير؛
تحتمؿ الخطأ أو التأخير ،ولذلؾ وفى ظؿ ىذه األجواء كاف مف
ّ
لموصوؿ ألفضؿ السبؿ لتخفيض التكمفة ،لتحقيؽ ميزة تنافسية مرتفعة في ظؿ بيئة تتصؼ بالديناميكية
القوية  ،وبعد أف انتقؿ التنافس إلى الريادة في تخفيض أكبر لمتكمفة ،وكاف مف ىذا التطوير كما ذكرنا
ىو محاولة دراسة وتحميؿ االنتقادات الموجية إلى النظـ التقميدية ،لمتوصؿ إلى أفضؿ الطرؽ المؤدية
إلى نفس الغرض وىو تخفيض التكمفة.

كما أنو نظاـ يعمؿ عمى تحسيف كفاءة وجودة اإلنتاج

وتحسيف الربحية ( ،)El-Dyasty, 2006وبتكاممو مع تقنية  TQMفإنو يحافظ عمى الجودة ،مما
يبرر االعتقاد بأف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى تحسيف الميزة التنافسية لتمؾ الشركات ،وبالتالي رفع قيمة
سيميا وزيادة حصتيا مف المبيعات ،ومف ىنا تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ىل ىناك أثر لمتكامل بين أسموب التكمفة المستيدفة ( )TCوادارة الجودة الشاممة ( )TQMفي
زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيم السوقية لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
.1

ما درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب التكمفة المستيدفة ()TC؟

.2

ما درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة ()TQM؟

.3

ما طبيعة العالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ
السوقية لتمؾ الشركات؟
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.4

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التكامؿ بيف التكمفة المستيدفة ( )TCوادارة
الجودة الشاممة ( )TQMلدى الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ،تعزى لمتغيرات (القطاع
االقتصادي ،ورأس ماؿ الشركة)؟

.5

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مؤشرات الحصة السوقية وقيمة السيـ السوقية
لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي،
ورأس ماؿ الشركة)؟

.6

ىؿ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغيري (القطاع االقتصادي ،ورأس ماؿ الشركة) عمى
العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى الشركات المدرجة في بورصة
فمسطيف وتحسيف كؿ مف قيمة السيـ السوقية والحصة السوقية لتمؾ الشركات؟

 .1.1.3أىمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف حيث إنيا تحاوؿ تفسير العالقة بيف موضوعيف مف أىـ المواضيع
المحاسبية ،وىما األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية ،والتي تحظى بأىمية بالغة ،جعمت مف المحاسب
اإلداري صانعاً لمق اررات االستراتيجية العميا ،خصوصاً وأنيا تتناوؿ أسموبيف تيتـ بيا كافة الدوؿ
الصناعية الناشئة؛ لمتمكف مف شؽ طريقيا لالقتصاد العالمي الحر ،وىما التكمفة المستيدفة ،وادارة
الجودة الشاممة ،إضافة إلى قياس أثرىما في زيادة الحصة السوقية لمشركة ورفع قيمة السيـ والتي
يترتب عمييا عدد مف اإلشارات لكؿ مف المستثمريف والمالكيف وحتى الزبائف.
كما يزيد مف أىمية ىذه الدراسة أنيا مف الدراسات التي تحاوؿ الربط بيف نوعيف مف فروع
المحاسبة (المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية) ،والتي طالما تناولتيا األبحاث العالمية والعربية
والفمسطينية كالً عمى حدة ،مما يؤمؿ منيا فتح آفاؽ جديدة لألبحاث المحاسبية المستقبمية.
وعمى الجانب الفمسطيني تنبع أىمية ىذه الدراسة في إعطائيا صورة واضحة لمديري الشركات
المدرجة في بورصة فمسطيف حوؿ دور كؿ مف نظاـ التكمفة المستيدفة وادارة الجودة الشاممة عمى
الكفاءة والقدرة المالية لشركاتيـ ،مما قد يجعميـ أكثر رغبة في ممارسة ىذا األسموب بالشكؿ العممي
المطموب.
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 .1.1.4أىداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي إلى قياس أثر تكامؿ أسموب التكمفة المستيدفة ( )TCمع
إدارة الجودة الشاممة ( )TQMفي زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لمشركات المدرجة في بورصة
فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ:
.1

التعريؼ بالتكمفة المستيدفة ( ،)TCوادارة الجودة الشاممة ( ،)TQMمف حيث مزايا ومحددات
كؿ منيما؛ وذلؾ مف خالؿ اإلطار النظري ليذه الدراسة.

.2

التوصؿ إلى قياس درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف لنظامي التكمفة
المستيدفة ( ،)TCوادارة الجودة الشاممة ( ،)TQMوذلؾ مف خالؿ وضع مقاييس معدة مسبقاً
ليذا الغرض ،بالتعاوف مع الخبراء واألكاديمييف في مجاؿ المحاسبة اإلدارية ،ومحاسبة
التكاليؼ باستخداـ قائمة استقصاء تخدـ تمؾ المقاييس.

.3

دراسة العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى الشركات المدرجة في
بورصة فمسطيف ،زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لتمؾ الشركات.

 .1.1.5فرضيات الدراسة
لإلجابة عمى التساؤالت المكونة لمشكمة الدراسة ،تـ وضع الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف التكمفة المستيدفة ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس
ماؿ الشركة).
الفرضية الرئيسة الخامسة:
يوجد أثر لكؿ مف (القطاع االقتصادي ،رأس ماؿ الشركة) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ
مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة
السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
 .1.1.6متغيرات الدراسة
 .1.1.6.1المتغير المستقل :يتمثؿ المتغير المستقؿ ليذه الدراسة بالتكامؿ بيف نظامي التكمفة
المستيدفة ،وادارة الجودة الشاممة لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف.
 .1.1.6.2المتغير التابع :يتمثؿ المتغيريف التابعيف ليذه الدراسة بزيادة الحصة السوقية ورفع قيمة
السيـ السوقية لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف.
والشكؿ ( )1.1التالي يبف العالقة المتوقعة بيف تمؾ المتغيرات:
الشكل ( :)1.1العالقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة
التكامل بين نظامي التكمفة المستيدفة وادارة الجودة الشاممة

الحصة السوقية

قيمة السيم السوقية

المصدر :إعداد الباحث
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 .1.1.7مصطمحات الدراسة
.1

أساليب المحاسبة اإلدارية :تعرفيا ىذه الدراسة بأنيا :تمؾ األنظمة واألساليب،
المستخدمة مف قبؿ المحاسبييف اإلدارييف ،بغرض التخطيط لمتكاليؼ ،والعمؿ عمى
تخفيضيا مع الحفاظ عمى الجودة ،بغرض زيادة الربحية.

.2

التكمفة المستيدفة ( :)TCأحد أىـ تقنيات إدارة التكمفة الموجية نحو السوؽ ،والتي
يتـ استعماليا في بداية حياة المنتج – المرحمة المبكرة مف دورة حياة المنتج  -لتعزيز
الربحية واإلنتاجية بشكؿ عاـ (الذىبي والغباف.)2007،

.3

إدارة الجودة الشاممة ) :(TQMمدخؿ فكػري وثقػافي لضػماف جػودة الشػركة فػي جميػع
مراحميا بدءاً مف المواصفات ،التي تعنى بمتطمبات الزبوف ،مرو اًر بالتصػميـ والعمميػات
اإلنتاجية والمراحؿ الالحقة ،وتعتمد عمى تكامؿ جميع األنشطة ،ويشترؾ في ممارستيا
جميع العامميف ،وفي مقدمتيا اإلدارة العميا ،التي تقود إلى التحسيف المسػتمر لممنتجػات
(الدباغ.)2002 ،

.4

الحصة السوقية :نسبة مبيعات عالمة تجارية إلى إجمالي مبيعات العالمات التجارية
المنافسة أو نسبة مبيعات شركة ما إلى إجمالي مبيعات كافة الشركات التي تعمؿ في
القطاع الصناعي ذاتو (ناصر وترجماف.)2006 ،
معدل الحصة السوقية =

.5

مبيعات الشركة في فترة زمنية محددة
مبيعات الشركات في نفس القطاع لنفس الفترة

القيمة السوقية لمسيم :ىي قيمة تداوؿ أسيـ الشركة في السوؽ ،وقد استخدـ في ىذه
الدراسة مؤشر القيمة السوقية إلى الدفترية لحقوؽ الممكية ،كمؤشر عمييا.

.6

التكامــل بــين نظــامي التكمفــة المســتيدفة ،وادارة الجــودة الشــاممة :ىػػي درجػػة تطبيػػؽ
ش ػػركات المس ػػاىمة لألس ػػموبيف مع ػػا ،لالس ػػتفادة م ػػف مميزاتيم ػػا المش ػػتركة ،ويػ ػتـ حس ػػابو
بضرب درجة تطبيؽ كال األسموبيف.
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 .1.2الدراسات السابقة
يستعرض ىذا القسـ مف الفصؿ األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،مف خالؿ
االستعانة بمنشورات الجامعات المحمية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية
واألجنبية.
 .1.2.1دراسات حول أسموب التكمفة المستيدفة
.1

دراسخ ( )Baharudin and Jusoh, 2015ثؼُىاٌ:

"Target Cost Management (TCM): a case study of an automotive

"company
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ممارسة التكمفة المستيدفة خارج بيئة التصنيع
اليابانية ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ منيج دراسة الحالة ،وذلؾ لممقارنة بيف نتائج استخداـ ىذا المنيج
في شركات صناعة السيارات الماليزية ،وما أظيرتو نتائج دراسات سابقة حوؿ ممارسة ىذا المنيج في
شركات السيارات اليابانية ،إضافة إلى التعرؼ عمى كيفية ممارسة ىذا المنيج في البيئة الماليزية ،وأىـ
العوامؿ المؤثرة في تطبيقو.

وقد توصمت النتائج إلى أف ىناؾ بعض االختالفات في تفاصيؿ

العمميات ،بسبب عدـ التماثؿ بيف الحالتيف في قدرة الشركات عمى تنظيـ واعادة صياغة مواردىا
وصوالً لتحقيؽ الميزة التنافسية ،كما توصمت الدراسة إلى أف درجة التوجو نحو العميؿ ،ودرجة توافر
المعمومات والعالقة مع المورديف ،والتكامؿ مع األنظمة المختمفة داخؿ الشركة كميا عوامؿ تؤثر في
عممية التصميـ وتنفيذ المنتج وصوالً لمتكمفة المستيدفة .وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في ىذه
الدراسات لتشمؿ عدة صناعات ،وضرورة التعرؼ عمى تطور ىذا المنيج.
.2

دراسة الكبيجي ( ،)2014بعنوان" :مدى ممارسة التكمفة المستيدفة وىندسة القيمة كمدخل
لتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساىمة العامة الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ مدى توافر مقومات ممارسة مدخؿ التكمفة المستيدفة في

الشركات الصناعية المساىمة العامة الفمسطينية ،وبياف مدى اإلدراؾ لمفاىيـ ومبادئ وأىمية استخداـ
مدخؿ التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليفيا ،لمحصوؿ عمى منتجات بأقؿ التكاليؼ وبنفس الجودة
ولتحسيف الربحية ،وتوضيح تأثير استخداـ مدخؿ ىندسة القيمة عمى تخفيض تكمفة المنتجات وبالتالي
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الوصوؿ إلى التكمفة المستيدفة ،والتعرؼ عمى الصعوبات التي تحوؿ دوف ممارسة مدخؿ التكمفة
المستيدفة وأسموب ىندسة القيمة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة ،وزعت عمى المديريف
المالييف ورؤساء الحسابات في الشركات والبالغ عددىا ( )11شركة ،وقد تمثمت عينة الدراسة التي
تجاوبت مع الباحث ( )9شركات صناعية مساىمة عامة ،والتي تمت مخاطبتيا باالستبياف بواقع
استبانة واحدة لكؿ شركة .وقد أظيرت النتائج أنو يتوافر لدى الشركات الصناعية مقومات ممارسة
مدخؿ التكمفة المستيدفة ،مما يدؿ عمى أف الشركات الصناعية الفمسطينية لدييا البيئة المناسبة
لممارسة مدخؿ التكمفة المستيدفة ،كما تبيف أف الشركات تدرؾ مفاىيـ ومبادئ وأىمية استخداـ مدخؿ
التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليفيا ولتحسيف الربحية ،وأف الشركات تستخدـ مدخؿ ىندسة القيمة
لتحقؽ تخفيضاً في التكاليؼ ،وذلؾ لموصوؿ إلى التكمفة المستيدفة .كما أظيرت النتائج أف ىناؾ
بعض الصعوبات التي قد تواجييا الشركات عند تبنييا لممدخؿ والتي أىميا ،الكمفة المالية العالية التي
تفوؽ عائد ممارسة مدخؿ التكمفة المستيدفة وىندسة القيمة .وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات
واالقتراحات مف أىميا :قياـ الشركات بتمكيف ميارات وخبرات مديرييا المالييف وعبر اطالعيـ عمى
تجارب الشركات الموجودة في دوؿ أخرى تطبؽ تمؾ المداخؿ ،وتشجيع القطاع الصناعي عموماً في
فمسطيف عمى مواكبة وتبني التطورات الحديثة في إدارة التكاليؼ ليتسنى لتمؾ الشركات تحقيؽ المزيد
مف األرباح في ظؿ البيئة التنافسية السائدة.
.3

دراسة ( )Yazdifar and Askarany, 2011بعنوان:

"A Comparative study of the adoption and implementation of target
"costing in UK, Australia and New Zealand.
ىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة لتبني وممارسة التكمفة المستيدفة في كؿ مف المممكة المتحدة
واستراليا ونيوزيمندا ،عبر ممارستيا عمى المحاسبيف اإلدارييف المؤىميف الحاصميف عمى شيادة
المحاسب اإلداري القانوني ،والذيف يعمموف في الشركات الصناعية والخدمية في الدوؿ السابقة ،والذيف
بمغ عددىـ الكمي  2041محاسباً ،بحيث استخدـ المنيج المسحي في التوصؿ لنتائج الدراسة وعبر
توزيع واعتماد  584استبانة لمعاـ ،2007وقد اختبرت الدراسة مستوى التبني والممارسة لمنيج التكمفة
المستيدفة عبر قياس خصائص منيج التكمفة المستيدفة والممثمة بػ ػ (الميزة النسبية ،التوافؽ ،سيولة
االستخداـ ،نتائج القدرة عمى االستخداـ ،نتائج الممارسة ) ،وقد أظيرت النتائج انتشار استخداـ منيج
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التكمفة المستيدفة بيف الشركات الصناعية والخدمية في الدوؿ السابقة ،إال اف ىناؾ فروقاً جوىرية في
مستوى الممارسة بيف الشركات الصناعية والخدمية ،إضافة إلى تزايد اىتماـ الشركات في اختبار جميع
استراتيجيات تخفيض التكاليؼ في مرحمة التخطيط ،وتبني ىندسة القيمة لدمج متطمبات الزبائف ،بدال
مف التركيز عمى تبني استراتيجية تخفيض التكمفة في مرحمة اإلنتاج.
.4

دراسة جريرة ( )2011بعنوان" :منيج التسعير عمى أساس التكمفة المستيدفة وامكانية
تطبيقو في قطاع األدوية والصناعات الطبية في األردن  -دراسة ميدانية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد قطاع الدواء والصناعات الطبية في األردف عمى

منيج التسعير عمى أساس التكمفة المستيدفة ،ومدى إسيامو في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليؼ،
إضافة إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي تحد مف استخدامو ،وقد اعتمدت االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،والتي بمغت ) (20استبانة معتمدة .وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الشركات محؿ عينة البحث
تستند في تسعير منتجاتيا بصورة رئيسة عمى التكمفة الكمية ،إال أف ىناؾ إمكانية لممارسة منيج
التكمفة المستيدفة في ىذا القطاع إذا ما تـ التوجو إلى بداية سمسمة القيمة نحو البحوث والتطوير
والتصميـ اليندسي لممنتجات ،كما تـ التوصؿ إلى أف ىذا المنيج يسيـ في تطوير المنتجات وتخفيض
التكاليؼ وتحسيف الربحية بالتركيز عمى عممية التحميؿ الحتماالت نجاح المنتج وذلؾ قبؿ تخصيص
الموارد اإلنتاجية لو ،كما أظيرت النتائج أف ىناؾ صعوبات تحد مف عممية الممارسة  ،أىميا عدـ
وضوح منيج التسعير عمى أساس التكمفة المستيدفة واجراءاتو الممارسة.
.5

دراسة أبو عودة ( )2010بعنوان" :أىمية استخدام التكمفة المستيدفة في تحسين كفاءة
تسعير الخدمات المصرفية  -دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى بياف أىمية استخداـ منيج التكمفة المستيدفة في تحسيف كفاءة تسعير

الخدمة المصرفية ،وما إذا كاف ىناؾ إمكانية لممارسة ىذا المنيج في المصارؼ العاممة في قطاع
غزة ،والوقوؼ عمى المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيقو في المصارؼ والمزايا التي يمكف تحقيقيا مف
خالؿ تطبيقو ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ قائمة استقصاء تـ توزيعيا عمى مجتمع الدراسة والذي
تمثؿ باألفراد العامميف في المصارؼ العاممة في قطاع غزة وليـ عالقة بمشكمة الدراسة ،وقد بمغ حجـ
عينة الدراسة  63قائمة استقصاء معتمدة .وقد أظيرت النتائج إمكانية ممارسة منيج التكمفة المستيدفة
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في المصارؼ ،مع وجود بعض المعوقات التي يمكف التغمب عمييا والتي مف أىميا ،عدـ وجود نظاـ
تكاليفي فعاؿ في المصرؼ ،كما أظيرت النتائج أف المصارؼ عمى دراية تامة بالمزايا المتنوعة
المتحققة مف خالؿ ممارستيا ليذا المنيج.
.6

دراسة العمايدة وخميل ( )2009بعنوان" :العوامل المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة في
الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية"
ىدفت الدراسة إلى بياف العوامؿ المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة ،والممثمة بشدة المنافسة

وطبيعة العمالء واستراتيجية المنتج وخصائص المنتج واستراتيجية التوريد ،كما ىدفت إلى بياف مراحؿ
تحديد التكمفة المستيدفة .كما اعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي بمغت ( )33استبانة
معتمدة ،وقد بمغ حجـ العينة  20شركة مساىمة عامة صناعية تطبؽ مدخؿ التكمفة المستيدفة بشكؿ
جزئي .كما وأظيرت النتائج أف ىناؾ أثر لمعوامؿ المقترحة في عممية تحديد التكمفة المستيدفة ،وقد
تباينت درجة تأثيرىا ،فكاف أكثر العوامؿ تأثي اًر في عممية تحديد التكمفة المستيدفة في الشركات
الصناعية األردنية ىو خصائص المنتج واقميا طبيعة العمالء.
.7

دراسة المطارنة ( )2009بعنوان" :متطمبات ومعوقات ممارسة مدخل التكمفة المستيدفة في
الشركات الصناعية المدرجة األردنية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مجاالت استخداـ التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية

األردنية والتعرؼ عمى مدى توافر العناصر الالزمة لممارسة ىذا المدخؿ ،كذلؾ المعوقات التي تحوؿ
دوف تطبيؽ التكمفة المستيدفة ( ،)Target Costوقد تـ مف خالؿ الجانب النظري التعرؼ عمى
مفيوـ التكمفة المستيدفة ،وأىدافيا ،وخصائصيا ،فضالً عف آلية ممارسة ىذا المدخؿ وطرؽ تقدير
التكمفة المستيدفة .الختبار الفرضيات وتحميؿ النتائج لعينة الدراسة والتي تتكوف مف  31شركة مف
الشركات الصناعية المدرجة األردنية التي ليا اىتماـ ومعرفو بيذا المدخؿ ،وقد توصمت الدراسة إلى
مجموعة مف النتائج مف أىميا ،أف الشركات الصناعية األردنية ال تقوـ بممارسة ىذا المدخؿ ،ويتوافر
عددا مف
عدد مف العناصر الالزمة لممارسة ىذا المدخؿ في الشركات الصناعية األردنية إال أف ىناؾ ً

المعوقات التي تحوؿ دوف ممارسة ىذا المدخؿ .وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الشركات
الصناعية األردنية بفوائد ومزايا وأىمية ىذا المدخؿ ،فضالً عف عقد الندوات في ىذا المجاؿ.
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.8

دراسة ( )Filomena Et al, 2009بعنوان:

"Target costing operationalization during product development: model
"and application
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف تفعيؿ التكمفة المستيدفة مف خالؿ تطوير المنتجات كنموذج
لمتطبيؽ ،عبر التعرؼ عمى تجربة لتكمفة تطوير المنتجات في مرحمة مبكرة في شركات صناعية
ب ارزيمية متوسطة الحجـ ،وذلؾ مف خالؿ اقتراح وممارسة نموذج لمتكمفة المستيدفة ،وقد تـ تفعيؿ دور
التكمفة المستيدفة عبر تحميؿ وتخفيض المنتج إلى أجزاء ذات خصائص وعناصر مشتركة ،مع
التركيز عمى وضع معايير لرقابة التكمفة خالؿ تطوير المنتج ،باستخداـ دراسة حالة مفصمة ،تحمؿ
بشكؿ صريح التكاليؼ المستيدفة إلى أجزاء ،وذلؾ لتوضيح االستخداـ االستراتيجي لمتكمفة المستيدفة.
وقد توصمت الدراسة إلى أف المشاركيف في المشتريات خاصة الميندسيف والمصمميف ىـ أكثر مف
يتحكـ في التكمفة بشكؿ دقيؽ ،كما بينت الدراسة بأف ىناؾ قيوداً عمى ىذه الدراسة تمثمت في عدـ
وجود مناقشة لتقدير التكاليؼ المحددة وتقنيات خفض التكاليؼ.
.9

دراسة ( )Kocsoy, Et al, 2008بعنوان:
""Target in Turkish Manufacturing Enterprises
ىدفت الدراسة إلى بياف كيفية استفادة المشاريع الصناعية التركية مف التقنيات الحديثة في

المحاسبة اإلدارية ،ومف أىـ ىذه األساليب التكاليؼ المستيدفة ،خاصة في ظؿ التطورات السريعة في
التكنولوجيا والتغير في توقعات العمالء ،وتقصير دورة حياة المنتج ،وزيادة المنافسة العالمية وخاصة
بيف الشركات ،والسعي نحو تخفيض تكمفة المنتج والجودة العالية ،وقد أجريت الدراسة عمى أكبر
شركات التصنيع المدرجة في غرفة تجارة اسطنبوؿ والحاصمة عمى االيزو وعددىا ( )451شركة ،وقد
تـ استخداـ منيج المقارنة ،لمكشؼ عف االختالفات األساسية بيف الشركات التي تطبؽ أسموب التكمفة
المستيدفة والتي ال تطبقو ،وتحميؿ ممارسة أسموب التكمفة المستيدفة وأثره عمى الشركات المطبقة لو.
وبينت الدراسة أف عمى الشركات إتباع استراتيجية تنافسية متوازنة ،خاصة وأف غالبية الشركات تعمؿ
في ظؿ ظروؼ سوؽ تنافسية ،ولكي تجني الشركات الفوائد المتوقعة مف التكاليؼ المستيدفة عمييا
إعطاء أىمية أكبر لتحديد توقعات العمالء قبؿ تصميـ المنتج.
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.10

دراسة ( )Rattray, Et al, 2007بعنوان:
""Target costing in New Zealand Manufacturing Firms
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدى ممارسة التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية

النيوزلندية ،وقد تـ إجراء دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى واقع الممارسة ،وقد طبقت الدراسة عمى ()80
مصنعا وشركة ،وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا ،أف قسـ اإلنتاج يسيـ بشكؿ فاعؿ في
تحقيؽ التكمفة المستيدفة عبر إضافة التحسينات إلى تصميمات المنتج والتعديالت إلى طرؽ التصنيع،
والتي تؤدي إلى تخفيض التكاليؼ لتعادؿ التكمفة المستيدفة .كما أف مساىمة المورديف ضمف فريؽ
العمؿ في تحقيؽ التكمفة المستيدفة عبر مساىمتيـ في افكار مبتكرة ترتبط بالمنتج وضبط التكمفة كاف
منخفضا نسبيا ،كما اف إجراء التعديالت عمى التكاليؼ المسموح بيا يعد أم اًر أساسياً في تحقيؽ
مبيعات المنتجات المستقبمية المنافسة ولضماف انجاز التكمفة المستيدفة.
.11

دراسة الخمف وزويمف ) (2006بعنوان" :التسعير باستخدام منيج التكمفة المستيدفة -
دراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطرية األردني"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع أساليب التسعير المستخدمة في قطاع صناعة

األدوية البيطرية األردني ومدى مالءمتيا لمتطورات الجارية وتعدد أشكاؿ المنافسة ،ومف ثـ االرتقاء
بأساليب التسعير المستخدمة مف خالؿ اقتراح منيج لمتسعير ،يعتمد السعر السائد في السوؽ التنافسي
كأساس التخاذ قرار التسعير ،وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أبرزىا ،أف ق اررات التسعير تتأثر
بالعديد مف العوامؿ كالزبائف والمنافسيف والتكاليؼ ،وأف اعتماد المنيج التقميدي في التسعير في عصر
العولمة وحرية التجارة ال يمكف مف المنافسة في حدود السعر السائد في األسواؽ التنافسية ،وأف منيج
التكمفة المستيدفة يمثؿ طريقة لمتسعير ونظاـ لتخطيط الربحية وادارة التكمفة في البيئة التنافسية .كما
أف الشركات محؿ عينة البحث تطبؽ نظاـ تكاليؼ فعمي وتستند في تسعير منتجاتيا بصورة رئيسة
عمى التكمفة الكمية .أما أىـ التوصيات التي تقدمت بيا الدراسة ،فيمكف تمخيصيا بضرورة تطوير
أنظمة التكاليؼ لممساىمة في ترشيد عممية اتخاذ الق اررات ،واعتماد منيج التكمفة المستيدفة في
التسعير لرفع كفاءة الق اررات ذات الصمة ،مع أىمية قياـ الشركات محؿ عينة البحث بإعداد البرامج
والدورات التدريبية المتطورة والمتخصصة في مجاؿ التسعير لتزويد كوادرىا بآخر المستجدات في ىذا
الميداف.
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دراسات حول إدارة الجودة الشاممة
 .1دراسة الق ار ( )2014بعنوان " :فاعمية استخدام إدارة الجودة الشاممة في الحد من مخاطر
الغش في البيانات المالية دراسة ميدانية في المنظمات األىمية في فمسطين"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجودة الشاممة في الحد مف مخاطر
الغش في البيانات المالية في المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي
التحميمي مف خالؿ استحداث قائمة استقصاء وزعت عمى عينة عشوائية مكونة مف  130موظؼ
وموظفة مف العامميف في اإلدارة العميا في المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف .وقد توصمت الدراسة
إلى مجموعة مف النتائج أىميا :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف (التزاـ القيادة (اإلدارة
العميا) بممارسة إدارة الجودة الشاممة ،السياسات واالستراتيجيات لتطوير فاعمية إدارة الجودة الشاممة،
المشاركة الفاعمة لمعامميف في التخطيط والتنفيذ في إدارة الجودة الشاممة ،التحسيف المستمر في نظاـ
إدارة الجودة الشاممة) وبيف الحد مف مخاطر الغش في البيانات المالية لممنظمات االىمية فمسطيف،
وفي ضوء ىذه النتائج فقد قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات أىميا :ضرورة اىتماـ المؤسسات
األىمية العاممة في فمسطيف بممارسة إدارة الجودة الشاممة ،وصوالً إلى الكفاءة و الفعالية المطموبتيف
التي تسمح بتحقيؽ مكاسب خاصة بإرضاء جميورىا ،خمؽ الرضا الوظيفي بيف موظفييا ،تنمية
الموارد البشرية مما ينعكس إيجابا عمى دورىا في خدمة المجتمع.
 .2دراسة ( )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.
ىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ عمى االثار الناجمة عف ممارسة ادارة الجودة الشاممة في الشركات
الصناعية التركية عمى مقاييس االداء المختمفة وعوائؽ استخداـ ادارة الجودة الشاممة في ىذه الشركات
وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ اعداد استبانة وزعت عمى الشركات
االعضاء في جمعية الجودة التركية المتواجدة في المنطقة الصناعية مف مدينة فوجا – جيزي حيث
اشتممت عينة الدراسة عمى  242استبانة صالحة لمتحميؿ ،وقد اظيرت نتائج ىذه الدراسة اف ممارسة
ادارة الجودة الشاممة عمى مستوى الشركة لو تأثير ايجابي ميـ عمى نتائج االداء ،كما اظيرت النتائج
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اف مف أىـ عوائؽ ممارسة ىذا االسموب في الشركات التركية ىو عدـ مشاركة الموظفيف واالفتقار الي
الوعي وااللتزاـ مف قبميـ اضافة الي عدـ مالءمة الييكؿ االداري لمشركة وعدـ توفر الموارد بناء عمى
ىذه النتائج ،وقد اوصت الدراسة باالستمرار بتنفيذ ادارة الجودة الشاممة مع العمؿ عمى اشراؾ
الموظفيف في ىذا الممارسة بعد توعيتيـ بأىمية ىذا االسموب مع العمؿ عمى تدليؿ كافة العوائؽ التي
تحوؿ دوف التنفيذ الفعاؿ إلدارة الجودة الشاممة.
 .3دراسة ( )Al-Ali, 2014بعنوان:
"Developing a Total Quality Management Framework for Healthcare
"Organizations
ىدفت ىذه الدراسة وضع اطار تنفيذي كامؿ لمفيوـ ادارة الجودة في المؤسسات الصحية بما يتوافؽ
مع الثقافة المحمية االردنية ،وذلؾ مف خالؿ الممارسة عمى المستشفيات األردنية ومؤسسات الرعاية
الصحية والتعرؼ عمى الصعوبات التي تحوؿ دوف اعتماد ادارة الجودة الشاممة في ىذه المؤسسات،
وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي في دراسة الوضع الراىف ليذه المؤسسات البالغ عددىا ()67
مؤسسة وقد اظيرت النتائج اف مف أىـ الصعوبات التي تحوؿ دوف اعتماد ادارة الجودة الشاممة في
مؤسسات الرعاية الصحية ىي :الثقافة التقميدية لممجتمع األردني ،أسموب االدارة وعقمية الميف الطبية،
وقد اقترحت الدراسة نموذجا يوفر لممستشفى الوصوؿ لممارسة كامؿ لمجودة الشاممة وأوصت بنجاح
ىذا الممارسة أف يتـ التركيز في المرحمة األولى مف الممارسة عمى جزء فقط مف المستشفى مع
استخداـ مقاييس فعالو لقياس األداء.
 .4دراسة الشيخ أحمد والعيد ( )2013بعنوان" :دعم القدرات التنافسية لممؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر وفق مدخل إدارة الجودة الشاممة".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز عالقة الترابط الوطيدة بيف منيج إدارة الجودة الشاممة وبناء ودعـ
القدرات التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،ىذه األخيرة ىي جزء ال يتج أز مف
تأثير ميما في حياة المجتمع مف النواحي االقتصادية،
منظومة االقتصاد الوطني لمدولة وتمارس ًا

والسياسية والّثقافية ،كما أّنيا تسعى في ظؿ حدة المنافسة العالمية وانفتاح السوؽ إلى أف تتميز وتتفوؽ

عمى منافسييا بإتباع أنجع السبؿ الكفيمة بتحسيف كفاءتيا ودعـ تنافسيتيا .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ
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اعتماد المنيج الوصفي والتحميمي الذي يعتمد عمى تحميؿ األدبيات المتعمقة بالفكر اإلداري في مجاؿ
إدارة الجودة الشاممة والقدرة التنافسية وجمع المعمومات وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا لالستفادة منيا في
موضوع الدراسة ،وناقشت الورقة البحثية ماىية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مف حيث
المفيوـ واألىمية والخصائص ،وكذا واقعيا ومعوقات تنميتيا ،أما ثانيا ثـ التركيز عمى المراحؿ
األساسية لتطور منيج إدارة الجودة الشاممة ،مبادئو وشروط نجاحو ،أىميتو ومتطّمبات ومراحؿ تطبيقو
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وأخي ار التطرؽ إلى الدور الذي يمعبو منيج إدارة الجودة الشاممة
في تعزيز القدرات التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .وخمصت الورقة البحثية الي
تقديـ بعض االستنتاجات والتوصيات التي تقترح ضرورة البحث عف آليات فعالة تكسب وتدعـ القدرات
التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
 .5دراسة الكحموت ( ،)2013بعنوان" :مدى ممارسة مبادئ إدارة الجودة الشاممة في وزارة النقل
والمواصالت في قطاع غزة – دراسة تحميمية من وجية نظر العاممين"
ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة مبادئ إدارة الجودة الشاممة في و ازرة النقؿ
والمواصالت مف وجية نظر العامميف ،وكذلؾ التعرؼ عمى درجة اختالؼ ممارسة مبادئ إدارة الجودة
الشاممة في الو ازرة باختالؼ العمر ،والمسمى الوظيفي ،ومدة الخدمة ،وموقع العمؿ .وقد استخدمت
لتحقيؽ ذلؾ المنيج الوصفي بيدؼ تحميؿ الظاىرة ،وكشؼ العالقات بيف أبعادىا المختمفة ،مستخدمة
أسموب المسح الشامؿ لكافة عناصر مجتمع الدراسة العامميف بو ازرة النقؿ والمواصالت بكافة إدا ارتيا
ودوائرىا عدا موظفي الفئة الخامسة ) الفنييف والم ارسميف والسائقيف) والمقدر عددىـ ب  117موظفاً،
وذلؾ عبر توزيع استبانة محكمة عمى مجتمع الدراسة وقد أظيرت الدراسة أف كالً مف المبادئ التالية
(اإلدارة العميا ،اتخاذ الق اررات ،المشاركة والدافعية ،التحسيف الشامؿ ،التدريب والتطوير ،التركيز عمى
المستفيديف) إضافة إلى (الييكؿ التنظيمي والعالقات التنظيمية ،فرؽ العمؿ والعمؿ الجماعي ،وأىداؼ
الو ازرة والعامميف) كميا تدعـ ممارسة إدارة الجودة الشاممة في و ازرة النقؿ والمواصالت ،وقد أوصت
الدراسة بزيادة الوعي بمفيوـ إدارة الجودة الشاممة وأىمية ممارستيا لمعامميف وخصوصا اإلدارة العميا،
كذلؾ وضع آلية واضحة التخاذ الق اررات تشارؾ فييا جموع العامميف ،كما نبيت لضرورة تعزيز مستوى
معرفة جميع العامميف في و ازرة المواصالت في قطاع غزة ،بمنيج ممارسة إدارة الجودة مف خالؿ عقد
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دورات تدريبية لبياف دورىا في تحسيف األداء المؤسسي ،كذلؾ التركيز عمى المستفيد كيدؼ أساسي
مف أىداؼ ادارة الجودة الشاممة.
 .6دراسة ( )Sajjad and Amjad, 2012بعنوان:
"Role of Benchmarking in Total Quality management: Case of Telecom
"Services Sector of Pakistan
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ أثر إدارة الجودة الشاممة عمى جودة أداء األعماؿ بشكؿ عاـ،
في قطاع خدمات صناعة االتصاالت في باكستاف ،والتعرؼ عمى أىمية القياس في إدارة الجودة
الشاممة واألداء التنظيمي ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي مف خالؿ تصميـ استبياف اعد خصيصاً
ليذا الغرض ،وقد وزع عمى عينة الدراسة والتي بمغ قواميا ( ،)105موظفاً مف موظفي خمس شركات
اتصاؿ باكستانية ىي ،)PTCL, Mobilink, Telenor, Warid, and U - PTCL( :وقد اظيرت
النتائج االثر االيجابي إلدارة الجودة الشاممة عمى كؿ مف ( اإلنتاجية ،و الربحية ،و المركز التنافسي،
والحد مف شكاوى العمالء ،وخفض التكاليؼ ،والحد مف الخردة) ،كما أف القياس أيضا يمعب دو ار ىاما
في تطوير المنظمات ،كما أظيرت الدراسة أنو ليس مف الضروري توفير كافة عوامؿ إدارة الجودة
الشاممة ،لتتمكف المنظمة مف ممارسة برنامج الجودة .وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد المجاالت
واألعماؿ التي تضعؼ مف الجودة ،لمتمكف مف العمؿ عمى تنفيذىا بشكؿ أكثر فاعمية.
 .7دراسة العبيد ،سموى أحمد ( )2012بعنوان" :اثر البيئة الخارجية وادارة الوقت في ممارسة
نظام ادارة الجودة الشاممة في بعض شركات النفط السودانية في الفترة من (-2007
.")2011
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة العالقة بيف البيئة المحيطة وادارة الوقت عمى ممارسة نظاـ ادارة
الجودة الشاممة في شركات النفط السودانية ،وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد توصمت
الدراسة الى مجموعة مف النتائج منيا :اف التصميـ التنظيمي مبني عمى اسس عممية تتوافؽ مع
االختصاصات والمسؤوليات ،مما اثر ايجابا مع منيج ادارة الجودة الشاممة ،وزاد مف فعالية التنظيـ
واالداء الكمي لمشركات ،كما أظيرت النتائج أف االدارة العميا بذلت جيدىا لترسيخ مفيوـ ادارة الجودة
الشاممة ،عبر التدريب المستمر ،ورفع ثقافة الجودة ،والتطوير ،واالىتماـ بالمنافسة ،والخروج لمعالمية،
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كما اظيرت النتائج أيضا وجود أثر لمعوامؿ البيئة الخارجية بصورة مباشرة في جميع عمميات الشركات
وبناء عمى ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توفير الموارد الالزمة إلدارة الجودة والعمؿ
المبحوثة،
ً
عمى رفع القدرات وتطوير انظمة العمؿ وتبسيط اإلجراءات ألجؿ الحصوؿ عمى التميز.

 .8دراسة ( )Nashwan and Awad, 2012بعنوان:
"The Effect of Total Quality Management on Construction Project
"Performance )Case Study): Construction Firms in Yemen
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إدارة الجودة الشاممة عمى أداء شركات البناء في اليمف،
مقاسة بالمتغيرات التالية (رضا العمالء ،رضى الموظفيف ،جودة مخرجات المشاريع ،جودة األداء)،
بالممارسة عمى عينة قواميا ( )40شركة مف شركات البناء اليمنية ،وقد استخدمت الدراسة المنيج
الوصفي ،وقد توصمت إلى عدة نتائج أىميا :أف مفيوـ إدارة الجودة غائب عف معظـ شركات البناء
اليمنية ،حيث إف االدارة العميا ليذه الشركات تجيؿ معظـ مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة ،كما أظيرت
النتائج وجود أثر إيجابي لإلدارة الجودة الشاممة عمى كالً مف (رضا العمالء ،رضى الموظفيف ،جودة
مخرجات المشاريع ،وجودة األداء) ،حيث إف إدارة الجودة الشاممة تنمي العمؿ الجماعي ،كما ترفع مف
وبناء عمى ىذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة عقد
أداء المشاريع عبر تقميؿ الوقت والتكمفة،
ً
دورات لمتدريب ،خاصة بتدريب المدراء عمى مضاميف إلدارة الجودة الشاممة.

 .9دراسة تركي ( )2012بعنوان" :أثر بعض متطمبات إدارة الجودة الشاممة في األداء التشغيمي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقات التأثيرية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة واألداء
التشغيمي ،بالممارسة عمى شركة الحضر العامة في محافظة صالح الديف العراقية ،وقد تـ استخداـ
المنيج الوصفي مف خالؿ اعداد قائمة استقصاء ،وزعت عمى كافة العامميف في الشركة ،وقد توصمت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :وجود عالقة ارتباط طردية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة واألداء
التشغيمي عمى مستوى الشركة ،كما يوجد أثر ذو داللة احصائية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة
واألداء التشغيمي ،كما بينت نتائج تحميؿ االنحدار المتدرج أف متطمبات القيادة اإلدارية أكثر المتطمبات
تأثي اًر عمى األداء التشغيمي لمشركة .وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في ممارسة برنامج الجودة
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الشاممة في الشركات الحكومية ،واالطالع عمى ما حققتو الشركات العالمية مف نجاحات متميزة عبر
ممارستيا لبرامج إدارة الجودة الشاممة.

 .10دراسة ( ،)Kamariah et. al., other, 2011بعنوان:
"Role Of Leaders Behavioral Integrity In Determining Successful TQM
Implementation And Organizational Performance: A Study On Public
"Hospitals Of Pakistan
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور نزاىة سموكيات القيادة في نجاح تنفيذ إدارة الجودة الشاممة
في المستشفيات العامة في باكستاف ،إضافة إلى تقييـ تنفيذ إدارة الجودة الشاممة واألداء التنظيمي في
قطاع الصحة العامة في باكستاف ،حيث تـ أخذ عينة بمغت ( )110مف موظفي اإلدارة الدنيا
والمتوسطة مف المستشفيات العامة في مدينة ليور ,واستخدمت الدراسة أسموب العينات العشوائية
البسيطة ،وكشفت نتائج الدراسة عف قوة العالقة بيف نزاىة سموؾ القيادة وادارة الجودة الشاممة ,وأثرىا
المباشر حوؿ ممارسة المفيوـ بشكؿ خاص وممارسة مفاىيـ األداء التنظيمي بشكؿ عاـ ،وىي في
النياية تناقش أيضا آثار ىذه الدراسة ،وتقدـ عددا مف االقتراحات نحو بحوث مستقبمية أكثر في ىذا
المجاؿ.
 .11دراسة جراد ) (2011بعنوان" :إمكانية ممارسة مبادئ الجودة الشاممة لتحسين الرعاية
الصيدالنية في وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى إمكانية ممارسة مبادئ الجودة الشاممة لتحسيف الرعاية
الصيدالنية في و ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة ،باإلضافة إلى دور الجودة الشاممة في تحسيف
أداء الرعاية الصيدالنية بالو ازرة .ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي،
بحيث يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الصيادلة العامميف في كؿ مف اإلدارة العامة لمرعاية األولية،
واإلدارة العامة لممستشفيات ،واإلدارة العامة لمصيدلة في و ازرة الصحة ،وعددىـ ) (225صيدلي ،وقد
توصمت الدراسة إلى أف و ازرة الصحة الفمسطينية تمتمؾ اإلمكانات لممارسة بعض مبادئ الجودة
الشاممة وىي )التركيز عمى الزبائف ،والتحسيف المستمر ،والسياسات واالستراتيجيات) بدرجات
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ومستويات ايجابية متفاوتة ،بينما لـ تستطيع ممارسة باقي متغيرات الدراسة والتي تتمثؿ في
(التزاـ اإلدارة العميا بالجودة ،واشراؾ العامميف وتمكينيـ ،والنظـ اإلدارية) .وقد استخمصت الدراسة عدة
توصيات كاف مف أىميا :ضرورة اىتماـ الو ازرة بممارسة نظاـ الجودة الشاممة ،وضرورة العمؿ عمى
توفير اإلمكانات المادية والبشرية لممارسة جميع مبادئ الجودة الشاممة.
 .12دراسة أبو زيادة ( )2011بعنوان" :أثر ممارسة مفيوم إدارة الجودة الشاممة عمى األداء
التنظيمي  -دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ممارسة مفيوـ إدارة الجودة الشاممة عمى االداء
التنظيمي في المصارؼ التجارية الفمسطينية .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ وتطوير
استبانة لغرض جمع البيانات مف أفراد العينة والتي بمغ تعدادىا ( )112مدي اًر ،وقد توصمت الدراسة
إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أبرزىا :أف المصارؼ التجارية الفمسطينية تيتـ بشكؿ عاـ بممارسة
كافة أبعاد إدارة الجودة الشاممة بدرجة متوسطة ،كما أف اتجاىات المبحوثيف نحو مستوى أبعاد األداء
التنظيمي المرتبطة بأداء الموارد البشرية بشكؿ عاـ جاءت بدرجة متوسطة أيضاً ،كما تبيف أنو يوجد
أثر ىاـ ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة الجودة الشاممة مجتمعة (اقتناع ودعـ اإلدارة العميا ،التركيز
عمى العميؿ ،مشاركة العامميف وتحفيزىـ ،تدريب العامميف وتأىيميـ ،التركيز عمى تحسيف العمميات
المصرفية ،التخطيط االستراتيجي واستم اررية التحسيف لمخدمات المصرفية ،القدرة عمى االتصاؿ
الفعاؿ ،اتخاذ الق اررات اعتماداً عمى البيانات) عمى األداء التنظيمي المرتبط بأداء الموارد البشرية
(الرضا الوظيفي ،االلتزاـ التنظيمي ،ميارات التفكير االبتكاري ،سموكيات الدور اإلضافي) .وفي ضوء
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات الرامية إلى ضرورة قياـ المصارؼ
التجارية الفمسطينية بزيادة االىتماـ والوعي بممارسة كافة أبعاد إدارة الجودة الشاممة بشكؿ شامؿ
وىادؼ نحو تحسيف األداء التنظيمي.
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 .1.2.2التعميق عمى الدراسات السابقة
رغـ التشابو بيف الدراسات السابقة في تناوليا ألساليب المحاسبة اإلدارية ،إال أف االختالؼ
بينيا يكمف في األساليب التي تناولتيا ،ومجتمعات الدراسة ،كما مف المالحظ تشابو ىذه الدراسات في
أداة الدراسة حيث اعتمدت أغمب الدراسات السابقة قائمة االستقصاء أداة لجمع البيانات.
وتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثؿ المحور األوؿ باليدؼ مف ىذه
الدراسة وىو محاولة قياس الحصة السوقية لشركات المساىمة العامة واألسعار السوقية ألسيميا بغية
التعرؼ عمى العالقة بينيا وبيف درجة التكامؿ بيف نظاـ التكمفة المستيدفة ،وادارة الجودة الشاممة ليذه
الشركات ،أما المحور الثاني الذي يميز ىذه الدراسة ارتباطيا ببيئة األعماؿ المحمية حيث إف مجتمع
الدراسة تمثؿ بشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،والمحور الثالث لمتميز ىو تعدد
طرؽ جمع البيانات ،حيث اعتمدت الدراسة عمى قائمة االستقصاء لقياس المتغيرات المستقمة ،بينما
اعتمدت بيانات القوائـ المالية المنشورة لمشركات محؿ الدراسة لقياس المتغير التابع المتمثؿ في القيمة
السوقية لمسيـ والحصة السوقية لمشركة .كما تميزت الدراسة الحالية بإضافة جانب جديد وىو التكامؿ
بيف أساليب المحاسبة اإلدارية وأثره عمى سعر السيـ والحصة السوقية لمشركات المطبقة ألساليب
المحاسبة اإلدارية ،خاصة وأف الباحث لـ يجد دراسات تبحث في أثر التكامؿ بيف أساليب المحاسبة
اإلدارية عمى األداء المالي أو اإلداري لمشركات.
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2.1

مقدمة
تمعب المحاسبة اإلدارية دو اًر ميما وبار از في الوظائؼ الرئيسة لإلدارة والمتمثمة في

التخطيط  -الرقابة-تقييـ األداء  -واتخاذ الق اررات ،لذا فإف المحاسبة اإلدارية تستخدـ عدة أساليب
إلمداد متخذي الق اررات عمى مختمؼ المستويات في الييكؿ التنظيمي لموحدة االقتصادية بالمعمومات
الالزمة والمالئمة التخاذ الق اررات سواء الروتينية منيا وغير الروتينية .حيث يؤكد
( )Horngren & Et al, 2012عمى أىمية التكاليؼ باعتبارىا ركيزة أساسية لتحقيؽ مزايا تكاليفية
تنافسية ،وأساساً قوياً لبقاء واستمرار الشركات في ظؿ بيئة تتصؼ بالتغير والتطور السريع وظروؼ
المنافسة الشديدة ،كما أصبحت رغبات المستيمؾ في السمع المطموبة كثيرة ومتعددة ،مف بينيا الجودة
وتعدد الخصائص والسعر المنخفض ،وأف تحقيؽ السعر المنخفض يتطمب تخفيض التكاليؼ مف
منظور المستيمؾ.
ظيرت أثناء الحرب العالمية الثانية فكرة أمريكية بسيطة أطمؽ عمييا ىندسة القيمة ،وقد ظير
أسموب ىندسة القيمة في شركة ( )General Electricاألمريكية ،وذلؾ كمنيج أو أسموب ىندسي
منظـ يسعى إلى إنتاج المنتج في ظؿ وجود نقص في عناصر اإلنتاج مف المواد الخاـ والمنتجات
الوسيطة ،وأسفرت التجارب العممية عف إمكانية إنتاج منتجات ذات فاعمية عالية ،وتتكوف مف أقؿ عدد
ممكف مف األجزاء الداخمية في تركيبو ،ثـ تطور األسموب حتى أصبح يؤدي إلى إنتاج منتج بأقصى
درجات الكفاءة والفاعمية مع خفض تكمفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى.
وأخذت الصناعات اليابانية الفكرة األمريكية المسماة ىندسة القيمة ونقمتيا إلى الشركات
اليابانية بما يسمى تخفيض التكاليؼ الديناميكي ،ونظاـ تخطيط اإلنتاج في الستينيات مف القرف
الماضي ،مستحدثة مدخؿ جديد إلدارة التكمفة عرؼ بمدخؿ التكمفة المستيدفة ( ،)Target Costوقد
قامت الشركات الصناعية اليابانية بتوسيع المفاىيـ األساسية ليندسة القيمة إلى عممية التكمفة
المستيدفة ،والتي تيدؼ إلى إنتاج منتج بكفاءة وفاعمية مع خفض التكمفة وتخطيط الربحية
(منصور.)2008 ،

وىناؾ اليوـ أكثر مف  %80مف الصناعات في الياباف مثؿ السيارات

وااللكترونيات وتجييزات المستيمؾ واألدوات اآللية والصباغة تستخدـ التكمفة المستيدفة ،ومف الطبيعي
أف أفضؿ الممارسيف لمتكمفة المستيدفة ىي الشركات اليابانية القيادية مثؿ ،تويوتا ،نيساف ،سوني،
دايياتسو كانوف ،اوليمبوس كوماتسو ،والعديد غيرىا ،وبذلؾ كانت الياباف مف أوائؿ مف استخدـ منيج
23

التكمفة المستيدفة ،لما يحققو مف مزايا في إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفاعمية مع خفض
تكمفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى (.)Boer & Ettlie, 1999
وبالرغـ مف استخداـ اليابانييف أسموب التكمفة المستيدفة باعتباره سالحا استراتيجيا إلدارة
التكاليؼ لفترة زمنية طويمة ،إال أف المديريف خارج الياباف لـ يكف لدييـ المعرفة الكافية التي تظير ليـ
األىمية الكبيرة ليذا األسموب ،فقد كاف االعتقاد السائد لدييـ أف أي مقاؿ أو كتاب يحتوي عمى جممة
نظاـ التكاليؼ فإنو يناقش موضوع خاص بعمؿ المحاسبيف ،وبالتالي فيو خارج اىتماميـ بالرغـ مف
أف مدخؿ التكمفة المستيدفة ىو أسموب شامؿ إلدارة التكاليؼ واألرباح (منصور.)2008 ،
ويتناوؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى التعريؼ بأسموب التكمفة المستيدفة ،مف حيث المفيوـ
والخصائص واألىمية ،ومزايا ممارستيا ومعيقاتو.
2.2

مفيوم التكمفة المستيدفة
ِ
استعممت بشكؿ واسع في الياباف
التكمفة المستيدفة عبارة عف تقنية موجية نحو العميؿ،

وتبنتيا مؤخ ار مؤسسات في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،تتطمب المرحمة األولى ليذه التقنية
دراسة لمسوؽ ألجؿ تحديد سعر البيع المستيدؼ لممنتج وذلؾ بناء عمى خصائصو ،الوظائؼ التي
يرغب العمالء في أف يؤدييا ىذا المنتج وكذلؾ أسعار المنتجات المنافسة .بعدىا يتـ تحديد ىامش
الربح المستيدؼ مف خالؿ االستراتيجية العامة لممؤسسة وذلؾ بتقسيـ اليامش المستيدؼ اإلجمالي
عمى محفظة المنتجات المختمفة لممؤسسة .وعند طرح ىامش الربح المستيدؼ مف السعر المستيدؼ
يتـ الحصوؿ عمى التكمفة المستيدفة والتي تتـ مقارنتيا بالتكمفة المقدرة حاليا لممنتج واذا كانت ىذه
األخيرة أكبر مف التكمفة المستيدفة ،تبذؿ مجيودات كبيرة المتصاص الفرؽ الموجود بينيما وجعؿ
التكمفة المقدرة مساوية لممستيدفة (عطوي.)2008 ،
تصنؼ أغمب التعاريؼ الخاصة بالتكمفة المستيدفة ما يحدث في أسواؽ البيئة التنافسية والتي
تعد فييا تخفيض التكاليؼ شرط وعنصر ضروري لتحقيؽ الربحية ،إف تخفيض التكاليؼ وادارتيا تعد
أمور ضرورية ال بد مف القياـ بيا في كؿ مراحؿ تصميـ وتطوير المنتج ،وبما ينعكس في تخفيض
التكمفة لكامؿ دورة حياة المنتج ،ويرى ( )Kaplan, et., al., 2012في مفيوـ التكمفة المستيدفة
األسموب الذي يعمؿ عمى تخفيض التكمفة في المراحؿ األولى مف دورة حياه المنتج (مرحمة البحث
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والتطوير ومرحمة التصميـ) ،وىي إحدى األساليب التي يعتمد عمييا بشكؿ قوي وواضح في إدارة
التكمفة مف خالؿ تكاليؼ دورة حياة المنتج.
كما يرى ( )Kaplan & Atkinson, 1998بأنيا :أحد أدوات إدارة التكمفة والتي تستخدـ مف
قبؿ المخططيف خالؿ مراحؿ تصميـ وانتاج المنتج إلضافة التحسينات اليادفة إلى تقميؿ التكاليؼ
الصناعية المستقبمية لممنتج ،بينما يرى ( )Hematfar, Et al, 2011بأنو "عممية لتحديد التكمفة
المستيدفة لممنتجات الجديدة قبؿ اف تنتج عف عممية التطوير لممنتجات" ،وعبر تزويد معمومات التكمفة
المستيدفة لميندسي التصميـ ليحققوا ممارسة ادارة التكمفة لممنتجات الجديدة ومف اجؿ ضماف ربحية
المنتج الجديد عندما يتـ اطالقو نحو السوؽ.
أما (فرج وجنيدي )2006 ،فيعرفاف التكمفة المستيدفة بأنيا" :التكمفة المسموح بحدوثيا إلنتاج
المنتج بيا ،بحيث يمكف معيا تحقيؽ معدؿ العائد المطموب" ،في حيف عرفيا ()Bahar, 2012
بأنيا" :نشاط ييدؼ لتقميؿ دورة حياة المنتجات الجديدة ،مع عدـ إغفاؿ الجودة ومتطمبات الزبائف،
وذلؾ مف خالؿ فحص كؿ األفكار الممكنة لتقميص التكاليؼ الخاصة بكؿ مف التخطيط ،البحث
والتطوير ،التصميـ التي تخص المنتج".
ويصػؼ ( )Horngren, et, al., 2012التكمفػة المسػتيدفة بأنيػا :تقػدير طويػؿ األمػد لتكمفػة
وح ػػدة المن ػػتج أو الخدم ػػة الت ػػي تق ػػوي الش ػػركة ،لتحقي ػػؽ ال ػػدخؿ التش ػػغيمي المس ػػتيدؼ لموح ػػدة عن ػػد البي ػػع
بالس ػػعر المس ػػتيدؼ ،والت ػػي تح ػػدد م ػػف خ ػػالؿ ط ػػرح ال ػػدخؿ التش ػػغيمي المس ػػتيدؼ لموح ػػدة م ػػف الس ػػعر
المستيدؼ ،ويمكف تعريؼ التكمفة المستيدفة "بأنيا أداة إلدارة التكمفػة تيػدؼ إلػى تخفػيض تكمفػة المنػتج
أثنػػاء مرحمػػة التخطػػيط والتطػػوير والتنظػػيـ ومػػف ثػػـ فػػإف ىػػذه األداة تحػػاوؿ تخفػػيض التكمفػػة عنػػد مرحمػػة
التصميـ وذلؾ لكبر حجـ الوفػورات التػي يمكػف تحقيقيػا عنػد تمػؾ المرحمػة عنيػا فػي الم ارحػؿ التاليػة ليػا
وذلػػؾ مػػع الحفػػاظ عمػػى جػػودة المنػػتج والقػػدرات الوظيفيػػة لػػو ودرجػػة الثقػػة مػػف جانػػب العمػػالء (فػػودة،
 ،)2007وىي طريقة لتخطيط التكمفة خالؿ المرحمة األولى وىي التخطيط والتصميـ لتخفيض التكمفة
فػي مرحمػة التصػنيع إلػى المسػتويات المطموبػة مػف التكمفػة ( ،)Davies & Boczko, 2005كمػا
وعرفي ػػا (Matherly,2006

&

 )Keeعم ػػى

اني ػػا

"أداة

لض ػػبط

التكمف ػػة

لممس ػػاعدة

فػػي تخفػػيض التكػػاليؼ التػػي تحػػدث خػػالؿ دورة حيػػاة المنػػتج بػػدءا مػػف مرحمػػة التصػػميـ"،
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كما وبػيف ( )Garrison & Et al, 2011أف التكػاليؼ المسػتيدفة "ىػي عمميػة تحديػد أقصػى تكػاليؼ
مسموح بيا لمنتج جديد وعبر تطوير نموذج أولي يمكف اف يقدـ التكمفة القصوى المستيدفة.
وبالتالي يمكف تعريؼ التكمفة المستيدفة بأنيا" :أحد أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
لمشركة الذي يركز عمى استراتيجية التميز السعري لممنتج مف خالؿ الوصوؿ لتكمفة تناسب السعر
المنافس ،مع ضماف الجودة لمحصوؿ عمى رضا الزبوف".

2.3

خصائص منيج التكمفة المستيدفة

يتمتع منيج التكمفة المستيدفة بعدة خصائص يمخصيا (الداعور )2002 ،فيما يمي:
أنيا تطبؽ في مرحمة التطوير والتصميـ وىي تختمؼ عف نظـ مراقبة التكاليؼ المعيارية التي

.1

يتـ ممارستيا في مرحمة اإلنتاج.
أنيا ليست أسموب إداري لمراقبة التكاليؼ بالمعنى التقميدي ،لكنيا أسموب ييدؼ إلى تخفيض

.2

التكاليؼ.
يتـ استخداـ بعض أساليب عمـ اإلدارة في تحديد التكاليؼ المستيدفة ،ألف األىداؼ اإلدارية

.3

والتكاليؼ المستيدفة تتضمف األساليب الفنية لتطوير وتصميـ المنتج.
ممارسة أسموب التكاليؼ المستيدفة يتطمب تعاوف العديد مف اإلدارات داخؿ الشركة.

.4

يتضح مف خالؿ الخصائص السابقة لمنيج التكمفة المستيدفة ،أف ىذا المنيج ىو أحد
األساليب الرئيسة في تخفيض التكاليؼ ،حيث يتبنى عممية التخفيض مف خالؿ المراحؿ األولى لمعممية
اإلنتاجية ،إضافة الي عدـ إىمالو الجودة ،والتحسيف المستمر لممنتج.
2.4

مبادئ منيج التكمفة المستيدفة:

يتضمف منيج التكمفة المستيدفة سبعة مبادئ أساسية ىي (:)Hilton,2003
.1

قيادة السعر لمتكمفة ) :(Price Led Costingفمتحديد التكمفة المستيدفة يجب القياـ أوالً
بتحديد السعر الذي يمكف أف يباع بو المنتج ،وبطرح الربح المستيدؼ مف ىذا السعر نحصؿ
عمى التكمفة المستيدفة التي يجب تصنيع المنتج بحدودىا.
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.2

التركيز عمى الزبوف ) :(Focus on The Customerإذ ينبغي عمى اإلدارة معرفة
تفضيالت الزبائف وردود أفعاليـ والسعر الذي يناسبيـ.

.3

التركيز عمى تصميـ المنتج ) :(Focus on Product Designتُعد ىندسة التصميـ
العنصر الرئيس في التكمفة المستيدفة ،إذ يجب عمى الميندسيف تصميـ المنتج بالشكؿ الذي
يمكف إنتاجو في حدود تكمفتو المستيدفة.

.4

التركيز عمى عممية التصميـ ) :(Focus on Process Designوىذا يعني فحص جميع
أوجو العممية اإلنتاجية لمتأكد مف أف المنتج سيتـ تصنيعو بأعمى كفاءة ممكنة ،كما يجب
تصميـ جميع ىذه األوجو وفقًا لمتكمفة المستيدفة لممنتج.

.5

فرؽ متداخمة المياـ ):(Cross-Functional Teamsيتطمب تصنيع المنتج في حدود
تكمفتو المستيدفة استخداـ فريؽ عمؿ متنوع االختصاصات ،ومف مختمؼ إدارات الشركة
كالمتخصصيف في بحوث التسويؽ ،والبيع ،وىندسة التصميـ ،وىندسة اإلنتاج ،وجدولة
اإلنتاج ،والتجييز ،ومناولة المواد ،وادارة التكمفة.

.6

دورة حياة التكاليؼ ) :(Life-Cycle Costsينبغي أف ينتبو المحمموف عند تحديد التكمفة
المستيدفة إلى أىمية أخذ جميع التكاليؼ ذات العالقة بدورة حياة المنتج في االعتبار ،فالنظاـ
المحاسبي التقميدي يركز عمى التكاليؼ خالؿ مرحمة اإلنتاج فقط ،وال يعير اىتماما كافيا لبقية
التكاليؼ ذات العالقة بالمنتج.

.7

توجيو سمسمة القيمة ) :(Value-Chain Orientationفي بعض األحياف ،قد تزيد التكمفة
المخططة عف التكمفة المستيدفة ،وىنا تُبذؿ الجيود لحذؼ التكاليؼ التي ال تضيؼ قيمة مف
أجؿ تخفيض التكمفة المخططة .وفي بعض الحاالت ،يمكف أف تساعد النظرة الفاحصة
لسمسمة القيمة لكامؿ أنشطة الشركة عمى تحديد فرص تخفيض التكمفة.
يتضح مف خالؿ المبادئ السبعة السابقة كيفية تحقيؽ منيج التكمفة المستيدفة لمميزة التنافسية

لمشركة ،حيث يبدأ ىذا المنيج بدراسة البيئة الخارجية ممثمة بالمنافسيف لمعرفة منتجاتيـ ،واألسعار
المعروضة مف قبميـ ،إضافة لدراسة تفضيالت الزبائف مف حيث الجودة والسعر ،كما يقوـ ىذا المنيج
عمى الموازنة بيف الجودة المطموبة والسغر المنافس مف خالؿ ضبط التكمفة منذ بداية العممية االنتاجية،
مما يشكؿ ميزة تنافسية لمشركات المطبقة ليذا المنيج.
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2.5

أىداف منيج التكمفة المستيدفة
تسعى التكمفة المستيدفة إلى تحقيؽ خفض في التكاليؼ التي يتكبدىا المستيمؾ إلى أدنى قدر

ممكف ،فضالً عف تخفيض التكاليؼ التي يتكبدىا المنتج إلى أدنى قدر ممكف (ىاشـ،)2003 ،
باإلضافة إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة العميا في الشركة مف األرباح والمنافسة عمى المدى الطويؿ ،رغـ
التغيرات االقتصادية والتكنولوجية ،ورغـ احتياجات السوؽ المتجددة والضغوط الداخمية والخارجية
( ،)Lee, 1994ويمكف إيجاز أىـ أىداؼ التكمفة المستيدفة في اآلتي (المطارنة:)2009 ،
.1

تحديد سعر البيع الذي يحقؽ لمشركة الحصة السوقية.

.2

تحديد ىامش الربح الذي تسعى الشركة لو قبؿ طرح المنتج في السوؽ.

.3

إنتاج المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميؿ.

.4

تحقيؽ أىداؼ اإلدارة مف خالؿ األرباح والمنافسة عمى المدى الطويؿ.

.5

خفض تكاليؼ المنتج إلى الحد الذي يضمف تحقيؽ الربح المستيدؼ والسعر المنشود.

.6

مراقبة دورة حياة المنتج مف البداية حتى البيع وخدمات ما بعد البيع.
أي أف أىداؼ منيج التكمفة المستيدفة تتمخص في المواءمة بيف التكمفة المقدرة التي يتـ

تقديرىا عمى أساس إمكانات المؤسسة ومؤىالتيا التكنولوجية الحالية ،والتكمفة المستيدفة التي تتحدد
بناءا عمى اعتبارات السوؽ واالستراتيجية وذلؾ مف خالؿ إعادة ىندسة المنتج.
ً
2.6

خطوات تحديد التكمفة المستيدفة
يتـ التركيز في مدخؿ التكمفة المستيدفة عمى :أىمية تحديد السعر والربح المستيدؼ قبؿ

تحديد التكمفة المستيدفة ،كما يجب اإلدراؾ بأىمية التخطيط المبكر لمتكمفة وعمى طوؿ سمسمة
العمميات اإلنتاجية ودورة حياة المنتج (الذىبي والغباف ،)2007 ،ويرى ()Kaplan, et., al., 2012
بأف ىناؾ عمى األقؿ ثالث نقاط رئيسة في دورة حياة المنتج والتي عندىا يتـ استيداؼ التكمفة وىي:
.1

مرحمة التخطيط لممنتج.

.2

مرحمة تصميـ المنتج.

.3

مرحمة ما قبؿ اإلنتاج لممنتج.
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ويرى ( )Cooper & Chew, 1996بأف التكمفة المستيدفة ىي طريقة طموحة يتـ التركيز
فييا عمى األحداث والمعمومات خارج الشركة مف خالؿ:
.1

تقييـ السوؽ :والذي مف خاللو يمكف معرفة ما يرغب بو الزبوف.

.2

التحميؿ التنافسي :إذ إف فيـ سموؾ المنافسيف يساىـ في بناء الشركة سيما وأنيـ يستيدفوف
بشكؿ دائـ زيادة حصصيـ السوقية.

.3

االعتماد عمى مدخؿ ىندسة القيمة والذي بموجبو يتـ النظر إلى جميع عناصر المنتج بشكؿ
متكامؿ والذي مف خاللو يتـ تحقيؽ التكمفة المستيدفة وبطريقتيف ( Kaplan & Atkinson,
:)1998

.4

أ.

تحديد التصاميـ الحسنة لممنتج والتي تخفض تكاليؼ الصنع.

ب.

إلغاء األنشطة غير الضرورية والتي تزيد مف التعقيد وتكاليؼ المنتج.

االعتماد عمى التكمفة عمى أساس األنشطة يزود بالفيـ الجيد لمتكاليؼ .إذ يتـ مف خاللو
تحديد األنشطة الضرورية والمضيفة لمقيمة.
ويرى ( )Blocher, et. al., 2008بأف الخطوات المنطقية لتنفيذ مدخؿ التكمفة المستيدفة ىي:

.1

تحديد سعر السوؽ.

.2

تحديد الربح المستيدؼ.

.3

احتساب التكمفة المستيدفة عند السعر السوقي مطروحاً منو الربح المستيدؼ.

.4

استخداـ ىندسة القيمة لتحديد الطرؽ لتخفيض تكمفة المنتج ،حيث إف ىندسة القيمة تتطمب
استعماؿ التحميؿ الوظائفي الذي يتضمف تحميؿ المنتج إلى العديد مف العناصر لتحديد
الوظائؼ الرئيسة والخصائص المفضمة لممنتج لموصوؿ إلى التوازف المطموب لألداء والتكمفة.

.5

استخداـ التحسيف المستمر في التكاليؼ ورقابة العمميات التشغيمية لتحقيؽ تخفيضات إضافية
في التكمفة ،إذ يتـ التركيز عمى العممية وليس المنتج نفسو ،وبينما توجو التكمفة المستيدفة
بواسطة المستيمؾ ،فإف التحسيف المستمر يوجو بواسطة أىداؼ الربحية التي تقيميا اإلدارة
العميا.
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وفيما

يمي

شرح

مفصؿ

ليذه

المراحؿ

(البصوؿ)2006،

(1997

)Ansari,

(:)Horngren & Et al, 2012
 2.6.1.1مرحمة تخطيط المنتج وتصميمو:
إذ يتـ في ىذه المرحمة تحديد التكمفة الخاصة بالمنتج المصمـ وفقاً الحتياجات وتفضيالت
العميؿ ،إذ تتركز جيود المحاسب اإلداري في مراجعة تقديرات تكمفة تصميـ المنتج الجديد لمقارنتيا
مع دراسات السوؽ وبيانات التكمفة المستيدفة ،وتحديد مدى الجدوى مف إنتاج المنتج الجديد ،كما يتـ
في ىذه المرحمة العمؿ عمى أف تتساوى التكمفة المستيدفة مع التكمفة الفعمية لممنتج ،مع المحافظة
عمى مواصفات وجودة المنتج.
 2.6.1.2مرحمة تحميل التكاليف:
إذ يتـ تحميؿ التكمفة بدراسة مكونات تكمفة المنتج ،ومحاولة إيجاد وسائؿ لتخفيضيا في المنتج دوف
التأثير عمى جودة أداء المنتج لوظائفو ( )Williams & Et al, 2005وتتمثؿ بتحميؿ تكمفة كؿ جزء
مف أجزاء المنتج ومف ثـ العمؿ عمى تخفيض تكمفتو إلى أقصى حد ممكف ،والوصوؿ بيا إلى التكمفة
المستيدفة ،واف عممية تحميؿ التكاليؼ تتضمف األنشطة التالية (عيسى:)2001 ،
 .1إعداد قائمة بأجزاء ووظائؼ المنتج.
 .2إعداد التحميؿ الوظيفي لمتكاليؼ.
 .3تحميؿ األىمية النسبية لمتطمبات العميؿ.
 .4إيجاد العالقة بيف خصائص ومواصفات ووظائؼ المنتج.
 .5إعداد الترتيب النسبي (األىمية النسبية) لموظائؼ.
 2.6.1.3مرحمة ممارسة ىندسة القيمة (تحميل القيمة):
يتـ في ىذه الخطوة تحميؿ وظائؼ مكونات المنتج المختمفة ،وذلؾ بيدؼ انجاز ىذه الوظائؼ
عبر دورة حياة المنتج بأقؿ تكمفة ممكنة ( ،)Wang, Et al, 2009ودوف المساس بجودة المنتج
وأدائو ،مف خالؿ استخداـ مدخؿ ىندسة القيمة كأداة مف أدوات التحسيف المستمر لممنتج
( ،)Hilton,2005عبر استخداـ أساليب كمية خالؿ مرحمة التصميـ والتصنيع لممنتجات،
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والذي يتـ عبر تحميؿ أنشطة وتكاليؼ المنشأة إلى أنشطة وتكاليؼ تضيؼ قيمة وأنشطة وتكاليؼ
ال تضيؼ قيمة ،ومف ثـ العمؿ عمى المحافظة عمى األنشطة المضيفة لمقيمة ومعالجة األنشطة
غير المضيفة لمقيمة ،إما باالستغناء عنيا أو تحويميا إلى أنشطة مضيفة لمقيمة ،والذي
يمكنا في النياية مف الوصوؿ إلى التكمفة المقدرة النيائية ضمف مدخؿ التكمفة المستيدفة
( ،)Iranmanesh & Thomson, 2008وعميو يرى كؿ مف ( )Ibuski & Kaminski, 2007أف
مدخؿ ىندسة القيمة والتكمفة المستيدفة مكمالف لبعضيما ،فبينما يسمح مدخؿ ىندسة القيمة بتحديد
مكاف خفض التكمفة ،يعمؿ مدخؿ التكمفة المستيدفة عمى تحقيؽ الية خفض التكمفة لضماف تحقيؽ
الربحية عمى المدى الطويؿ لممنشأة.
 2.6.1.4مرحمة اإلنتاج  -القرار النيائي
بناء عمى التكمفة المقدرة المستيدفة ،يتاح لإلدارة اتخاذ القرار النيائي بالمضي قدما نحو
اإلنتاج ،والذي يحتاج الى الجيد الجماعي المشترؾ مف فرؽ العمؿ المختمفة داخؿ المنشأة ،وذلؾ
لتمكيف المنشأة مف تحقيؽ التكمفة المستيدفة المرتقبة (.)Hematfar, Et al, 2011
2.7

استخدام مدخل ىندسة القيمة في تحقيق التكمفة المستيدفة:

يعد مدخؿ ىندسة القيمة (تحميؿ القيمة) مف األدوات الرئيسة التي يستخدميا مصممو اإلنتاج في
تحقيؽ التكمفة المستيدفة لمنتجاتيـ نظ ار لمدور الحيوي الذي تقوـ بو ،إذ تعمؿ عمى البحث عف
المناطؽ المحتممة لخفض التكمفة أثناء مرحمة تصميـ وتخطيط المنتج كمدخؿ مكمؿ لمدخؿ التكمفة
المستيدفة ،فالجانب الميـ في ىندسة القيمة أف ىدفو ليس تخفيض تكمفة المنتج ،ولكف تحقيؽ مستوى
معيف مف خفض التكمفة ،أي تستيدؼ تقميؿ الفجوة التي تتواجد بيف التكمفة التقديرية لممنتج والتكمفة
المسموح بيا ،إذ يتـ بعيد التصميـ المبدئي لممنتج تقدير تكمفة تنفيذه ومقارنتيا بالتكمفة المستيدفة ،فإذا
ما تبيف أف التكمفة المقدرة لتنفيذ التصميـ تزيد عمى التكمفة المستيدفة تبدأ أنشطة ىندسة القيمة ،إذ يتـ
تعديؿ التصميـ والبحث عف بدائؿ تصميـ أخرى تمبي رغبات العميؿ وتحقؽ التكمفة المستيدفة  -إذ ال
ينفذ تصميـ المنتج إال إذا كانت التكمفة المقدرة مساوية أو أقؿ مف التكمفة المستيدفة  -ويتـ ذلؾ عبر
العديد مف إجراءات ىندسة القيمة ،والممثؿ بعضيا بما يمي (( )Blocher, Et al, 2008مصري،
:)2009
31

 .1تبسيط أنشطة اإلنتاج بحيث يتـ التعرؼ عمى األنشطة التي تضيؼ قيمة واألنشطة التي ال
تضيؼ قيمة لممنتج ،والسعي لمتخمص مف األنشطة التي ال تضيؼ قيمة.
 .2تحميؿ واختبار أداء وتكمفة كؿ نشاط إلنتاج المنتج ،بحيث يتـ تحقيؽ توازف بيف األداء
المطموب والتكمفة ،مف خالؿ الوصوؿ إلى مستوى كمي مف األداء المطموب لكؿ نشاط ،وفي
نفس الوقت المحافظة عمى تكمفة كؿ األنشطة ضمف مستوى أقؿ مف التكمفة المستيدفة.
 .3تحميؿ احتياجات المستيمؾ بشكؿ دوري خالؿ مرحمة تصميـ المنتج الجديد ،لمتعرؼ عمى
التفضيالت الرئيسية لممستيمؾ ومعرفة أي تغيي ارت تط أر عمييا ،والتي مف الممكف أف تخفض
التكمفة.
 .4ممارسة مفيوـ الجودة الشاممة عمى المواد الخاـ وعمى األجزاء نصؼ المصنعة ،وبالتالي عمى
المنتجات التامة ،أي الوصوؿ إلى إنتاج وفؽ مستوى المعيب الصفري (.)Zero defect
 .5تخفيض عدد خطوات العمؿ إلى ادني حد ممكف ،عف طريؽ إلغاء الخطوات التي ال تضيؼ
لممنتج قيمة أو دمج مجموعة مف الخطوات في خطوة واحدة.
 .6تأميف االستخداـ األمثؿ لمطاقة البشرية ،بحيث يكوف العنصر البشري قاد ًار عمى تشغيؿ كؿ
اآلالت والتجييزات والقياـ بأعماؿ الصيانة.
وبعد العرض السابؽ لمراحؿ ممارسة التكمفة المستيدفة فإنو يمكف التعبير عف تمؾ المراحؿ
مف خالؿ الشكؿ رقـ ( )2.2والذي يتضح مف خاللو أف عممية التكمفة المستيدفة ىي عممية متكررة
ومستمرة إلى أف يجد فريؽ التقييـ المنتج المناسب مع التكاليؼ المخططة لو والتي تقابؿ التكمفة
المستيدفة ،ومف ثـ يتـ فتح المنتج إلى اإلنتاج ،إذ يتـ وضع التكاليؼ القياسية لممنتج في ضوء التكمفة
المستيدفة ،فضالً عف أف التكمفة الفعمية لممنتجات الموجودة تعد نقطة البداية لتقدير التكاليؼ
لممنتجات الجديدة ،لذا فإف نظاـ التكمفة المعيارية يتـ ربطو بشكؿ مباشر بالتكمفة المستيدفة.
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شكؿ رقـ ()2.1
مراحؿ ممارسة التكمفة المستيدفة

المصدر( :عبد الحفيظ)2009 ،

2.8

مزايا التكمفة المستيدفة
يعد مدخؿ التكمفة المستيدفة مف األدوات االستراتيجية الحديثة في المحاسبة اإلدارية ،وخاصة

في مجاؿ خفض التكمفة ،ويمكف عرض أىـ مزايا مدخؿ التكمفة المستيدفة ،فيما يمي:
.1

ىي أداة ميمة لمتحكـ في تعزيز وعي اإلدارة بالتكػاليؼ وبالتػالي التركيػز عمػى اليػامش الربحػي
مما يقوي الوضع التنافسي لمشركة (.)Bahar, 2012
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.2

التكمفة المستيدفة تزود اإلدارة بأساليب وطرؽ تحميميػة لتطػوير المنتجػات الجديػدة ،بحيػث تػدعـ
تكاليفيا األىداؼ االستراتيجية لمشركة كالحصة السوقية واألرباح (.)Horvath, 1994

.3

تكػػاليؼ المنتجػػات الجديػػدة باسػػتخداـ ىػػذا األسػػموب تحػػدد مػػف خػػالؿ وجيػػة نظػػر الزبػػائف ،حيػػث
ت ارعػي متطمبػاتيـ لمجػودة والتكمفػػة معػاً ،والتػي تشػمؿ وظػػائؼ المنػتج وتكػاليؼ الممكيػة و طريقػػة
التسميـ (.)Horvath, 1994

.4

يمكف مدخؿ التكمفػة المسػتيدفة مػف نقػؿ االىتمػاـ بعوامػؿ التكمفػة واألداء ،ليكػوف عامػؿ مشػترؾ
بيف ميندسي التصميـ وأطراؼ أخرى خارجية مثؿ المورديف وحتى العمالء(منصور.)2008،

.5

أسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف وفػػورات التكػػاليؼ عػػف طريػػؽ إدارة
تشكيمة أنشطة سمسمة القيمة الخاصة بالشركة ،وعالقتيا بأنشطة المورديف والعمالء ،بحيث يػتـ
إنتاج المنتج بأفضؿ توليفو ممكنو مف األنشطة (منصور.)2008،

.6

عمميات التكمفػة المسػتيدفة تػدار مػف قبػؿ فريػؽ عمػؿ يمثمػوف عػدة أقسػاـ فػي الشػركة ،يتعػاونوف
في اتخاذ الق اررات الالزمة ،مما يقود إلى الحد مف فجػوة المعمومػات بػيف األقسػاـ المختمفػة ،ممػا
يجعميػا أكثػر اسػتجابة لمتطمبػات إنجػاح العمػؿ ( ،)Ansari et, al., 1997وبالتػالي يعمػؿ
مدخؿ التكمفة المستيدفة عمى تنميػة روح الفريػؽ حيػث أنػو ال يمكػف تبنػي ىػذا المػدخؿ إال مػف
خالؿ تعػاوف مجموعػات مػف األفػراد مػف مختمػؼ اإلدارات والمسػتويات التنظيميػة ( & Collier
.)Knight, 2009

7.

تحدي ػػد التكمف ػػة المس ػػتيدفة عم ػػى مس ػػتوى المكون ػػات يس ػػاعد ف ػػي تحفي ػػز ق ػػدرات الم ػػورديف عم ػػى
االبتكار ،بما يفيد الشركة والمورديف معاً ،وبما يؤدي إلى تحويؿ ضغوط المنافسة الخاصة إلى
المورديف (منصور.)2008،

.8

التكمفػة المسػتيدفة ىػي مػنيج تسػويقي جيػد لمتكػاليؼ ،حيػث عػرؼ ( )Sakura, 1989التكمفػة
المستيدفة بأنيا "عممية إدارية مسؤولة عف تحديد وتوقع وتمبية متطمبات الزبائف".
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.9

ىػػذا النظػػاـ يتمتػػع بالمرونػػة ،حيػػث اسػػتخدـ مػػف قبػػؿ بعػػض الشػػركات لبنػػاء مشػػروعات جديػػدة
بيػػدؼ إدارة األربػػاح مػػف خػػالؿ خفػػض التكمفػػة باسػػتخداـ أنظمػػة صػػناعية مرنػػة ،ى ػذه العناصػػر
ىي بعض المبررات التي دعمت تبني تقنية التكمفة المستيدفة (.)Sakura, 1989

.10

وتتمثػؿ أىػـ ميػزة لتبنػي التكمفػة المسػتيدفة فػي أنيػا تخصػص أثنػاء مرحمػة تخطػيط وتصػميـ
المنتج وبذلؾ يمكف أف يكوف ليا تأثي ار كبي ار عمى تحديد مستوى التكاليؼ المتعيد بيػا .ويعمػؿ
فريػؽ التصػميـ عمػى إيجػاد تصػميمات تكػوف تكمفتيػا المقػدرة مسػاوية أو أقػؿ مػف التكمفػة
المستيدفة وتمبي المستوى المستيدؼ لوظيفيػة المنػتج ويسػتعمؿ الفريػؽ ىندسػة (تحميػؿ) القيمػة
واعادة اليندسة لبموغ التكمفة المستيدفة (عطوي.)2008 ،

.11

إيجػاد فيػـ حقيقػي لمتكػاليؼ المتخصصػة خػالؿ دورة حيػاة المنػتج ،بػدءاً مػف مرحمػة تطػوير
ػاء
وتصميـ المنتج والتي تشكؿ مف  80إلى  %90مف تكمفة المنتج خالؿ ىذه المرحمػة ،وانتي ً

بتكاليؼ التصنيع والتسويؽ وتقديـ المنتج لممستيمؾ (مصاروة( ،)2010 ،البصوؿ.)2006 ،
.12

تخفيض التكاليؼ بدءاً مف مرحمة تخطيط وتصميـ المنتج وانتياء بمرحمة خدمات ما بعػد البيػع
( ،)Ellarm, 2001إضػافة إلػى الرقابػة عمػى التكػاليؼ مػف خػالؿ مقارنػة التكػاليؼ الفعميػة
بالتكػاليؼ المسػتيدفة ،وتحديػد الفجػوة بينيمػا ومعرفػة أسػبابيا والعمػؿ عمػى سػد ىػذه الفجػوة
(.)Hilton,2005

.13

التغمػب عمػى المنافسػيف مػف خػالؿ تخفػيض التكػاليؼ مػع المحافظػة عمػى الجػودة المطموبػة
( ،)Okana& Suzuki,.2007كمػا يحقػؽ التفاعػؿ االيجػابي بػيف البيئػة الداخميػة لممنشػأة
والبيئة الخارجية ليا مف عمالء ومورديف (مصري.)2009 ،

.14

يعتبػػر أسػػموب التكمفػػة المسػػتيدفة أكثػػر واقعيػػة مػػف األسػػاليب األخػػرى ،حيػػث يركػػز عمػػي كافػػة
األبعاد المؤثرة عمي تحديد التكمفة ،وبالتالي يتـ تحديد التكمفة في ضوء تكمفة المنافسيف ،ومدى
تقبػػؿ السػػوؽ لتمػػؾ التكمفػػة ،إلػػي جانػػب م ارعػػاة إمكانيػػات المشػػروع ،حتػػى تسػػاعد التكمفػػة عمػػي
تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػية إلػػي جانػػب تحقيػػؽ أىػػداؼ كافػػة األط ػراؼ المرتبطػػة بالشػػركة (غنيمػػي،
.)2014
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مف خالؿ ما سبؽ وبخالؼ كافة أساليب المحاسبة اإلدارية األخرى ،والتي تقود التكمفة،
وتعمؿ عمى تخفيضيا ،لتحسيف األداء المالي ،واإلداري ،وتحقيؽ مصالح المالؾ ،تيتـ التكمفة
المستيدفة بالزبوف ومتطمباتو لخمؽ تكامؿ بيف رضا الزبائف ،والجودة ،وتحسيف أداء الشركة.
2.9

العالقة بين التكمفة المستيدفة وتصميم المنتج
يرى العديد مف الباحثيف أف مف ( )%90-80مف تكمفة دورة حياة المنتج تتحدد أثناء مرحمة

تصميـ وتطوير المنتج ( ،)Ken et. al., 2005وىذه التكاليؼ تكوف ثابتة بمجرد االنتياء مف مرحمة
تصميـ المنتج ،حيث تكوف عممية خفض التكمفة صعبة جدا بعد مرحمة التصميـ ،وقد أيدت إحدى
الدراسات أف ( )%80مف تكاليؼ اإلنتاج النيائي يتـ تحديدىا وتصميميا مف خالؿ الق اررات المرتبطة
بتصميـ المنتج ،لذلؾ استخدمت الشركات اليابانية مدخؿ التكمفة المستيدفة لتحفيز ميندسي اإلنتاج
الختيار التصميـ الذي يمكف إنتاجو بأقؿ تكمفة (منصور.)2008 ،
ويجب أف يركز تصميـ المنتج الجديد عمى مقابمة أىداؼ ربح معينة بحيث إذا لـ يتـ مقابمة
ىذه األىداؼ فسوؼ يعاد تصميـ المنتج باستمرار إلى أف تتـ مقابمة األىداؼ المذكورة ،فعممية إعادة
التصميـ المستمرة تفترض أنو يمكف الوصوؿ لمتكمفة المستيدفة بينما يتـ اإلبقاء عمى سعر البيع ذاتو
واعادة تصميـ المنتج تمكف مف منع التكاليؼ التي ال تضيؼ قيمة بدالً مف تخفيضيا بعد الحدوث
(عبدالدايـ.)2001 ،
مف خالؿ ما سبؽ يمكف مالحظة الدور الفاعؿ لمنيج التكمفة المستيدفة في خفض التكمفة مف
خالؿ االعادة المستمرة لعممية تصميـ المنتج ،وصوالً لتضييؽ الفجوة بيف التكمفة الفعمية والمستيدفة،
لتتمكف الشركة مف المنافسة السعرية ،التي مف شأنيا تنمي الحصة السوقية لمنتجاتيا.
 2.10متطمبات نجاح ممارسة منيج التكمفة المستيدفة:
يرى ( )Gagne & Discenza, 1995أف الشركات التي تمتاز بخصائص معينة يمكف أف
تجني معظـ الفوائد مف ممارسة منيج التكمفة المستيدفة ومف ىذه الخصائص:
.1

الشركات التي تكوف حياة منتجاتيا متنوعة.

.2

الشركات التي تعتمد في صناعاتيا وخدماتيا عمى المعدات اآللية والحاسوب.
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.3

الشركات التي تكوف لدييا خبرة خاصة بالمنتجات ذات دورة الحياة القصيرة.

.4

أف تعتمد عمى أنظمة التطوير في خفض التكمفة سواء أثناء مرحمة التطوير والتصميـ وكذلؾ

أثناء دورة حياة المنتج.
.5

أيضا عمى بعض األدوات واألنظمة اإلدارية مثؿ سياسة اإلنتاج الفوري ،وكذلؾ
أف تعتمد ً

رقابة الجودة الشاممة ،وىندسة القيمة.

باإلضافة إلى أف إتباع التحسيف المستمر لمخدمات ،مع المحافظة عمى جودة المنتج والخدمة،
واالعتماد عمى برامج محوسبة لمعالجة البيانات ،والحصوؿ عمى المعمومات بالوقت والسرعة الالزمة،
كؿ ذلؾ يعتبر مف متطمبات النجاح لممارسة منيج التكمفة المستيدفة.
 2.11صعوبات تعيق تبني مدخل التكمفة المستيدفة:
عمى الرغـ مف المزايا العديدة التي تحققيا التكمفة المستيدفة ،إال أف ىناؾ بعض المحددات التي قد
تعيؽ ممارسة ىذا المدخؿ أىميا (( )Yoshikawa, Et al,1993جرير:)2011 ،
 .1عدـ وضوح مفيوـ التكمفة المستيدفة ومفيوـ ىندسة القيمة في الواقع العممي لكثير مف
الوحدات االقتصادية.
 .2الضغط الكبير عمى العامميف لبموغ التكمفة المستيدفة ضمف جدوؿ زمني محدد.
 .3ضعؼ قدرة إدارة الشركة عمى التنبؤ بسعر السوؽ ،والذي يعتبر نقطة البداية لمدخؿ التكمفة
المستيدفة.
 .4صعوبة التنبؤ بالمنافسيف الجدد في المستقبؿ إضافة إلى المنافسيف الحالييف.
 .5صعوبة التنبؤ بالتطورات التكنولوجية التي ستكوف في المستقبؿ.
 .6صعوبة التنبؤ بتفضيالت العمالء المستقبمية.
 .7صعوبة إدارة التكمفة المستيدفة لتحقيؽ التكمفة المستيدفة.
 .8النقص الذي يواجو الشركات في توافر المعمومات التفصيمية عف تكمفة المنتجات.
 .9ربط ممارسة التكمفة المستيدفة بتحقيؽ أرباح حالية ،فعندما تحقؽ الشركة أرباحا تكوف ىناؾ
عالقة ايجابية بيف مدخؿ التكمفة المستيدفة ومستوى األرباح ،ولكف إذا حققت خسائر غالبا ما
ترحب اإلدارة بأية طريقة أخرى لتخفيض التكاليؼ.
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3.1

مقدمة
بالغا بموضوع الجودة وضمانيا ،بؿ أصبحت الجودة
شيد العالـ في اآلونة األخيرة اىتماما ً

ىاما ال يمكف ألي شركة أو مؤسسة معاصرة أف تواجو التحديات التي
سالحا
اليوـ تشكؿ
ً
ً
تنافسيا ً
يفرضيا اجتياح العولمة لبيئة األعماؿ المعاصرة دوف أف تتسمح بو .وسواء كانت ىذه المؤسسة شركة
إنتاجية أو مؤسسة خدمية أو حتى شركة غير ربحية ،فإنو يتحتـ عمييا االىتماـ بموضوع الجودة وأف
تضعو في سمـ أولوياتيا حتى تتمكف مف الصمود في وجو المنافسة العالمية التي تزداد يوما بعد يوما
بفعؿ حرية التجارة العالمية وتنامي قوة الشركات متعددة الجنسية (البكري.)2002 ،
ويرى بعض الكتاب أف الجودة ليست وليدة عصر الصناعة والثورة الصناعية ،بؿ إف جذورىا
تمتد إلى القرف الثامف عشر قبؿ الميالد .ويدلؿ (العزاوي )2002 ،عمى ذلؾ بما تضمنتو المادة
( )229مف قوانيف حمورابي ،حيث أشارت ىذه المادة بوضوح إلى ضرورة االىتماـ بالجودة وحسف
تنفيذ العمؿ .كذلؾ ما عرؼ عف الفراعنة مف دقة واتقاف لمعمؿ في بناء معابدىـ وما تركوا مف شواىد
باقية حتى عصرنا ىذا.
لذلؾ تـ في ىذا الفصؿ التركيز عمى مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ،مف خالؿ التعرؼ إلى
مفيوـ الجودة ،ومف ثـ مراحؿ تطورىا إضافة إلى مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ،ومبادئيا ،وأىدافيا،
وصوالً إلى تكاليؼ الجودة.
3.2

مفيوم الجودة
تعد الجودة مف المواضيع التي يصعب تعريفيا ببضعة كممات ،حيث إف الجودة ليا مجموعة

كبيرة مف المعاني المتنوعة والغامضة وكثي ار ما نجد صعوبة في تحديد المعنى بدقة ويرجع ىذا إلى
إمكانية استخداميا بصفة مطمقة أو بصفة نسبية ،ويعود سبب اختالؼ األفراد وعدـ اتفاقيـ عمى
تعريؼ واحد باألساس إلى ميميـ لممارسة ما يتقنونو (.)Jussi et al, 2012l
يرجع مفيوـ الجودة ( )Qualityإلى الكممة الالتينية ( )Qualitasوالتي تعني طبيعة الشخص
وقديما كانت تعني الدقة واإلتقاف (الدراركة.)2006 ،
أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة،
ً
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وقد عرفيا البعض عمى أنيا ما يتطابؽ مع المواصفات ،وىذا يعني أنو عمى المنظمة أف
تضع معاي ير لممواصفات عند وضع أىداؼ الجودة وبعد تحديد أىداؼ الجودة يجب أف تتفؽ الخدمة
أو السمع مع ىذه المواصفات (الكحموت ،)2013 ،كما أنيا جيد تعاوني إلنجاز األعماؿ ،يعتمد عمى
المحسنة واإلنتاجية العالية باستخداـ
مواىب وقدرات العامميف والمديريف عمى حد سواء؛ لتحقيؽ الجودة
ّ
فرؽ العمؿ ،باإلضافة إلى اعتمادىا عمى أدوات إحصائية مختمفة لقياس جوانب الجودة والعمميات

اإلدارية المختمفة (الخاليمة وىمشري . )2015 ،بينما يرى (مصطفى )2003 ،أف الجودة تقاس بمدى
اشباع حاجات العمالء ،لذلؾ فالجودة تحدد فقط مف جانبيـ حيف تقديـ السمعة والخدمة ليـ وفؽ
احتياجاتيـ ،وىذا ما ذىب إليو أيضاً (العجارمة )2005 ،بأف الجودة تتمثؿ بالخصائص والصورة
الكمية لممنتج التي تقوى القدرة عمى إشباع حاجات معينة أو ضمنية لمزبوف ،وانيا خمو الخدمة مف أي
عيب أثناء إنجازىا وأنيا نتيجة الحكـ المتعمقة بتوقعات الزبوف المدركة عف الخدمة واألداء الفعمي ليا.
فالجودة فمسفة إدارية تحتوي عمى مجموعة مف المبادئ التوضيحية التي تقوـ عمييا المؤسسة
لخمؽ شركة مستمرة في تحسيف أدائيا ،وىي مسؤولية تضامنية بيف جميع إدارات الشركة في داخؿ
إطار ىياكميا التنظيمية ،وتعتمد إدارة الجودة عمى استخداـ األساليب الكمية والقدرات البشرية لتحسيف
تقديـ الخدمة أو المنتج لممستفيد األخير معتمدة عمى أساليب تحسيف مختمفة تتسـ بأنيا نظـ متكاممة
( ،)Integrate systemsعمى أف يفي بمتطمبات واحتياجات العمالء عمى اختالؼ أذواقيـ ومشاربيـ
(بحر وعبد الحميـ.)2007 ،
3.3

مفيوم إدارة الجودة الشاممة
يعد أسموب إدارة الجودة الشاممة مف االتجاىات الحديثة في اإلدارة ،حيث تقوـ فمسفتو عمى

مجموعة مف المبادئ التي يمكف لإلدارة أف تتبناىا ،بغرض الوصوؿ إلى أفضؿ أداء ممكف وأعمى
درجة مف رضا العميؿ عف طريؽ تمبية تطمعاتو ورغباتو ومتطمباتو ،فبقاء المنظمة ونجاحيا يعتمد عمى
إحداث تغييرات جذرية داخؿ المنظمة ،بحيث تشمؿ ىذه التغيرات الفكر ،والسموؾ ،والقيـ التنظيمية،
والمفاىيـ اإلدارية ،ونمط القيادة ،واجراءات العمؿ المتبعة ،ومستوى األداء ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف
وتطوير كؿ مكونات المنظمة لموصوؿ إلى أعمى جودة مف السمع والخدمات وبأقؿ تكمفة ممكنة
(الشعار والنجار.)2015 ،
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تعددت المحاوالت لتعريؼ إدارة الجودة الشاممة وتحديد ما ىي متطمباتيا ومبادئيا األساسية،
ومع ذلؾ لـ يحدد ليا تعريؼ شامؿ ،إال أف مجمؿ ما وضع مف تعاريؼ شكؿ اإلطار المفاىيمي
والفمسفي إلدارة الجودة الشاممة ،حيث يعرفيا (عمواف )2005 ،بأنيا" :فمسفة لمنيج فكري متكامؿ
يعتمد عمى إرضاء المستيمكيف كأىـ األىداؼ التي تسعى إلييا المنظمة في األمد الطويؿ مف خالؿ
المسؤولية التضامنية بيف اإلدارة والعامميف عمى التحسينات المستمرة لجميع األنشطة وعمى مستوى
المنظمة ككؿ" ،ومف المالحظ في ىذا التعريؼ تحديده لسبؿ تحقيؽ الجودة الشاممة وذلؾ مف خالؿ
تحمؿ كؿ مف اإلدارة والعامميف بشكؿ تضامني مسؤوليتيا في االرتقاء بجودة الخدمة أو المنتج ،وذلؾ
مف خالؿ التحسيف المستمر لكافة األنشطة والعمميات ،وال يقتصر ذلؾ عمى التعاوف والتكامؿ المادي،
بؿ يتعداه لمتكامؿ الفكري مف خالؿ إيماف الكؿ بمتطمبات الجودة الشاممة ،كما حدد التعريؼ سبؿ
قياس الجودة مف خالؿ إرضاء المستيمكيف.
ويعرؼ ( )Sadikoglu and Olcay, 2014ادارة الجودة الشاممة بأنيا فمسفة ادارية يتـ
تبنييا عمى مستوى الشركة ككؿ وصوال لتحسيف المستمر لكؿ مف منتجاتيا وخدماتيا وعممياتيا مف
خالؿ التركيز عمى احتياجات العمالء وتوقعاتيـ امال في تعزيز رضى العمالء وتحسيف اداء الشركة..
ويرى ( )Al-Fayyad, 2010في إدارة الجودة الشاممة نظاـ شامؿ ومتكامؿ ييدؼ الوصوؿ
إلى جودة المخرجات ،مف خالؿ التركيز عمى جودة المدخالت والعمميات الداخمية ،والمتأثرة بتطمعات
كؿ مف أصحاب العمؿ والمؤسسات الدولية المعنية بالجودة ،بينما يرى (الكحموت )2013 ،أف إدارة
الجودة الشاممة عبارة عف نظاـ شامؿ يتكوف مف تركيبة لمفمسفة اإلدارية الشاممة مع مجموعة مف
األساليب واألدوات الالزمة لتطبيقيا ،وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى رضا المستيمكيف تجاه المنتجات
التي تقوـ بإنتاجيا الشركة ،واعتماد المشاركة الجماعية وفريؽ العمؿ في أداء المياـ المختمفة واجراء
التحسينات المستمرة عمى جميع أنشطة الشركة.
وقد عرؼ ( )Weygandt, et, al., 2012إدارة الجودة الشاممة :بأنيا أنظمة تسعى لمتقميؿ
مف عيوب المنتجات التامة الصنع بيدؼ التوصؿ لمستوى الالعيوب في المخرج النيائي سواء أكاف
منتجاً أو خدمة (وىذا ما أطمؽ عميو ( )Crosbyمصطمح ( ،))Zero Defectوتحسيف كؿ األبعاد أو
المكونات في سمسة القيمة لممنتج ،بيدؼ إرضاء الزبوف وكسب زبائف جدد.
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كما يرى ( )Kaplan, et, al., 2012في إدارة الجودة الشاممة عممية لمتحسيف المستمر
لمجودة ) )CQIوىو مفيوـ مطور آخر إلدارة الجودة الشاممة يركز بشكؿ قوي عمى تحسيف وتطوير
العمميات الداخمية والخارجية ذات الصمة بالجيات الداخمية لمشركة ( القوى العاممة  -المديريف )
والجيات الخارجية المرتبطة بالشركة (الجميور المستيمؾ لممنتج /الخدمة ،والعمالء ) ،وىذا ما ذىب
إليو أيضا ( )Edmonds, et, al., 2012في تعريفيـ إلدارة الجودة الشاممة حيث عرفوىا بأنيا:
"التحسيف المستمر لمجودة مف خالؿ استم اررية العامميف في الشركة في بذؿ قصارى جيدىـ لػ (خفض
العيوب – إزالة التالؼ والضائع – سرعة االستجابة – تبسيط تصميـ المنتجات  -تسييؿ عممية
توصيؿ المنتجات والخدمات لمزبائف) بيدؼ إرضاء توقعات الزبائف حوؿ تمؾ المنتجات النيائية".
ويعتبر (عبيد )2014 ،أف إدارة الجودة الشاممة ىي مجموعة مف المعايير والسمات ،التي
يجب توافرىا في جميع عناصر المؤسسة ،أو العممية في المؤسسة ،سواء ما يتعمؽ بالمدخالت ،أـ
العمميات ،أـ المخرجات ،التي تعمؿ عمى تحقيؽ حاجات ،ورغبات ،ومتطمبات العامميف في المؤسسة،
والمجتمع المحمي؛ وذلؾ مف خالؿ االستخداـ األمثؿ والفعاؿ لجميع اإلمكانات البشرية ،والمادية ،مع
استغالؿ الوقت ،ومالءمتو ليذه اإلمكانات.
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف التوصؿ إلى أف إدارة الجودة الشاممة ىي فمسفة إدارية تسعى اإلدارة
مف خالىا إلى استغالؿ كافة مواردىا المتاحة مادية وبشرية ومعموماتية بكفاءة عالية ،وبتنسيؽ شامؿ
لكافة مقوماتيا ،وباشراؾ الجميع في ممارسة استراتيجيتيا ،وصوال إلرضاء الزبوف بشكؿ مستمر
ومتجدد والحفاظ عميو ،واكتساب زبائف جدد.
وكأي فمسفة جديدة أو نظاـ البد ليا مف مبادئ وأىداؼ ،والتي مف الممكف قراءتيا بيف
الكممات الموضحة لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة السابقة الذكر ،والتالي سرد ألىـ مبادئ وأىداؼ إدارة
الجودة الشاممة التي وردت في ىذه المفاىيـ:
3.4

مبادئ إدارة الجودة الشاممة
تناوؿ العديد مف الباحثيف أبعاد ومرتكزات إدارة الجودة الشاممة والتي يختمؼ تصنيفيا مف

دراسة إلى أخرى ويمكف سردىا كما يمي:
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.1

التركيز عمى العمميات والنتائج معا :وىو ما أشارت إليو المفاىيـ السابقة بمصطمح (التحسيف
المستمر) ،والذي يركز بشكؿ قوي عمى تحسيف وتطوير العمميات الداخمية والخارجية لمشركة
( ،)Kaplan, et, al., 2012فالتركيز عمى النتائج دوف العمميات قد يعطي نتائج ،مؤقتة لف
يكتب ليا االستم اررية مالـ تبنى عمى أساس سميـ مف المدخالت والعمميات الداخمية ،وىذا ما
ذىب إليو ()Al-Fayyad, 2010

إف إدارة الجودة الشاممة تيدؼ الوصوؿ إلى جودة

المخرجات مف خالؿ التركيز عمى جودة المدخالت والعمميات الداخمية.
.2

التخطيط االستراتيجي :إف بداية سعي الشركات إلى ممارسة إدارة الجودة الشاممة والتخطيط
ليا اس تراتيجيا لدمج أنظمة وعمميات الشركة مع متطمبات البيئة الخارجية والزبائف يبدأ بقرار
استراتيجي ،يركز عمى الجودة التي ترتكز رؤية ورسالة الشركة عمى تحقيقيا بأعمى الدرجات
ألنيا الوسيمة األكثر كفاءة التي تتمكف الشركة مف خالليا إحراز ميزة تنافسية في األسواؽ
العالمية ).(Ross,1995

.3

التدريب :فمف الخطأ ممارسة إدارة الجودة الشاممة دوف تدريب مسبؽ لكافة المستويات
االدارية ،حيث أف التدريب ىو وسيمة ذات كفاءة تضمف إكساب األفراد العامميف الميارات
والقدرات الالزمة لتطوير وتحسيف الجودة في العمؿ (.)Roumi, et, al., 2012

.4

استخداـ الحقائؽ اساساً التخاذ الق اررات :إف تكامؿ الممارسة الناجح إلدارة الجودة الشاممة
يتمثؿ بالمعمومات ذات الصمة التي تتوفر لإلدارات العميا ،بما يعزز عممية صنع الق اررات،
التي تستند إلى الحقائؽ الفعمية التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مختمؼ الجيات في الشركة ،مما
سيحقؽ قاعدة معموماتية ميمة تستطيع الشركة الرجوع إلييا عند الحاجة في اتخاذ الق اررات
الميمة ،مما يجعؿ المعمومات أساساً ميماً في فمسفة إدارة الجودة الشاممة ).(Cliar,1997

.5

الوقاية مف األخطاء قبؿ وقوعيا :حيث تسعي فمسفة إدارة الجودة الشاممة لمتخفيض مف عيوب
المنتجات التامة الصنع بيدؼ التوصؿ لمستوى الالعيوب في المخرج النيائي ،سواء أكاف
منتجاً أو خدمة ( ،)Weygandt, et, al., 2012ويرى ( )Jablonski, 1991أف إعماؿ
ىذا المبدأ يتطمب استخداـ معايير مقبولة لقياس جودة المنتجات والخدمات أثناء عممية اإلنتاج
بدال مف استخداـ مثؿ ىذه المعايير بعد وقوع األخطاء.
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.6

تغيير الثقافة التنظيمية لدى العامميف :يتطمب ىذا األمر تغيير نمط العمؿ التقميدي لإلفراد
العامميف .والذي قد يواجو مقاومة مف العامميف ،نتيجة التغيرات التي تحدثيا إدارة الجودة
الشاممة في نمط عمميـ الروتيني ،األمر الذي يفتح باب المناقشات والحوار سواء مع العامميف
بعضيـ لبعض ،أـ مع اإلدارات العميا لموصوؿ إلى حموؿ لممشاكؿ التي يواجيونيا في
الشركة .والتي تمثؿ األسموب الذي ينتج إجراء تحسينات متعددة في العمميات المختمفة،
فضالً عف منح العامميف الثقة بأف عمميـ أصبح ذا أىمية كبيرة لمشركة ).(Cliar,1997

.7

التركيز عمى الزبوف :يعتبر البعض أف الزبوف ىو مف أىـ األصوؿ ألية شركة ،ويرتبط رضا
الزبوف الدائـ بالضرورة بنجاح وتميز الشركة ،وقد عرؼ ) (Demingالجودة عمى أنيا ليس
فقط اإليفاء بتوقعات ،واحتياجات الزبوف ،ولكف كذلؾ التنبؤ باحتياجاتو وتوقعاتو المستقبمية
) ،(Besterfield et, al., 2005كما أف كافة المفاىيـ السابقة رغـ تباينيا اتفقت أف المبدأ
األساسي لفمسفة إدارة الجودة الشاممة ىي الوصوؿ إلى إرضاء العميؿ ،والعميؿ ليس فقط
طالب المنتج أو الخدمة الذي تحاوؿ الشركة تمبية طمباتو بالجودة والتكمفة والوقت المناسب،
بؿ يدخؿ ضمف مفيوـ العميؿ أيضا عماؿ الشركة الذيف يجب التركيز عمييـ مف خالؿ
التدريب

والتمكيف

والتحفيز،

ليكونوا

الضماف

إلنجاح

إدارة

الجودة

الشاممة

(.)Weygandt, et, al., 2012
.8

إشراؾ الموظفيف وتمكينيـ :تستنػػد فمسفة اإلدارة الحديثة اليوـ عمى أساس أف أىداؼ الشركة
تتحقؽ مع اآلخريف ومف خالليـ) ،(Robbins & Coulter, 2005لذلؾ فإنو مف الضروري
عمى االدارة العميا العمؿ عمى توضيح رؤيتيا تجاه الجودة الشاممة ،واشراؾ العامميف في
صياغة الطرؽ المناسبة لتطبيقيا ،لتضمف بذلؾ ايمانيـ بيذه الرؤيا وتبنييـ ليا .وكمتطمب
أساسي مف متطمبات إدارة الجودة الشاممة في تعظيـ مشاركة جميع العامميف داخؿ الشركة
ضمف الفريؽ الواحد .وقد أشار ) (Besterfield; et.,al., 2005إلى أف إشراؾ وانخراط
الموظفيف يأخذ أشكاال متعددة عمى النحو اآلتي:
 فرؽ العمؿ :حيث تشير إلى مجموعة مف الناس يعمموف سوية ،وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ
أو غايات مشتركة.
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 التمكيف ( :(Empowermentيشير مصطمح تمكيف العامميف إلى إيجاد بيئة يمتمؾ
فييا العامموف القدرة ،والثقة ،باإلضافة إلى التحمي بالمسؤولية في تحسيف العمميات
واألداء ،والمبادرة في الخطوات الضرورية مف أجؿ تمبية متطمبات الزبوف ،وذلؾ
لتحقيؽ أىداؼ وقيـ الشركة.
 التحفيز :ويتـ ذلؾ انطالقا مف توفير االحتياجات الضرورية لمعامميف والتي تشمؿ
حاجات البقاء ،واألمف ،واالجتماع ،واالحتراـ ،وتحقيؽ الذات.
كما تؤكد مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة أف القوى العاممة تتكوف مف أفراد أذكياء قادريف عمى
الخمؽ واإل بداع ،وىو عكس ما تفترضو المفاىيـ التقميدية بأنيـ أشخاص أغبياء ال ييميـ سوى
الحصوؿ عمى الماؿ ،ففي ظؿ إدارة الجودة الشاممة تعتبر المكافأة المالية أحدى الطرؽ
لتعويض األفراد عف مجيوداتيـ في مجاؿ الجودة ،فقد أثبتت األبحاث والدراسات المتعددة أف
لألفراد أىدافا أخرى غير المكافآت المالية تنمي اىتماماتيـ بالمنظمة وانتماءىـ ليا ،أقمّيا
األجور وأعالىا تحقيؽ الذات ،مرو ار بتغذية المكانة االجتماعية التي يمكف أف يحققيا الموظؼ
مف خالؿ عممو ،فيـ يحبوف أف تقابؿ جيودىـ بالثناء مف خالؿ التدريب وابداء الرأي والمشاركة
في نشاطات المنظمة كافة ،واعطائيـ الفرص لمحصوؿ عمى معمومات واسعة بخصوص عمميـ
وتسييؿ ميمة حصوليـ عمييا خالؿ توفيرىا في مكاف العمؿ ،كما يجب أف ينظر إلى القوى
العاممة بأنيا تشكؿ مصد ار ىائال لممعمومات والكفاءات التي يمكف استخداميا في تطوير
األعماؿ وزيادة اإلنتاجية ،وخفض التكاليؼ والفاقد ،وليذا يجب إشعار العامميف بأنيـ أعضاء
في فريؽ واحد قادر عمى تحقيؽ النجاحات لممؤسسة وىـ بالتأكيد يستحقوف المساندة والتأييد
(الكحموت.)2013 ،
.9

التغذية العكسية :إف استمرار تحسيف الجودة يعتمد ويقترف بالتدفؽ الدقيؽ لممعمومات عف
العمميات ،التي ينتج عنيا منتج المنظمة وعف الموظفيف ،والوكالء ،والبائعيف ،والعمالء،
والمساىميف ،وأصحاب المصالح ،والمجتمع ككؿ .لذلؾ فإف توفر تغذية عكسية عف الجودة
وأدائيا لمموظفيف والمديريف في الوقت المناسب وبشكؿ مستمر ،يسمح بتحسف العمميات
وبالتالي رفع مستويات الجودة مما يساىـ في زيادة فرص النجاح واإلبداع والتمييز لممنظمة
وزيادة ارتباط عمالئيا بيا (الكحموت ،)2013 ،وىذا المبدأ األخير يتيح لممبادئ السابقة أف
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تؤتي ثمارىا .في ىذا المجاؿ تمعب االتصاالت بيف المشرفيف ومرؤوسييـ الدور المحوري،
حيث يعتبر توجيو المرؤوسيف ىي التحدي األكبر أماـ المشرفيف في ىذه المرحمة .ومف ثـ فإف
النجاح في الحصوؿ عمى تغذية عكسية دقيقة ،ومساعدة المشرفيف لمرؤوسييـ في مواكبة
التطور ،تعتبر مف أىـ عوامؿ الزيادة في فرص النجاح واإلبداع (.)Jablonski, 1991
3.5

أىداف إدارة الجودة الشاممة
يرى (السقاؼ )2005،أف اليدؼ األساسي مف ممارسة برنامج إدارة الجودة الشاممة في شركات

األعماؿ ىو ( :تطوير الجودة لممنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليؼ واإلقالؿ مف الوقت
والجيد الضائع لتحسيف الخدمة المقدمة لمزبائف وكسب رضائيـ) .وىذا اليدؼ لمجودة يشمؿ ثالث
فوائد رئيسة ميمة ىي:
.1

خفض التكاليؼ :إف الجودة تتطمب عمؿ األشياء الصػحيحة بالطريقػة الصػحيحة مػف أوؿ مػرة،
وىذا يعني تقميؿ المنتجات التالفة أو إعادة إنجازىا ومف ثـ تقميؿ التكاليؼ.

.2

تقميؿ الوقت الالزـ إلنجاز الميمات لمزبوف :فاإلجراءات التي وضػعت مػف قبػؿ الشػركة إلنجػاز
الخػػدمات لمزبػػوف ق ػد ركػػزت عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ ومراقبتيػػا ،ومػػف ثػػـ جػػاءت ىػػذه اإلج ػراءات
طويمة وجامدة في كثير مف األحياف مما أثر تأثي اًر سمبياً في الزبوف.

.3

تحقيػػؽ الجػػودة :وذلػػؾ بتطػػوير المنتجػػات والخػػدمات بحسػػب رغبػػة الزبػػائف ،إف عػػدـ االىتمػػاـ
بػػالجودة يػػؤدي لزيػػادة الوقػػت ألداء وانجػػاز الميػػاـ ،وزيػػادة أعمػػاؿ المراقبػػة ومػػف ثػػـ زيػػادة شػػكوى
المستفيديف مف ىذه الخدمات.

كما يذكر (حمود )2009 ،أىـ الوظائؼ التي تسعى إدارة الجودة لتحقيقيا وىي:
.1

الجودة تعتبػر مفتػاح أساسػي فػي التصػدي لممنافسػة الدوليػة وتحقيػؽ المكانػة التسػويقية المالئمػة
لممنظمات المعنية.

.2

تساىـ الجودة الشاممة في تحقيؽ مؤشرات أساسية ،مثؿ :تحسيف المسػتوى المعيشػي لمفػرد نحػو
التجارة التصديرية في ظؿ العولمة ،زيادة اإلنتاجية وتحسيف أبعادىا اليادفة.

.3

التحسيف المستمر في استخداـ التكنولوجيا المتطورة.

.4

االستخداـ األمثؿ لمطاقات البشرية.

.5

االستخداـ اليادؼ ألبعاد التدريب والتطوير وتحسيف برامج التطور.
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.6

اعتمػػاد المعػػايير القياسػػية س ػواء المعػػايير الصػػناعية أو اإلقميميػػة أو العالميػػة (9000

)Iso

كمتطمبػػات أساسػػية فػػي قيػػاس كفػػاءة األداء وفاعميػػة االىتمػػاـ بشػػكؿ أساسػػي فػػي الوصػػوؿ إلػػى
مسػػتويات عاليػػة مػػف الجػػودة سػواء مػػا يتعمػػؽ منيػػا بالتصػػميـ لممنػػتج أو الخدمػػة أو األداء الػػذي
يستيدؼ تحقيؽ االلتزاـ بتمؾ المواصفات أو المقاييس المراد إنجازىا لكي ينسجـ مع متطمبات
اإلشباع األمثؿ لحاجات المستيمؾ.
.7

تعتبػػر إدارة الجػػودة الشػػاممة مػػدخالً أساسػ ًػيا فػػي زيػػادة القػػدرة التنافسػػية لممنظمػػات المختمفػػة ،مػػف

8.

التركيز عمى الدور الرئيسي الذي يمعبو دور الوقاية بدال مف العالج.

.9

اسػػتخداـ الوسػػائؿ اإلحصػػائية التػػي تسػػاىـ بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي تحقيػػؽ كفػػاءة وفاعميػػة األداء فػػي

خالؿ استم اررية التحسيف في الجودة.

المجػػاالت اإلنتاجيػػة والخدميػػة وتحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا المنظمػػات االقتصػػادية
بشكؿ ىادؼ.
3.6

مراحل ممارسة إدارة الجودة الشاممة
بعد اجراء نظرة عامة عمى الشركة والتعرؼ عمى ىيكميا التنظيمي ،تمر عممية ممارسة إدارة

الجودة الشاممة بخمسة مراحؿ متتالية كما يمي (:)Jablonski, 1991
.1

التييئة أو اإلعداد :وىي عبارة عف مرحمة تحضير واعداد لممارسة إدارة الجودة الشاممة،
وتحديد مدى الحاجة إلى ممارسة ىذا النظاـ وتحديد األىداؼ والموارد المطموبة لتطبيقو ،وفييا
تتحدد األىداؼ والمصطمحات التي يجب االجتماع عمييا.

.2

التخطيط :وفيو يتـ وضع الخطط التفصيمية والتصديؽ عمييا وتوفير الموارد الالزمة.

.3

التقدير والتقويـ :تقويـ قدرة الشركة عمى ممارسة الجودة الشاممة ،واليدؼ مف تطبيقيا ،ومدى
تقبؿ الموظفيف ليا ،ونتائج ممارستيا عمى العمالء.

.4

التنفيذ :وفيو يتـ اختيار المنفذيف وتدريبيـ.

.5

تبادؿ ونشر الخبرات :وفيو يتـ استثمار الخبرات والنجاحات التي تحققت.
وشدد ( )Jablonski, 1991عمى ضرورة أف يسبؽ ىذه المراحؿ التعرؼ عمى
الييكؿ التنظيمي الحالي لمشركة ،وأف تتـ ىذه المراحؿ وفؽ جدوؿ زمني يحدد تاريخ بدء
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وانتياء كؿ مرحمة ،والشكؿ التالي يبيف مراحؿ ممارسة الجودة الشاممة كما يراىا
(.)Jablonski
شكؿ رقـ ()3.1

مراحؿ ممارسة إدارة الجودة الشاممة

المصدر )Jablonski, 1991( :بتصرؼ
بعدد مف المراحؿ تسيـ في
بينما يرى (جودة )2004 ،أف ممارسة إدارة الجودة الشاممة يمر ً

إعداد وتييئة ثقافة المنظمة ،وتيدؼ إلى تحسيف جودة المنتج مف أجؿ إرضاء العميؿ واسعاده ،وىذه
المراحؿ ىي عمى النحو التالي (جودة:)2004 ،
 3.6.1مرحمة اإلعداد:

تيدؼ المرحمة األولى بتجييز األجواء واعدادىا لممارسة منيجية إدارة الجودة الشاممة ،مف خالؿ
تعمـ عناصر إدارة الجودة الشاممة والتدرب عمييا ،وتبدأ المرحمة بعزـ اإلدارة العميا وقناعتيا التامة
بممارسة منيجية إدارة الجودة الشاممة ،وفي ىذه المرحمة تقرر إدارة الشركة رغبتيا في ممارسة إدارة
الجودة الشاممة ،ومف ىذا المنطمؽ يبدأ كبار المدراء بالمنشآت بتمقي برامج تدريبية متخصصة عف
مفيوـ النظاـ ،وأىميتو ،ومتطمباتو والمبادئ التي يستند عمييا ،ويفضؿ أف تتـ عممية التدريب مف قبؿ
جيات متخصصة في ىذا الشأف ،حتى يتحقؽ اليدؼ المنشود مف ورائيا ،عمى أف تقوـ طبقة اإلدارة
العميا بعد ذلؾ بنقؿ أفكار النظاـ إلى العامميف بالشركة ككؿ (الداعور ،وأبو حماـ ،)2013 ،وىذا
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يتطمب مف اإلدارة العميا الوعي الكامؿ بالمفيوـ ودراسة العواقب الناتجة عف تطبيقو ،ومف ثـ العمؿ مف
أجؿ ترسيخ المفيوـ والقناعة بو ،والقدرة عمى إقناع اآلخريف بالمنظمة عمى التغيير ،ومف أىـ المصادر
التي تمجأ ليا اإلدارة العميا لتحقيؽ ذلؾ ،ىي:
 االستعانة بمستشار خارجي ممف ليـ خبرة سابقة في إدارة الجودة الشاممة ،أو االعتماد عمى
العامميف بالمنظمة في ىذا المجاؿ.
 الرجوع إلى ما نشر حوؿ موضوع إدارة الجودة الشاممة ،سواء أكاف عمى شكؿ كتب أو أبحاث
أو مقاالت (جودة.)2004 ،
وبناء عميو ،تتخذ اإلدارة
 القياـ بالتدريب عمى العناصر األساسية لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة،
ً
العميا مجموعة مف اإلجراءات اليامة ،مف شأنيا أف تميد لعممية ممارسة مفيوـ إدارة الجودة

الشاممة ،وىي (كيالدا:)2004 ،
 .1اتخاذ قرار ممارسة منيجية إدارة الجودة الشاممة وااللتزاـ بالجودة الشاممة بإجراء التحسينات
المستمرة.
 .2تشكيؿ مجمس قيادة إلدارة الجودة الشاممة ،والذي ينبغي أف يضـ في عضويتو أعضاء مف
قررتو ،وىذا مف شأنو أف يركز الجيود في موضوع الجودة
اإلدارة العميا بغية زيادة فاعمية ا
الشاممة ،بدال مف أف تكوف عمى ىامش جدوؿ األعماؿ ،مما يجعمو عرضة لمتاىة بيف
المواضيع المتعددة.
 .3اختيار منسؽ أو لجنة تنسيؽ ،ويكوف دوره ىو رفع التقارير المباشرة إلى اإلدارة العميا بكؿ
تفاصيؿ عممية ممارسة إدارة الجودة الشاممة ،ويوصى أف تكوف لجنة مسئولة عف التنسيؽ
تضـ ممثمي الدوائر المختمفة في المنظمة.
 .4تعبئة الشركاء الداخمييف والخارجييف ،ويشترط ذلؾ النشاط إتماـ الخطوات السابقة ،واال ستكوف
العممية مجرد إجراء برامج جودة محدودة ،ويكوف األمؿ في استمرارىا ضعيؼ .وتيدؼ اإلدارة
العميا مف خالؿ ذلؾ النشاط إلى إيجاد ثقافة التغيير وتعزيز مفيوـ الجودة ،حتى يتقبؿ الجميع
التغيير عمى أساس أف يصب في مصمحتيـ.
ويرى أوكالند أف أوؿ خطوات ممارسة إدارة الجودة الشاممة ،يجب أف تتـ مف خالؿ إستراتيجية
المنظمة بشكؿ موسع ،وىذا يحتاج إلى عممية اتصاؿ فعالة ،ويشير أوكالند إلى أف الكثير مف
49

المنظمات ينقصيا عممية االتصاؿ الناجحة ،حيث إف ذلؾ مف شأنو أف يكوف السبب في خمؽ العديد
مف المشاكؿ ،مما قد يؤدي إلى اإلرباؾ وفقداف االىتماـ باإلجراءات الصحيحة والتطوير ،وغياب
التوجيو وانعداـ الحافز نحو ممارسة إدارة الجودة الشاممة (.)Oakland, 2000
 3.6.2مرحمة التخطيط
تأتي مرحمة التخطيط بعد مرحمة اإلعداد ،وتجييز الظروؼ المالئمة لممارسة إدارة الجودة
الشاممة ،حيث يتـ استخداـ المعمومات التي تـ جمعيا خالؿ مرحمة اإلعداد في عممية التخطيط
لمنيجية التنفيذ .وتوضع خطة تفصيمية لتحسيف الجودة والخدمة بمغة سيمة مفيومة لمجميع ،تعرؼ
بخطة العمؿ ،يتـ خالليا تحديد اإلجراءات التي تتخذ ،وترتيب حدوثيا ،واألفراد المسئوليف عف ىذه
اإلجراءات ،والدور الذي يمعبو اإلجراء في الكينونة التي سوؼ تصبح عممية إدارة جودة شاممة ،كما
تشمؿ الخطة الميزانيات الالزمة لتنفيذ العممية ،حيث إف ذلؾ التحديد سيساعد اإلدارة عمى التأكيد فيما
إذا كاف لممنظمة القدرة عمى ممارسة إدارة الجودة الشاممة (الناظر.)2004 ،
وتقع مسئولية الخطة عمى الرئيس ،أو الفرد ،أو المجموعة مف الناس الذيف يرفقوف تقاريرىـ إلى
الرئيس مباشرة ،وتتكوف ىذه المرحمة مف ثالث خطوات (جودة:)2004 ،
 .1بداية تشخيصات الجودة الشاممة ،مف خالؿ تحميؿ البيئة الداخمية بما فييا مف عناصر القوة
ومواطف الضعؼ ،ووضع األىداؼ اإلستراتيجية بعيدة المدى لتكوف متوافقة مع رسالة
المؤسسة ،باإلضافة إلى وضع رسالة المنظمة ،واألىداؼ قصيرة المدى بما يتفؽ مع
اإلستراتيجيات ويكفؿ الوصوؿ إلييا.
 .2تشييد برنامج تدريب ،وتكوف مركزة في البداية لفرؽ العمؿ المختمفة في موضوعات الجودة
والتعاوف وعمؿ الفريؽ.
 .3التنظيـ لمجودة ،وتشمؿ تصميـ خطط التنفيذ المتعمقة بالمرحمة التالية مع األخذ بعيف االعتبار
الموارد المادية والبشرية المتاحة لممنظمة.
لقد حاوؿ مف (كوىيف) مف جامعة كولومبيا تحديد بعض الخطوات العريضة لتنفيذ مشاريع تحسيف
الجودة ،وىي :قياـ كؿ إدارة أو قسـ بتعييف منسؽ لمجودة ,حيث يفضؿ أف يكوف مف أعضاء اإلدارة
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العميا ،وقد أوصى (جوزيؼ كيالدا) ذلؾ في المرحمة األولى مف عممية ممارسة إدارة الجودة الشاممة
بما يمي:
 .1عقد لقاءات تدريبية لممنسقيف حوؿ ممارسة العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاممة.
 .2تحديد لقاء عاـ بيف المنسقيف ومديرييـ لمناقشة مشاريع تحسيف الجودة.
 .3تعييف عدد مف المستشاريف لدى األقساـ واإلدارات مف أجؿ تقديـ المساعدات الممكنة ،خاصة
في المراحؿ األولية لممشاريع (.)Cohen, Eimicke, 1996
إف أىمية دور المنسقيف لمجودة يكمف في أنو مدخؿ لعممية إدارة الجودة ،وذلؾ بتأكيدىـ عمى أف
العامميف قد حصموا عمى المعرفة ،والميارات ،والقدرات الكافية التي تمكنيـ مف ممارسة إدارة الجودة
الشاممة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كما أف عممية االختيار والتعييف تحتاج أيضاً لتتضمف عناصر
الجودة كجزء ىاـ مف العممية (.)Talha, 2004
وبالتالي يمكف استنتاج أف ىذه المرحمة مف مراحؿ ممارسة إدارة الجودة الشاممة ،والنجاح في
تحديد المشاريع التي سيتـ تنفيذىا في المنظمة عمى ضوء مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة ،ومف الممكف
أف يقدـ دافعا قويا لإلدارة والموظفيف لالستمرار في ىذه المشاريع في المستقبؿ ،كما أف عدـ النجاح قد
يكشؼ لإلدارة جوانب القصور والمعوقات التي حالت دوف االستفادة مف مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة.
وبالنظر إلى ما يترتب عادة عمى ممارسة إدارة الجودة الشاممة مف تغيير ،وما يتوقع أف يواجو ىذا
التغيير مف مقاومة فإنو ينبغي أف تكوف اإلدارة عمى استعداد لمواجية المعارضة عمى كؿ مستوى،
ويقوموف بتييئة األجواء بإقناع الجميع بما يفعمو المديروف لما فيو مف مصمحة لمعمؿ ولمجميع،
ولتحقيؽ ذلؾ ،يمكف أف يستعينوا بالتدريب قبؿ أف تحدث المواجية.
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 3.6.3مرحمة التنفيذ
في ىذه المرحمة يبدأ التنفيذ الفعمي لمخطط الموضوعة ،حيث تقوـ فرؽ العمؿ المختمفة بإحداث
التغييرات الالزمة مف خالؿ أداء المياـ الموكمة إلييا لموصوؿ إلى األىداؼ المحددة،
أىميا (الدراركة:)2006 ،
 .1تحميؿ عمميات العمؿ.
 .2التعرؼ عمى حاجات المستفيديف.
 .3االتصاؿ بالمزوديف.
 .4معالجة المشكالت التي تحوؿ دوف ممارسة مبدأ الجودة في عمميات المنظمة.
إف األسموب الذي يتـ بو تكويف وتشكيؿ فرؽ الجودة يختمؼ تبعا لمياـ وحجـ كؿ إدارة ،غير أنو
ال بد أف يراعى عند تكويف ىذه الفرؽ النقاط التالية (عبد المطيؼ:)2002 ،
 .1أف يتـ اختيار أعضاء الفريؽ مف بيف األفراد الذيف يحبوف المشاركة في األعماؿ الجماعية
ولدييـ االستعداد لتكريس وقتيـ بالكامؿ ليذه الميمة.
 .2أف يكوف أعضاء الفريؽ مف أولئؾ الذيف يقوموف فعال بتحميؿ العمؿ في منظماتيـ.
 .3أف يكوف الفريؽ مكونا مف ممثميف مف معظـ المستويات اإلدارية في المنظمة.
 .4أف تقوـ إدارة المنظمة بإعطاء الفريؽ صالحية فيما يتعمؽ بوصؼ أداء العمؿ في المنظمة
وفيما يتعمؽ باقتراح وسائؿ تحسيف أداء العمؿ بصفتيـ القائميف عمى تنفيذ مشاريع تحسيف
الجودة في المنظمة.
 .5دمج عمؿ الفريؽ في البناء الييكمي لممنظمة ،والنظر إليو عمى أساس أنو جزء مف العمؿ
االعتيادي بالنسبة لممنظمة وليس أم ًار طارئاً.
ويرى الباحث أف المنظمة ال بد أف تواجو في مرحمة التنفيذ بعض المشاكؿ اإلدارية والفنية،
وبالتالي فإنو يتـ استخداـ األدوات المساعدة في حؿ المشاكؿ مثؿ خريطة السبب واألثر وتحميؿ باريتو
وخرائط الرقابة وخريطة المتابعة وغيرىا مف األدوات المعروفة .ونظ اًر ألف تقديـ إدارة الجودة الشاممة
ليس مشروعاً قصير المدى ،فيجب أال يوجد تركيز غير ضروري عمى النتائج قصيرة المدى ،وعمى
المؤسسة أف تتأكد أف تنفيذ إدارة الجودة الشاممة يحدث بالتدريج ،ويجب أف يعطي كؿ نجاح ممكف
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عف طريؽ تقديمو في البداية في قطاع ،أو قسـ يحكـ عميو بأنو قادر عمى توفير أكبر فرصة لمنجاح.
وييدؼ البدء التدريجي إلى مرحمة التعميـ ،أو التجزئة حيث يمكف إدخاؿ تعديالت ،وضبط دقيؽ مع
التنفيذ العممي ،ويجب أف يراقبو فرد مؤىؿ بشكؿ جيد في ىذا المجاؿ ،وحيادي ،ومسئوؿ ،وصاحب
ثقة.
 3.6.4مرحمة الرقابة والتقويم
يجب عمى اإلدارة العميا أف تراقب مرحمة بدء إدارة الجودة الشاممة بعناية ،ويجب أف تستمر
العممية طبقاً لخطة العمؿ المشيدة ،ويتـ بناء أنظمة الرقابة عمى أساس الرقابة المتزامنة أو الرقابة
المرحمية والمتابعة الدقيقة أوالً بأوؿ ،باإلضافة إلى الرقابة الالحقة أو الرقابة البعدية والتي يتـ فييا
تقويـ الجيود المبذولة في ممارسة منيجية إدارة الجودة الشاممة .ومف الجدير بالذكر بأف ىذه المرحمة
تتطمب قياـ المنظمة بعممية التقويـ الذاتي عف طريؽ العامميف فييا ،كما أف بعض المنظمات قد
تستعيف بخبرات خارجية في ىذا المجاؿ ،حيث تسعى المنظمة في ىذه المرحمة إلى إيجاد الثقافة
التنظيمية المالئمة لمتطبيؽ .ومف المفيد مالحظة ردود فعؿ الناس لألنشطة األولية المرتبطة بتنفيذ
إدارة الجودة الشاممة ،ألف العممية كميا مبنية عمى ترحيب كؿ فرد بالمشاركة الكمية ،ويجب تحميؿ أي
مقاومة لمتغيير ،ومالحظة درجة مشاركة األفراد حيث إف ىذه الخطوة ىي التي تحرؾ األفراد ،وتنقؿ
اإلستراتيجية مف الورؽ إلى الواقع ،وتتعامؿ مع أكثر المسائؿ صعوبة عف كيفية نشر عممية تحسيف
الجودة في المنظمة ولدى المورديف (كيالدا.)2004 ،
وغالبا ما تبدأ عممية التقويـ ببعض التساؤالت اليامة و التي يمكف في ضوء اإلجابة عمييا
ً

تييئة األرضية المناسبة لمبدء في ممارسة نظاـ إدارة الجودة الشاممة (الداعور ،وأبو حماـ.)2013 ،
.1

ما ىي األىداؼ التي تسعى الشركة إلى تحقيقيا؟

.2

ماذا يجب عمى الشركة القياـ بو لتحقيؽ ىذه األىداؼ؟

.3

حاليا في الشركة والتي تستيدؼ تحسيف األداء؟
ما ىي األساليب المطبقة ً

4.

ىؿ ىناؾ إمكانية إلحالؿ أسموب إدارة الجودة الشاممة بدالً مف األساليب المعموؿ بيا في

الوقت الراىف؟
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.5

ما ىي المنافع التي يمكف أف نحققيا مف و ارء ممارسة نظاـ إدارة الجودة الشاممة؟

.6

ما ىي متطمبات ممارسة النظاـ بفعالية داخؿ الشركة؟

.7

ما ىي أىـ العقبات التي يمكف أف تعيؽ ممارسة النظاـ؟

وتعتمد المنظمات كثي اًر في مرحمة الرقابة والتقويـ عمى التغذية الراجعة حيث يتـ التركيز عمى مدى
تمبية المنظمات لمتطمبات واحتياجات عمالئيا ،وحتى يكوف نظاـ الرقابة فعاال فإنو ينبغي أف تتوفر
فيو البساطة وقمة التكمفة والموضوعية ،باإلضافة إلى قدرة النظاـ عمى تطبيقو واكتشاؼ األخطاء في
الوقت المناسب .ويتطمب ذلؾ تدريب العامميف المعنييف عمى كيفية استخداـ أساليب الرقابة وبالذات
األساليب اإلحصائية ،وكيفية اكتشاؼ االنحرافات وتصحيحيا (جودة.)2004 ،
 3.6.5مرحمة التحسين المستمر
إف الجودة ليس ليا نياية ،فاإلحساس باإللحاح نحو الجودة يجب أف يكوف مغروس بشكؿ دائـ
في كؿ شخص بالمنظمة ،وأف إدارة الجودة الشاممة تتطمب استمرار البحث عف التحسيف بخطى ثابتة
وممارسة التدريب المستمر ،وتقييـ ومكافأة التقدـ ،واعادة وضع أىداؼ التحسف .فاألشياء تتغير ،مثؿ
حاجات العمالء والتكنولوجيا والموظفيف ،وعمى المنظمات تحسيف عممياتيا لتالءـ متطمبات عمالئيا
وتوقعاتيـ ،ومتابعة التكنولوجيا وممارسة ما ىو جديد وضروري منيا ،كي تحافظ عمى الميزات
التنافسية والقدرات اإلنتاجية ،وعمييا توسيع دائرة الجودة عف طريؽ الوصوؿ إلى موردييا لتحسيف جودة
منتجاتيـ وخدماتيـ (المناصير.)1994 ،
وقد أثبتت البحوث العالقة بيف دورة حياة المنظمات والتطور التنظيمي ،أنو كمما نمت المنظمة
ونضجت وتستقر ،تطفو مشكالت مختمفة في كؿ مرحمة مف الدورة .يحتاج ممارسة إدارة الجودة
الشاممة في البداية إلى التخمي عف الممارسات القديمة ،واستبداليا بتطبيقات إدارة الجودة الشاممة .حيث
أف التقدـ في عممية إدارة الجودة الشاممة يتطمب توسيع نطاؽ المشاركة ،وتطوير أنظمة تتيح مف
الممارسات األساسية إلدارة الجودة الشاممة ،ففي مرحمة النضوج إلدارة الجودة الشاممة ،تظير تطبيقات
إدارة الجودة الشاممة متعمقة ومؤثرة في كؿ مف وضع إستراتيجية وخطط التنظيـ ،وفي آلية اتخاذ
الق اررات اإلدارية ،وممارسات إدارة الموارد البشرية ،وتعزيز النظاـ الداعـ إلدارة الجودة الشاممة ،وعمى
التنظيـ أف يعزز وينقح الممارسات األساسية إلدارة الجودة الشاممة ،في كؿ مرحمة مف مراحؿ دورة
54

تطور الجودة ،مما يعزز ميارة التنظيـ في التحسيف المستمر وبشكؿ مطرد ،حيث إف زيادة تمؾ الميارة
مطموبة ،ألف معايير ومتطمبات الجودة تزداد بشكؿ مستمر ،بسبب السوؽ العالمية شديدة المنافسة .أي
أنو عمى المنظمات أف تتعمـ وتنضج بشكؿ مستمر ومتواصؿ ،لتمنع عمميات الجودة مف الركود أو
حتى أف تصبح مع الوقت غير فعالة (.)Longenecker, Scazzero, 1996
عمى المنظمة ترجمة متطمبات الزبائف إلى أىداؼ تنفذىا مف خالؿ العمميات التي تقوـ بيا،
ىذه األىداؼ تكوف عبارة عف األولويات التنافسية العامة ،وىي تحسيف الجودة ،وتخفيض التكاليؼ،
وسرعة التسميـ والمرونة في اإلنتاج .وىذه األولويات ال يمكف تجاىميا بالكامؿ ،ولكف يمكف أف يتـ
التركيز عمى واحدة أكثر مف األخرى .وحيث إف اختيار العامميف المؤىميف يستطيعوف تنفيذ تمؾ
األولويات بأقؿ التكاليؼ .فعمى سبيؿ المثاؿ ،عند تدريب العامميف عمى ميارات عالية ومتنوعة،
وتفويضيـ ببعض الصالحيات في اإلنتاج ،حيث يحتاجوف لممارسة بعض الق اررات لتحسيف الجودة،
ذلؾ النوع مف المرونة يساعد المنظمة عمى الحصوؿ عمى مجاؿ لممرونة في اإلنتاج ،وبالتالي تحقيؽ
األولويات التنافسية العامة (.)Ahmed and Schroeder, 2002
3.7

تكاليف الجودة
عند القياـ بجيود التحسيف المستمر لمجودة ،أي ممارسة نظاـ إدارة الجودة الشاممة ،سيظير

مقابؿ ذلؾ مفيوـ تكاليؼ الجودة " ،"quality costsويقصد بمفيوـ تكاليؼ الجودة ىو إجمالي
التكاليؼ لمجيود المبذولة في التحسيف المستمر(الجودة) ،واجمالي تكاليؼ إجراء القصور في التحسيف
( ،)Feigenbaum,1956وقد عرفت (الحمبي )2010 ،تكاليؼ الجودة بأنيا" :نظاـ التكاليؼ الذي
يعمؿ عمى قياس وتحميؿ ورقابة تكاليؼ الجودة لموصؿ إلى مستوى الجودة المطموب وتحقيؽ التوازف
بيف الجودة والتكمفة" ،وبالتالي يمكف تعريؼ تكاليؼ الجودة بأنيا المقاييس المالية ألداء التحسيف
المستمر لمجودة ،إضافة إلى تكاليؼ ضعؼ التحسيف المستمر لمجودة أو ما توصؼ بأنيا تكاليؼ
الجودة الرديئة.
وقد أوضح ( )Kaplan, et, al., 2012بأف ما نسبتو بيف ( )%30-%20مف تكاليؼ الجودة ىي
ذات صمة بشكؿ مباشر بتكاليؼ التصنيع (تكاليؼ مباشرة) ،وقد صنفيا إلى أربع فئات كالتالي:
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.1

تكاليؼ الوقاية :فيي تمؾ التكاليؼ المتكبدة لضماف أف الشركات تنتج منتجات وفقا لمعايير
الجودة العالمية ( ،)ISO 9001ولتجنب منع حدوث عيوب قبؿ إنتاج المنتج بشكمو النيائي
مف خالؿ تصميـ منتجات جيدة خالية مف العيوب ،وقد ضرب أمثمة عمى ذلؾ ( ىندسة
الجودة ،وتدريب العامميف ،والرقابة عمى الجودة ،لموصؿ إلى اليدؼ الرئيس ،والمتمثؿ بإرضاء
الزبائف وكسب الثقة مف طرفيـ وجذب زبائف جدد (.)Kaplan, et, al., 2012

.2

تكاليؼ المطابقة  /التقييـ :فتكاليؼ التقييـ ىي تمؾ التكاليؼ المتعمقة بالتحقؽ مف أف
المنتجات قد لبت حاجات كؿ مف الزبائف الداخمييف (العامميف) ،وحاجات الزبائف الخارجييف
(وىـ الزبائف المستيمكوف لممنتج والموزعوف) ،ومف أمثمة تكاليؼ التقييـ التفتيش عمى األجزاء
ال مشتراة مف المواد الخاـ ،واختبار المعدات والمكائف والتفتيش عمى األنظمة التكنولوجية
وأنظمة المعمومات و التفتيش عمى نظاـ الرقابة الداخمي ،وقد عرفيا (عمواف :)2005 ،بأنيا
تمؾ التكاليؼ الناجمة عف محاولة معرفة إذا كانت المنتجات مطابقة لممواصفات المعتمدة،
وتختمؼ ىذه التكاليؼ في السمع عف تمؾ التكاليؼ في الخدمات ،إذ تتحدد في الخدمة عمى
تكاليؼ إجراءات الرقابة الخاصة بالتأكد مف مدى توافؽ ممارسات العمؿ الموصوؼ ،وفيما
يخص تكاليؼ التقييـ لمسمع فإنيا تتضمف تكاليؼ موظؼ الفحص والتفتيش ،كما تتضمف كمفة
المعدات والنفقات المترتبة عمى صيانة قسـ التفتيش.

.3

تكاليؼ الفشؿ الداخمية :وىي تمؾ التكاليؼ الناجمة عف عيوب في اإلنتاج قبؿ شحنو لمعمالء
الخارجييف أو قبؿ طرحو في األسواؽ ،وقبؿ اقتناء الزبائف لتمؾ المنتجات المعيبة ،وتسمى
بتكاليؼ اكتشاؼ العيوب في التصنيع لممنتجات النيائية ،ومف أمثمة تمؾ التكاليؼ إعادة
تصنيع أو إعادة تصميـ المنتجات المعيبة ،وأيضا منتجات ىالكة (خردة) غير قابمة لمتعديؿ،
وىي بمثابة خسارة لمشركة ،وبالتالي تعتبر تكاليؼ إعادة صياغة المكونات المعيبة لممنتج أو
الخدمة ىي مف ضمف التكاليؼ الضخمة ،والتي يعد سببيا اإلخفاؽ داخؿ الشركة ،كما أوجز
( )Laufer, 1984بأنيا مجموعة مف التكاليؼ التي تتحمميا الشركة بسبب إنتاج منتجات
ذات جودة رديئة والتي يتـ اكتشافيا قبؿ عمميات البيع لممستيمؾ وتتضمف:
أ.

تكاليؼ الخردة وىي مرتبطة بالمنتجات الرديئة ،والتي ال يمكف إصالحيا والمتمثمة في
المنتجات التامة الصنع المعيبة ،والتي يتـ الكشؼ عنيا خالؿ عممية اإلنتاج.
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ب.

تكاليؼ العمؿ المعتاد المرتبطة بإعادة تصميح أو تحديد المنتجات المعيبة.

ج.

تكاليؼ توقؼ العممية وتتضمف تصميح أو استبداؿ المكائف واألجيزة وازالة المسببات
المؤدية ذلؾ.

د.

تكاليؼ فشؿ العممية وىي المرتبطة بتحديد العممية اإلنتاجية التي أدت إلى منتجات
ذات الجودة الرديئة.

ىػ.

تكاليؼ خفض سعر البيع وىي ناشئة عف بيع وحدات معيبة أو متضررة أو ذات
جودة رديئة.

.4

تكاليؼ الفشؿ الخارجية :وىي تكاليؼ تظير عندما يكتشؼ الزبائف والعمالء العيوب في
اإلنتاج ،فتمؾ التكاليؼ المرتبطة بتصحيح المشاكؿ مف صيانة لممنتجات ،وتكاليؼ الضماف،
وتكاليؼ مرتبطة بمندوبي المبيعات في الشركة في متابعة حالة المنتجات المعيبة المستممة
كاالتصاالت والزيارات الميدانية ،ومف الواضح أنيا مف أخطر التكاليؼ التي قد تصيب الشركة
عمى المدى الطويؿ ،فقد تخسر الشركة سمعتيا وتخسر عدد مف زبائنيا األساسييف مما يخرج
الشركة مف أسواؽ المنافسة ،وبالتالي تسعى إدارة الشركة جاىدة إلى تجنب مثؿ ىذه التكاليؼ،
وتأكيدا عمى ما سبؽ فقد عرفيا( )Laufer, 1984بأنيا مجموعة التكاليؼ التي تنشأ بعد
استالـ المستيمؾ لممنتج ذي الجودة الرديئة ،وىي عمى األغمب تتعمؽ بخدمات ما بعد البيع
وتتضمف األنواع التالية (:)Laufer, 1984
أ .تكاليؼ اعتراض المستيمؾ وىي التكاليؼ الموجية إلى عمميات البحث واالستجابة
المرضية لشكاوى المستيمؾ الناجمة عف بيع المنتجات ذات الجودة الرديئة.
ب .تكاليؼ إعادة المنتج وىي التكاليؼ الموجية لعمميات المناولة ونقؿ واستبداؿ المنتجات
ذات الجودة الرديئة والتي يتـ إرجاعيا مف قبؿ المستيمؾ.
ج .تكاليؼ الطمبات التحذيرية وترتبط بالتحذيرات الناشئة عف المنتج ذي الجودة الرديئة.
د .تكاليؼ المساءلة القانونية عف المنتج الناشئة مف فشؿ المنتج في أداء وظائفو والتي أدت
إلى إلحاؽ الضرر بالمستيمؾ بسبب الجودة الرديئة لممنتج.
ىػ .تكاليؼ فقداف المبيعات الناشئة عف عدـ رضا المستيمؾ لجودة المنتج واحجامو عف شراء
المنتج.
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3.8

النظرة األمريكية والنظرة اليابانية في مجال الجودة

يمكف القوؿ بأف فكرة إدارة الجودة الشاممة تعتبر تحوالً في النظرة األمريكية التقميدية في موضوع الجودة
إلى النظرة اليابانية الحديثة .ويمكف تمخيص الفروقات بينيما مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدوؿ رقـ ( :)3.1الفرؽ بيف النظرة التقميدية األمريكية واليابانية لمجودة
النظرة الحديثة (اليابانية)

النظرة التقميدية (األمريكية)
 .1تتضح الجودة بتطابؽ خصائص السمعة أو

 .1نفس النظرة

 .2تتوقؼ الجودة عمى كؿ األقساـ داخؿ الشركة.

 .2نفس النظرة

 .3ىدؼ الجودة الوصوؿ إلى نسبة معينة يتـ

 .3ال يتـ قبوؿ أي نسبة معينة وىنالؾ مطالبة بتحقيؽ

الخدمة مع المواصفات الموضوعة مسبقًا.

تحديدىا مسبقًا.

 .4تتضح الجودة بتطابؽ خصائص السمعة أو

اإلنتاج األفضؿ ومف أوؿ مرة.

 .4نفس النظرة

الخدمة مع المواصفات الموضوعة مسبقًا.

 .5لدييـ ما يسمى أفضؿ مستوى لمجودة والعمالء  .5زيادة مستوى الجودة بشكؿ دائـ ألف ذلؾ يزيد حصة
يدفعوف مقابؿ تحسيف الجودة بعد ىذا المستوى.
 .6يتـ تحديد أىداؼ الجودة مرة واحدى في السنة.

الشركة في السوؽ وسيزيد الطمب عمى سمعيا.
 .6تحسيف الجودة في كؿ وقت.

 .7الرقابة عمى الجودة تتـ عف طريؽ الفحص أثناء  .7كؿ عامؿ مسؤوؿ عف عممية الفحص حتى لو اقتضى
األمر إيقاؼ خط التجميع بالكامؿ لتصحيح عيب تـ

اإلنتاج (فحص المنتج النيائي).

مالحظتو.
 .8يتـ فحص كميات كبيرة مف المنتجات التامة
اعتمادا عمى أسموب العينات اإلحصائية.
ً

 .8يتـ فحص كؿ قطعة يتـ إنتاجيا بمجرد إنتاجو
منخفضا
والحرص عمى أف يكوف حجـ المخزوف
ً
وباالعتماد عمى مفيوـ التوريد عند الحاجة أو ما يسمى

بنظاـ الوقت المحدد في التوريد.
 .9المسؤوؿ عف عممية الفحص ىو قسـ الرقابة عمى  .9قسـ الرقابة عمى الجودة يتابع مستويات الجودة ويقوـ
بتعميـ ونشر الوعي بيف األفراد المسؤوليف عف اإلنتاج

الجودة.

حوؿ الجودة وكيفية قياسيا

المصدر  :توفيؽ ،عبد الرحمف "،الجودة الشاممة الدليؿ المتكامؿ" ،مركز الخبرات المينية لإلدارة" بميؾ" . ،جميورية مصر العربية2003،
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3.9

الصعوبات التي تواجو ممارسة إدارة الجودة الشاممة
رغـ تعدد المبررات التي تتطمب ممارسة إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الحكومية ،وعمى

الرغـ مف كثرة المزايا التي يحققيا ذلؾ ،إال أف ىناؾ مجموعة مف الصعوبات والمعوقات التي تحوؿ
دوف نجاح إدارة الجودة الشاممة ،ويعزى بعض الباحثيف الفشؿ في ممارسة إدارة الجودة الشاممة إلى
الوقوع في بعض األخطاء ومف أبرزىا ما يمي (الخطيب:)1993 ،
 .1تعجؿ توقع نتائج سريعة لمتطبيؽ.
 .2تقميد ومحاكاة تجارب المنظمات األخرى.
 .3االعتقاد بأف التكنولوجيا أىـ مف البشر.
 .4البدء في ممارسة إدارة الجودة الشاممة قبؿ تييئة المناخ المالئـ لمتطبيؽ.
 .5االعتقاد بأف التدريب ىو كؿ المطموب لممارسة إدارة الجودة الشاممة.
 .6الفشؿ في االعالف عف اإلنجازات المحققة ،ألف إعالنيا يزيد االلتزاـ ويمثؿ دافعاً لإلنجاز.
 .7محاولة حؿ أكثر مف مشكمة في وقت واحد ،خاصة وأف المشكالت اإلدارية التي تراكمت عبر
سنوات عديدة يصعب حميا في الحاؿ.
 .8تناقض التصريحات مع األفعاؿ.
 .9الفشؿ في االتصاالت بيف العامميف والمستفيديف.
ويشير (إبراىيـ )1993 ،إلى العقبات التي تحد مف نجاح ممارسة إدارة الجودة
الشاممة فيما يمي:
 .1تعجؿ النتائج دوف بذؿ الجيود الضرورية لتحقيؽ الجودة المطموبة.
 .2التدريس غير الواعي لمطرؽ اإلحصائية ،مما يترتب عميو االستخداـ غير السميـ ليا في تحميؿ
البيانات ،وبالتالي الوصوؿ إلى نتائج خاطئة ومضممة.
 .3انتشار وتعدد البرامج اإلحصائية الجاىزة وسيولة استخداميا في تحميؿ البيانات ،دوف وعي
كاؼ بالمفاىيـ والطرؽ اإلحصائية مما يؤدي إلى نتائج غير سميمة.
 .4االعتقاد بأف أجيزة الحاسب اآللي ىي التي تؤدي إلى تحسيف الجودة.
 .5انخفاض المستوى التعميمي لمعامميف وانخفاض مستوى مياراتيـ.
 .6تخصيص قسـ مسئوؿ عف الرقابة عمى الجودة يسمب المسؤولية الحقيقية مف العامميف ويحوؿ
دوف تحقيؽ مبدأ مسؤولية الجميع عف جودة السمع والخدمات.
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4.1

مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لمنيج الدراسة ،وكؿ مف مجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلؾ أداة الدراسة

المسػػتخدمة وطػػرؽ إعػػدادىا ،وصػػدقيا وثباتيػػا ،كمػػا يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لإلج ػراءات الخاصػػة
ػر المعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػي ت ػػـ االعتم ػػاد عميي ػػا ف ػػي تحمي ػػؿ
بتقن ػػيف أدوات الد ارس ػػة وتطبيقي ػػا ،وأخي ػ ًا

الدراسة.
4.2

منيجية الدراسة
حيث إنو قد تـ تحديد جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مسبقاً؛ مف خالؿ مراجعة

الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لبعض األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية ،وىي
(الجودة الشاممة ،التكمفة المستيدفة ،وتكامميما معاً) وأثرىا في زيادة الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ
لتمؾ الشركات .فقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدؼ إلى توفير البيانات
والحقائؽ عف المشكمة موضوع الدراسة لتفسيرىا والوقوؼ عمى دالالتيا.
4.3

طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة عمى نوعيف مف البيانات

 4.3.1البيانات األولية
حيػػث تػػـ التطػػرؽ لمبيانػػات األوليػػة بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني عبػػر تطػػوير قائمػػة استقصػػاء؛
لمعرف ػػة درج ػػة ممارسػ ػة ش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بورص ػػة فمس ػػطيف ألس ػػاليب المحاس ػػبة
اإلدارية الحديثة المذكورة ،كما تـ االستعانة بالقوائـ المالية المنشورة لتمؾ الشركات فػي الوصػوؿ لمنسػب
الالزمػ ػػة لقي ػ ػاس الحصػ ػػة السػػػوقية وقيمػ ػػة السػػػيـ لتمػ ػػؾ الشػ ػػركات .وبعػ ػػد ذلػ ػػؾ تػ ػػـ اس ػػتخداـ االختبػ ػػارات
اإلحصائية المناسبة؛ بيدؼ الوصوؿ إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.
 4.3.2البيانات الثانوية
تمت مراجعة الكتػب والػدوريات والمنشػورات الخاصػة أو المتعمقػة بالموضػوع قيػد الد ارسػة ،والتػي
تتعمػػؽ بد ارسػػة أسػػاليب المحاسػػبة اإلداريػػة ،خاصػػة تمػػؾ األسػػاليب قيػػد الد ارسػػة ،ومػػدى مسػػاىمتيا فػػي
تحسيف الحصة السوقية ورفع قيمة السيـ لمشركات المطبقة ليا ،وأية م ارجػع قػد تسػيـ فػي إثػراء الد ارسػة
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بشكؿ عممي ،وذلؾ بغرض التعػرؼ عمػى واألسػس الطػرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الد ارسػات ،وكػذلؾ
أخذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ الدراسة.
4.4

مجتمع الدراسة
يتكوف مجتمع الدراسة مف كافة شركات المساىمة العامة المدرجػة فػي بورصػة فمسػطيف والتػي يبمػغ

عػددىا  49شػركة حسػب الموقػع اإللكترونػي الرسػمي لبورصػة فمسػطيف ( .)www.p-s-e.comوتبػيف
أف ىػػذه الوحػػدات موزعػػة عمػػى خمػػس قطاعػػات وىػػي قطػػاع االسػػتثمار ،قطػػاع البنػػوؾ ،قطػػاع التػػأميف،
قطػاع الخػػدمات ،وقطػاع الصػػناعة ،وقػد تػػـ الحصػوؿ عمػػى كافػة القػوائـ الماليػة الخاصػػة بيػذه الشػػركات
عػ ػ ػ ػ ػػف الفت ػ ػ ػ ػ ػرة ( )2015-2009مػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػالؿ الموقػ ػ ػ ػ ػػع اإللكترونػ ػ ػ ػ ػػي الرسػ ػ ػ ػ ػػمي لبورصػ ػ ػ ػ ػػة فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف
( ،)www.p-s-e.comوالجدوؿ التالي يبيف توزيع مجتمع الدراسة عمى القطاعات االقتصادية.
جذول رقى ( :)4.1تىزيغ يجتًغ انذراسخ حست انقطبع االقتصبدي

التكرار

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع الخدمات

12

24.49

قطاع الصناعة

13

26.53

قطاع التأميف

7

14.29

قطاع االستثمار

9

18.37

قطاع البنوؾ

8

16.33

49

100.00

المجموع

 4.4.1توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي:
يوضح جدوؿ رقـ ( )4.2أف عينة الدراسة شممت ( )%74.00مف الشركات المكونة لمجتمع
الدراسة ،كما يوضح الجدوؿ أف أكبر القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة ىما قطاعي الخدمات،
والصناعة بنسبة  %27.03لكؿ منيما ،وىذا يتناسب مع نسبتيا الفعمية في المجتمع ،وقد مثؿ قطاعي
(البنوؾ ،التأميف) بنسب متساوية بمغت  %16.22لكؿ قطاع ،أما أقؿ القطاعات تمثيالً ىو قطاع
االستثمار بنسبة بمغت  ،%13.51ويرجع ذلؾ لرفض بعض شركات ىذا القطاع تعبئة استمارة
االستقصاء رغـ تعدد المحاوالت لمحصوؿ عمى استجاباتيـ إال أف الباحث عمؿ جاىداً عمى الوصوؿ
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إلى تمثيؿ متساوي وعادؿ لكافة القطاعات ،وذلؾ إلنجاح تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى كافة الشركات
الممثمة لممجتمع.
جذول رقى ( :) 4.2تىزيغ ػيُخ انذراسخ حست انقطبع االقتصبدي

التك ارر

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع الخدمات

10

27.03

قطاع التأمين

6

16.22

قطاع الصناعة

10

27.03

قطاع االستثمار

5

13.51

قطاع البنوك والخدمات المالية

6

16.22

المجموع

37

100.0

 4.4.2توزيع عينة الدراسة حسب رأس المال
الجدوؿ رقـ ( )4.3يعطي صورة لتوزيع عينة الدراسة حسب رأس الماؿ ،ويتبيف مف الجدوؿ
أف أكبر القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة ىو "قطاع الشركات التي رأسماليا أقؿ مف  15مميوف"
بنسبة  ،%64.86وىي نسبة مقاربة جدا لنسبة شركات ىذا القطاع إلى مجمؿ الشركات المدرجة في
بورصة فمسطيف ،وىذا يدلؿ عمى عدالة توزيع عينة الدراسة وقوة تمثيميا لممجتمع ،كما مثمت الشركات
التي يزيد حجـ رأس الماؿ لدييا عف  45مميوف  ،%21.62وىذا مؤشر عمى أف معظـ شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ىي شركات صغيرة الحجـ – رأس ماليا منخفض.
جذول رقى ( :) 4.3تىزيغ ػيُخ انذراسخ حست يتغير رأش انًبل

التكرار

النسبة المئوية

رأس المال
أقل من 33مليون

24

64.86

 30-15مليون

3

8.11

 45-31مليون

2

5.41

 60-46مليون

4

10.81

أكثر من  36مليون

4

10.81

المجموع

37

100.0
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4.5

أداة الدراسة:
بغػػرض التعػػرؼ عمػػى مػػدى ممارسػػة شػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بورصػػة فمسػػطيف

ألسػػاليب المحاسػػبة اإلداريػػة المتمثمػػة فػػي (إدارة الجػػودة الشػػاممة ،والتكمفػػة المسػػتيدفة) ،فقػػد تػػـ اسػػتخداـ
قائمة استقصاء ليذا الغرض ،وقد تـ إعداد قائمة االستقصاء وتوزيعيا عمى النحو التالي:
الجزء األوؿ :يتكوف مف خصائص وسمات عينة الدراسة (القطاع االقتصادي ،ورأس الماؿ).
الجزء الثاني :يتناوؿ مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألساليب
المحاسبة اإلدارية وتـ تقسيمو إلى محوريف كما يمي:
.1

المحور األوؿ :مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
ألسموب التكمفة المستيدفة ( ،)TCويتكوف مف  13فقرة.

.2

المحور الثاني :مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
ألسموب الجودة الشاممة ( ،)TQMويتكوف مف  18فقرة.

وتمشيا مع االتجاىات الحديثة في تصميـ اسػتمارات االستقصػاء ،والتػي تؤكػد عمػى إف التحديػد
الوصفي لألوزاف داخؿ االستمارة (مثؿ ميـ جدا ،ميـ إلى حد ما ...إلخ) يؤدي في أغمب األحيػاف إلػى
تدخؿ متحيز مف قبػؿ الباحػث فػي تحديػد النتػائج ،ويرجػع ذلػؾ إلػى أف الباحػث يتػولى فػي مرحمػة الحقػة
مف البحث ترجمة األوزاف الوصفية إلى أوزاف رقمية ،قد تكوف مختمفة عف تمؾ التي يضعيا المستقصى
منو إذا طمب منو ذلؾ .كما أف نطاؽ األوزاف الوصفية محدود ال يتيح لممستقصػى منػو المرونػة الكافيػة
لوضع األوزاف التي تتناسب مع معامؿ الثقة الذي يخصصو لإلجابػة .ليػذا فقػد تػـ تصػميـ األوزاف فػي
شػػكؿ رقمػػي محػػدد ،ليختػػار منيػػا المستقصػػى منػػو مػػا يتناسػػب مػػع القػػوة الترجيحيػػة أو معامػػؿ ثقتػػو فػػي
اإلجابة .وىكذا حاوؿ الباحث اسػتبعاد أي تػدخؿ مػف جانبػو لتصػبح اآلراء الػواردة باسػتمارة االستقصػاء
والتحميالت اإلحصائية التي تأسست عمييا فقط تعبر عف آراء المستقصى مػنيـ .ويوضػح الجػدوؿ رقػـ
( )4.4درجػػات القيػػاس الترتيبػػي والتػػي توضػػح األىميػػة النسػػبية ،حيػػث الػرقـ صػػفر يػػدؿ عمػػى درجػػة ثقػػة
معدومة وبالتالي عدـ الممارسة ألسموب المحاسبة اإلدارية ،بينما الرقـ ( )1يشير إلى درجة ثقة وأىمية
نسبية تبمغ مف  %20-%1وىكذا.
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درجبد
انقيبش
انترتيجي

جذول رقى( :)4.4يقيبش اإلجبثبد
3
2

0

1

انًًبرسخ يؼذوو

%20-%1

%40-%21

%60-%41

4

5

%80-%61

%100-%81

 4.5.1صدق أداة الدراسة
صدؽ قائمة االستقصاء يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو (العساؼ،
 ،)1995كما يقصد بالصدؽ "شموؿ قائمة االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ
مف ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية أخرى ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا"
(عبيدات وآخروف  ،)2001وقد تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف كما يمي:
 4.5.1.1الصدق الظاىري لألداة
حيػػث عرضػػت أداة الد ارسػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف ()6
أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية المتخصصػػيف فػػي المحاسػػبة واإلدارة.
ويوضح الممحػؽ رقػـ ( )2أسػماء المحكمػيف الػذيف قػاموا مشػكوريف بتحكػيـ أداة الد ارسػة .وقػد طمػب مػف
المحكمػػيف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى مالئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا وضػػعت ألجمػػو ،ومػػدى وضػػوح صػػياغة
العبارات ومدى مناسبة كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليو .ومدى كفاية العبارات لتغطية كؿ محور مف
محاور متغيرات الدراسة األساسية باإلضافة إلى اقتػراح مػا يرونػو ضػروريا مػف تعػديؿ صػياغة العبػارات
أو حػػذفيا ،أو إضػػافة عبػػارات جديػػدة ،وكػػذلؾ إبػػداء آرائيػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات األوليػػة ،إلػػى جانػػب
المقياس المستخدـ في قائمة االستقصاء.
 4.5.1.2صدق االتساق الداخمي لفقرات قائمة االستقصاء
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجميا  15شركة،
وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما يمي:
الصدق الداخمي لفقرات المحور األول :مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطين ألسموب التكمفة المستيدفة ()TC
قيمة  rالموضحة في الجدوؿ رقـ ( )4.5والخاصة باالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور
األوؿ (مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب التكمفة المستيدفة ())TC
والمعدؿ الكمي لفقراتو ىي أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.514كما أف كافة معامالت
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االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)0.05حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف ،0.05
وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو
جذول رقى ( :)4.5انصذق انذاخهي نفقراد انًحىر األول :يًبرسخ شركبد انًسبهًخ ألسهىة انتكهفخ انًستهذفخ

الفقرة

مسلسل

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.535

0.04
0.01

1

يتوفر لدى الشركة المعرفة الكافية لممارسة أسموب التكمفة المستيدفة ()TC

*

2

تيتـ الشركة بتحميؿ المنتجات المنافسة لمتعرؼ إلى نقاط القوة والضعؼ في منتجاتيا

**

0.675

3

تقوـ الشركة بتحميؿ أسعار المنتجات المنافسة لتحديد سعر مالئمة ليذه الحالة

**

0.672

4

0.706

0.00

5

تحدد الشركة التكمفة اإلجمالية لممنتج بناءاً عمى السعر القابؿ لممنافسة قبؿ البدء بعممية اإلنتاج

**

تعمؿ الشركة عمى تقدير ىامش الربح لممنتج قبؿ اإلنتاج

**

0.736

0.00

6

0.707

7

تيتـ الشركة برضا العمالء عف المنتج مف حيث الجودة والسعر معاً

**

تتعامؿ الشركة مع مجموعة مف المورديف ذوي السمعة الطيبة

**

0.701

0.00

8
9

تولي الشركة اىتماماً بتكاليؼ المنتج في مرحمة التصميـ والتخطيط

**

0.686

0.00

لدى الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة تكاليؼ اإلنتاج عند تصميـ المنتج

**

0.643

10

تسعى الشركة إلى خفض تكاليؼ المنتج قدر اإلمكاف في مرحمة مبكرة مف اإلنتاج

*

0.01

0.00

0.01

0.616

0.01

11

تيتـ الشركة بالخصائص والمواصفات المطموبة لممنتج

**

0.814

0.00

12

تتبنى الشركة استراتيجية تصميـ وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة.

**

0.851

0.00

**

0.831

0.00

تمتزـ الشركة بإجراء الرقابة والمتابعة والتفتيش بصورة دورية عمى المنتجات لمتأكد مف توافر

13

عناصر الجودة فييا.

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

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني :يذي يًبرسخ شركبد انًسبهًخ انؼبيخ انًذرجخ في ثىرصخ
فهسطيٍ ألسهىة انجىدح انشبيهخ ()TQM
جدوؿ رقـ ( )4.6يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثاني (مدى
ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب الجودة الشاممة ())TQM
والمعدؿ الك مي لفقراتو ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)0.05
حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف  ،0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي
تساوي  ،0.514وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.
جذول رقى ( :)4.6انصذق انذاخهي نفقراد انًحىر انثبَي :يذي يًبرسخ شركبد انًسبهًخ ألسهىة انجىدح انشبيهخ

مسلسل

معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

1

ٝر٘فش ىذ ٙاىششمح اىَؼشفح اىنافٞح ىََاسعح إداسج اىع٘دج اىشاٍيح

**

0.729

0.00

2

ذضغ إداسج اىششمح خطظ ٍغرقثيٞح ٗاضؽح ىرؽغ ِٞظ٘دج ٍْرعاذٖا

**

0.675

0.01

3

ذَريل اىششمح م٘ادس ٍؤٕيح ػيٍَ ٚاسعح ّظاً اىع٘دج اىشاٍيح

**

0.764
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0.00

مسلسل

معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

4

ذأخز اىششمح ذنيفح اىع٘دج ف ٜاالػرثاس ػْذ ذصٍَْ ٌٞرعاذٖا

*

0.543

5

ذٖرٌ اىششمح تؼقذ دٗساخ ذذسٝثٞح ىيؼاٍي ِٞىرؽغٍٖ ِٞاساذٌٖ

*

0.589

6

ذغرخذً اىششمح أعاىٞة ػيَٞح ؼذٝصح ف ٜؼو اىَشامو ٗذؽغٍ ِٞغر٘ٝاخ اىرشغٞو

0.04
0.02

**

0.746

0.00

7

ذؼرَذ اىششمح ّظاً فؼاه ىالذصاه ٗاىر٘اصو ٗاىرغزٝح اىشاظؼح

**

0.656

0.01

8

ذؼَو اىششمح ػي ٚصٝادج اىنفاءج أشْاء اىؼَو ىيؽذ ٍِ أخطاء اىرشغٞو

**

0.704

9

ذضغ اىششماء ٍقاٞٝظ ىشض ٚاىَغرٖين ِٞػِ ظ٘دج خذٍاذٖا ٍْٗرعاذٖا
ذقً٘ اىششمح تئظشاء ذؼذٝالخ ٍغرَشج ػيّ ٚظاً اىرشغٞو ٗاإلّراض تَا ٝؽقق
ٍرطيثاخ اىع٘دج
ذؼضص اىششمح ٍِ قذسذٖا اىرْافغٞح ٍِ خاله اىرشمٞض ػي ٚذقذٍْ ٌٝرعاخ تع٘دج
ػاىٞح
ذخفض اىششمح اىرنيفح ػثش ذخفٞض ػذد اى٘ؼذاخ اىَؼٞثح ٗاىراىفح

*

0.00

0.531

0.04

0.712

0.00

0.576

0.02

**

0.772

0.00

13

ذيرضً اىششمح تََاسعح خطح شاٍيح ٗٗاضؽح ٍٗؽذدج ذشاػٍ ٜرطيثاخ اىع٘دج

**

0.832

0.00

14

ذْ٘ع اىششمح ٍْرعاذٖا ىريثٞح ؼاظاخ ٍٗرطيثاخ اىؼَالء.

**

0.663

0.01

15

ٝرٌ إششاك اىؼاٍي ِٞف ٜصٞاغح ٗسعٌ اىخطظ ىرؽغ ِٞاىع٘دج ٗ األداء.

*

0.637

0.01

16

ذٖرٌ اىششمح تئظشاء ػَيٞاخ ذفرٞش ٗسقاتح تص٘سج ٍغرَشج ىضَاُ اىع٘دج.
ذشاػ ٜاىششمح اؼرٞاظاخ ٗسغثاخ اىؼَالء ػْذ قٞاٍٖا تئظشاء ذؼذٝالخ ٍغرَشج فٜ
ػَيٞاخ اإلّراض
ذرثْ ٚاىششمح ّظاً اىرؽغ ِٞاىَغرَش ف ٜمو ٍشؼيح ٍِ ٍشاؼو دٗسج ؼٞاج اىَْرط

**

0.648

0.01

*

0.567

0.03

*

0.630

0.01

10
11
12

17
18

**

*

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

 4.5.1.3صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جدوؿ رقـ ( )4.7يبيف معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ محور مف محاور الدراسة مع المعػدؿ
الكمي لفقرات قائمة االستقصاء والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ،0.05
حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  0.05وقيمػة  rالمحسػوبة أكبػر مػف قيمػة  rالجدوليػة والتػي
تساوي .0.514
جدول رقم ( :)4.7معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لمفقرات

المحور

البيان

المحور

مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

األوؿ

ألسموب التكمفة المستيدفة ()TC

المحور

مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

الثاني

ألسموب الجودة الشاممة ()TQM

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

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.751

0.000

0.333

0.000

 4.5.2ثبات أداة الدراسة :Reliability
حيث إف ثبات أداة الدراسة يعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكػرر ممارسػتيا
عمى األشخاص ذاتيـ في أوقات مختمفة (العساؼ .)1995 ،فقد تـ إجػراء خطػوات الثبػات عمػى العينػة
االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ،ومعامؿ ألفا كرونباخ.
 4.5.2.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تػـ إيجػػاد معامػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػيف معػػدؿ األسػػئمة فرديػة الرتبػػة ومعػػدؿ األسػئمة زوجيػػة الرتبػػة
لكػ ػؿ بع ػػد ،وق ػػد ت ػػـ تص ػػحيح مع ػػامالت االرتب ػػاط باس ػػتخداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط س ػػيبرماف بػ ػراوف لمتص ػػحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامؿ الثبات =

2س
 1س

حيث ( ر ) معامؿ االرتباط وقد بين جدول رقم ( )4.8أن هناك معامالت ثبات كبيرة نسبيا
لكافة محاور االستبيان مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ أداة الدراسة في عممية البحث
جذول رقى ()4.8
يؼبيم انثجبد ( طريقخ انتجسئخ انُصفيخ)
انًحىر

األٗه
اىصاّٜ

انتجسئخ انُصفيخ
يؼبيم
انقيًخ
يؼبيم
االرتجبط
االحتًبنيخ
االرتجبط
انًصحح

ػُىاٌ انًحىر
مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف ألسموب التكمفة المستيدفة ()TC
مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف ألسموب الجودة الشاممة ()TQM

0.708

0.742

0.000

0.686

0.781

0.000

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

 4.5.2.2طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
تـ استخداـ طريقة كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قائمة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثبات ،وقد بيف جدوؿ رقـ ( )4.9أف معامالت الثبات مرتفعة لكافة محاور قائمة
االستقصاء ،حيث تراوحت بيف ( ،)0.832-0.724مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ أداة الدراسة في
عممية البحث ،حيث إنيا أعمى مف الحد المقبوؿ وىو (.)Sekaran, 2005( )0.60
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جذول رقى ()4.9
يؼبيم انثجبد ( طريقخ وانفب كروَجبخ)

عنوان المحور

انًحىر

مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب

األٗه

التكمفة المستيدفة ()TC
مدى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب

اىصاّٜ

4.6

الجودة الشاممة ()TQM

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

31

0.832

33

0.724

المعالجات اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،فقد تـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب

اإلحصػػائية المناسػػبة باسػػتخداـ الحػػزـ اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيمػا يمػي مجموعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ
البيانات:
.1

التوزيعات التك اررية ،والنسب المئوية ،لتحميؿ سمات عينة الدراسة ،وفؽ نتائج (.)SPSS

.2

اختبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ثبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أداة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ومصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداقيتيا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ معامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداقية
( )Reliability Coefficientكرونبػػاخ ألفػػا ( ،)Cronbach's Alphaوالتجزئػػة النصػػفية
(Coefficient

 ،)Split-Halfإذ يمكػ ػػف االعتمػ ػػاد عمػ ػػى نتػ ػػائج البحػ ػػث واالطمئنػ ػػاف إلػ ػػى

مصداقيتيا عندما يزيد المعامؿ عمى النسبة المئوية (.)Sekaran, 2000( ،)%60
.3

اختبػػار تحميػػؿ االرتبػػاط ( )Correlation Analysisوبمسػػتوى معنويػػة ( )0.05لقيػػاس مػػدى
االتسػػاؽ ال ػػداخمي لفق ػرات قائم ػػة االستقصػػاء ،ولقي ػػاس العالقػػة ب ػػيف المتغيػػر الت ػػابع والمتغيػػرات
المستقمة لمدراسة ،إضافة إلى إج ارء تحميؿ االرتباط مع ضبط المتغيرات والمتعمقة بسمات عينة
الدراسة.

.5

اختبػػار  One Sample T-Testلقيػػاس مػػدى إمكانيػػة تعمػػيـ نتػػائج العينػػة عمػػى المجتمػػع،
ومدى داللتيا.

.6

تحميػؿ التبػايف االحػادي  One Way ANOVAالختبػار الفػروؽ فػي ممارسػة الشػركات لػنظـ
المحاسبة االدارية تبعاً لمتغيرات (القطاع االقتصادي ورأس الماؿ).
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات
5.1

اختبار التوزيع الطبيعي

5.2

اختبار فرضيات الدراسة
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5.1

اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف سمرنوف ))(1- Sample K-S
يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ( )5.1نتػػائج اختبػػار كػػولمجروؼ -سػػمرنوؼ )(1- Sample K-S

لمتوزيػػع الطبيعػػي ،وحيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ محػػور أكبػػر مػػف ( )0.05فػػإف البيانػػات الخاصػػة
بالمتغير المستقؿ لمدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات المعممية.
جدول رقم ()5.1
اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

مسلسل أسلوب المحاسبة اإلدارية قيمة  Zالقيمة االحتمالية

5.2

1

التكمفة المستيدفة ()TC

0.549

0.924

2

إدارة الجودة الشاممة ()TQM

0.788

0.564

3

التكامؿ بيف  TQMو TC

0.529

0.943

قياس متغيرات الدراسة

 5.2.1قياس درجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
لمتكمفة المستيدفة .TC
والنتػ ػػائج المبينػ ػػة فػ ػػي جػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )5.2توضػ ػػح آراء أف ػ ػراد الد ارسػ ػػة فػ ػػي فق ػ ػرات المحػ ػػور األوؿ
(مػػدى ممارسػػة الشػػركة لمتكمف ػة المسػػتيدفة ( ))TCوتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى ثػػالث فق ػرات حسػػب الػػوزف
النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى "تيتـ الشركة بتحميؿ المنتجػات المنافسػة لمتعػرؼ
إلى نقػاط القػوة والضػعؼ فػي منتجاتيػا" ،حيػث نالػت أعمػى نسػبة قبػوؿ بمغػت ( ،)%79.46يمييػا الفقػرة
بناء عمى السعر القابػؿ لممنافسػة قبػؿ
رقـ ( )4والتي تنص عمى " تحدد الشركة التكمفة اإلجمالية لممنتج ً

البػػدء بعمميػػة اإلنتػػاج" حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػوؿ بمغػػت ( ،)%75.14يمييمػػا الفق ػرة رقػػـ ( )9والتػػي تػػنص
عمى "لدى الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة تكػاليؼ اإلنتػاج عنػد تصػميـ المنػتج" حيػث نالػت نسػبة
قبوؿ بمغت (.)%74.59
أمػػا أقػػؿ الفقػرات قبػوالً فكانػػت الفقػرة رقػػـ ( )12والتػػي تػػنص عمػػى "تتبنػى الشػػركة اسػػتراتيجية تصػػميـ
وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة" حيث نالػت أدنػى نسػبة قبػوؿ بمغػت ( ،)%30.27تسػبقيا الفقػرة رقػـ
( )10والتػي تػنص عمػى "تسػعى الشػػركة إلػى خفػض تكػاليؼ المنػتج قػػدر اإلمكػاف فػي مرحمػة مبكػرة مػػف
اإلنتػػاج" حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػوؿ بمغػػت ( ،)%35.68والفق ػرة ( )13والتػػي تػػنص عمػػى "تمتػػزـ الشػػركة
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بإجراء الرقابة والمتابعة والتفتيش بصػورة دوريػة عمػى المنتجػات لمتأكػد مػف تػوافر عناصػر الجػودة فييػا"،
حيث نالت كؿ منيـ نسبة قبوؿ بمغت (.)%60.00
جدول رقم ( :)5.2تحميل فقرات المحور األول
(مدى ممارسة الشركة لمتكمفة المستيدفة ())TC

5
6
7
8
9
10
11
12
13

المتوسط الحسابي

4

االنحراف المعياري

3

الوزن النسبي

2

قيمة t

1

ٝر٘فش ىذ ٙاىششمح اىَؼشفح اىنافٞح ىََاسعح أعي٘ب اىرنيفح اىَغرٖذفح
()TC
ذٖرٌ اىششمح ترؽيٞو اىَْرعاخ اىَْافغح ىيرؼشف إىّ ٚقاط اىق٘ج
ٗاىضؼف فٍْ ٜرعاذٖا
ذقً٘ اىششمح ترؽيٞو أعؼاس اىَْرعاخ اىَْافغح ىرؽذٝذ عؼش ٍالئَح
ىٖزٓ اىؽاىح
ذؽذد اىششمح اىرنيفح اإلظَاىٞح ىيَْرط تْاءاً ػي ٚاىغؼش اىقاتو ىيَْافغح
قثو اىثذء تؼَيٞح اإلّراض
ذؼَو اىششمح ػي ٚذقذٝش ٕاٍش اىشتػ ىيَْرط قثو اإلّراض
ذٖرٌ اىششمح تشضا اىؼَالء ػِ اىَْرط ٍِ ؼٞس اىع٘دج ٗاىغؼش ٍؼا ً
ذرؼاٍو اىششمح ٍغ ٍعَ٘ػح ٍِ اىَ٘سد ِٝرٗ ٛاىغَؼح اىطٞثح
ذ٘ى ٜاىششمح إرَاٍا ً ترناىٞف اىَْرط فٍ ٜشؼيح اىرصَٗ ٌٞاىرخطٞظ
ىذ ٙاىششمح فشٝق ػَو ٍرخصص ىذساعح ذناىٞف اإلّراض ػْذ ذصٌَٞ
اىَْرط
ذغؼ ٚاىششمح إى ٚخفض ذناىٞف اىَْرط قذس اإلٍناُ فٍ ٜشؼيح
ٍثنشج ٍِ اإلّراض
ذٖرٌ اىششمح تاىخصائص ٗاىَ٘اصفاخ اىَطي٘تح ىيَْرط
ذرثْ ٚاىششمح اعرشاذٞعٞح ذصَٗ ٌٞذؽغ ِٞاىَْرعاخ تص٘سج ٍغرَشج.
ذيرضً اىششمح تئظشاء اىشقاتح ٗاىَراتؼح ٗاىرفرٞش تص٘سج دٗسٝح ػيٚ
اىَْرعاخ ىيرأمذ ٍِ ذ٘افش ػْاصش اىع٘دج فٖٞا.
جميع الفقرات

مستوى الداللة

م

الفق ارت

3.11

1.37

62.16

2.70

0.01

3.97

0.96

79.46

9.36

0.00

3.16

1.59

63.24

2.53

0.02

3.76

1.06

75.14

7.18

0.00

3.59

1.52

71.89

4.39

0.00

3.38

1.36

67.57

3.93

0.00

3.46

1.17

69.19

4.99

0.00

4.22

0.89

84.32

11.78

0.00

3.73

1.24

74.59

6.04

0.00

1.78

1.70

35.68

-2.56

0.01

1.51

1.71

30.27

-3.51

0.00

3.11

1.41

62.16

2.62

0.01

3.00

1.33

60.00

2.28

0.03

3.21

0.80

64.28

5.45

0.00

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

وبص ػػفة عام ػػة يتب ػػيف أف المتوس ػػط الحس ػػابي لجمي ػػع فقػ ػرات المح ػػور األوؿ (م ػػدى ممارس ػػة الش ػػركة
لمتكمفػة المسػػتيدفة ( ))TCتسػػاوي  ،3.21والػػوزف النسػػبي يسػػاوي  %64.28وىػػي أكبػػر مػػف الػػوزف
النس ػػبي المحاي ػػد "  " %50وقيم ػػة  tالمحس ػػوبة تس ػػاوي  5.45وى ػػي أكب ػػر م ػػف قيم ػػة  tالجدولي ػػة والت ػػي
تساوي  ،2.021ومستوى الداللة تسػاوي  0.000وىػي أقػؿ مػف  0.05ممػا يػدؿ عمػى ممارسػة متوسػط
مف قبؿ شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة المستيدفة ،وتدؿ ىػذه النتػائج أف
ىنػػاؾ ممارسػػة بدرجػػة معقولػػة مػػف قبػػؿ شػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بورصػػة فمسػػطيف لمتكمفػػة
المستيدفة ،كما تدؿ النتائج عمػى أف الشػركات الفمسػطينية لػدييا البيئػة المناسػبة لممارسػة مػدخؿ التكمفػة
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المستيدفة ،كمػا تبػيف أف الشػركات تػدرؾ مفػاىيـ ومبػادئ وأىميػة اسػتخداـ مػدخؿ التكمفػة المسػتيدفة فػي
إدارة تكاليفي ػػا ولتحس ػػيف الربحي ػػة ،وتتط ػػابؽ ى ػػذه النت ػػائج م ػػع د ارس ػػة الكبيج ػػي ( ،)2014ويرج ػػع ذل ػػؾ
التطابؽ إلى تماثؿ مجتمعي الدراسة ،حيث كال الدراستيف استيدفت الشركات الفمسطينية.
ولقياس درجة ممارسة كػؿ شػركة مػف شػركات عينػة الد ارسػة لمتكمفػة المسػتيدفة ( ،)TCتػـ اسػتخراج
نسػػبة الممارسػػة بقسػػمة مجمػػوع اسػػتجابات الشػػركة لفق ػرات المحػػور األوؿ وقسػػمتيا عمػػى عػػدد الفق ػرات
مضروباً بالدرجة العميا لالستجابة ،ومف ثـ تـ الوصوؿ إلى درجة ممارسة كؿ شػركة مػف شػركات عينػة
الدراسة لمتكمفة المستيدفة (.)TC
يتبػ ػ ػػيف مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدوؿ ( )5.3أف أكثػ ػ ػػر الشػ ػ ػػركات ممارسػ ػ ػػة لمتكمف ػ ػ ػة المسػ ػ ػػتيدفة ىػ ػ ػػي الشػ ػ ػػركات
( )C34,C29,C4بنسػػبة تزيػػد عػػف ( )%84وىػػي مػػف قطاعػػات الصػػناعة والخػػدمات والبنػػوؾ ،كمػػا أف
أقؿ الشركات ممارسة لمتكمفة المستيدفة ىي الشركات ( )C31,C1بنسبة تقػؿ عػف ( )%35وىػي مػف
قطاعي الخدمات والتأميف ،بينما متوسػط ممارسػة كافػة شػركات العينػة ىػو ( )%64.28ممػا يػدؿ عمػى
متوسػػط ممارسػػة متوسػػط ،وتتشػػابو ىػػذه رغػػـ اخػػتالؼ تمػػؾ النتػػائج مػػع نتػػائج د ارسػػة (الػػداعور وزممػػط،
 ،)2013التي وجدت أف نسبة الممارسة ( ،)%61.05كما تؤكد نتائج دراسة أبو عودة ( )2010التي
توصػػمت إلػػى إمكانيػػة ممارسػػة التكمفػػة المسػػتيدفة مػػف قبػػؿ المصػػارؼ الفمسػػطينية ،ويؤكػػد ىػػذا التطػػابؽ
صدؽ أداة الدراسة إلعطائيا نتائج متطابقة نتاج تطابؽ المجتمػع والمتمثػؿ بشػركات المسػاىمة المدرجػة
في بورصة فمسطيف.
جدول رقم ()5.3
درجة ممارسة شركات المساىمة المكونة لعينة الدراسة لمتكمفة المستيدفة

رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

C1

خدمات

24.62

C20

استثمار

70.77

C2

خدمات

50.77

C21

خدمات

72.31

C3

تأميف

49.23

C22

خدمات

43.08

C4

صناعة

87.69

C23

بنوؾ وخدمات مالية

76.92

C5

استثمار

40.00

C24

خدمات

58.46

C6

استثمار

73.85

C25

بنوؾ وخدمات بنكية

53.85

C7

صناعة

80.00

C26

تاميف

70.77

C8

بنوؾ وخدمات مالية

52.31

C27

استثمار

75.38

C9

صناعة

61.54

C28

بنوؾ وخدمات مالية

93.85

C10

صناعة

60.00

C29

بنوؾ وخدمات بنكية

73.85

C11

خدمات

40.00

C30

خدمات

67.69
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رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

C12

تأميف

83.08

C31

تاميف

33.85

C13

صناعة

72.31

C32

استثمار

58.46

C14

صناعة

69.23

C33

صناعة

66.15

C15

تاميف

63.08

C34

خدمات

84.62

C16

صناعة

81.54

C35

خدمات

58.46

C17

صناعة

78.46

C36

بنوؾ وخدمات بنكية

58.46

C18

تاميف

83.08

C37

صناعة

60.00

C19

خدمات

50.77

النسبة الكمية

64.28

 5.2.2قياس درجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
لمجودة الشاممة .TQM
وتبيف النتائج أف أعمى ثالث فقرات حسب الوزف النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ ( )15والتي
تنص عمى " يتـ إشراؾ العامميف في وضع الخطط لتحسيف الجودة و األداء" حيث نالت أعمى نسبة
قبوؿ بمغت ( ،)%85.95يمييا الفقرة رقـ ( )18والتي تنص عمى "تتبنى الشركة نظاـ التحسيف
المستمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ دورة حياة المنتج" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت (،)%83.24
يمييما الفقرة رقـ ( )4والتي تنص عمى "تأخذ الشركة تكمفة الجودة في االعتبار عند تصميـ منتجاتيا"،
والفقرة رقـ ( )17والتي تنص عمى "تراعي الشركة احتياجات ورغبات العمالء عند قياميا بإجراء
تعديالت مستمرة في عمميات اإلنتاج" حيث نالت كؿ منيما نسبة قبوؿ بمغت (.)%82.7
أمػػا أقػػؿ الفق ػرات قب ػوالً فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )1والتػػي تػػنص عمػػى "يتػػوفر لػػدى إدارة الشػػركة المعرفػػة
العمميػػة بعوامػػؿ نجػػاح ممارسػػة إدارة الجػػودة الشػػاممة" حيػػث نالػػت أدنػػى نسػػبة قبػػوؿ بمغػػت (،)%58.38
تسػػبقيا الفقػرة رقػػـ ( )7والتػػي تػػنص عمػػى "لػػدى الشػػركة نظػػاـ فعػػاؿ لالتصػػاالت والتغذيػػة العكسػػية "لػػدى
الش ػػركة نظ ػػاـ فع ػػاؿ لالتص ػػاالت والتغذي ػػة العكس ػػية" ،والفقػ ػرة ( )10والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "تق ػػوـ الش ػػركة
بتعػػديالت مسػػتمرة فػػي عمميػػات اإلنتػػاج لتػػتالءـ ومتطمبػػات الجػػودة" ،والفق ػرة ( )12والتػػي تػػنص عمػػى
"تخفػػض الش ػػركة التكمف ػػة عبػػر تخف ػػيض ع ػػدد الوح ػػدات المعيبػػة والتالف ػػة" ،حي ػػث نالػػت ك ػػؿ م ػػنيـ نس ػػبة
(.)%76.76
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (مدى ممارسة الشركة لنظاـ
إدارة الج ػػودة الش ػػاممة ( ))TQMتس ػػاوي  ،3.93وال ػػوزف النس ػػبي يس ػػاوي  %78.56وى ػػي أكب ػػر م ػػف
الوزف النسبي المحايد " "%50وقيمة  tالمحسوبة تساوي  16.93وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي
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تساوي  ،2.021ومستوى الداللة تسػاوي  0.000وىػي أقػؿ مػف  0.05ممػا يػدؿ عمػى ممارسػة مقبػوؿ
مف قبؿ شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لنظػاـ إدارة الجػودة الشػاممة عنػد مسػتوى
داللة .   0.05
جدول رقم ( :)5.4تحميل فقرات المحور الثاني (مدى ممارسة الشركة إلدارة الجودة الشاممة ())TQM

10
11
12
13
14
15
16
17
18

المتوسط الحسابي

9

االنحراف المعياري

7
8

الوزن النسبي

6

قيمة t

1
2
3
4
5

ٝر٘فش ىذ ٙاىششمح اىَؼشفح اىنافٞح ىََاسعح إداسج اىع٘دج اىشاٍيح
ذضغ إداسج اىششمح خطظ ٍغرقثيٞح ٗاضؽح ىرؽغ ِٞظ٘دج ٍْرعاذٖا
ذَريل اىششمح م٘ادس ٍؤٕيح ػيٍَ ٚاسعح ّظاً اىع٘دج اىشاٍيح
ذأخز اىششمح ذنيفح اىع٘دج ف ٜاالػرثاس ػْذ ذصٍَْ ٌٞرعاذٖا
ذٖرٌ اىششمح تؼقذ دٗساخ ذذسٝثٞح ىيؼاٍي ِٞىرؽغٍٖ ِٞاساذٌٖ
ذغرخذً اىششمح أعاىٞة ػيَٞح ؼذٝصح ف ٜؼو اىَشامو ٗذؽغِٞ
ٍغر٘ٝاخ اىرشغٞو
ذؼرَذ اىششمح ّظاً فؼاه ىالذصاه ٗاىر٘اصو ٗاىرغزٝح اىشاظؼح
ذؼَو اىششمح ػي ٚصٝادج اىنفاءج أشْاء اىؼَو ىيؽذ ٍِ أخطاء اىرشغٞو
ذضغ اىششماء ٍقاٞٝظ ىشض ٚاىَغرٖين ِٞػِ ظ٘دج خذٍاذٖا
ٍْٗرعاذٖا
ذقً٘ اىششمح تئظشاء ذؼذٝالخ ٍغرَشج ػيّ ٚظاً اىرشغٞو ٗاإلّراض تَا
ٝؽقق ٍرطيثاخ اىع٘دج
ذؼضص اىششمح ٍِ قذسذٖا اىرْافغٞح ٍِ خاله اىرشمٞض ػي ٚذقذٌٝ
ٍْرعاخ تع٘دج ػاىٞح
ذخفض اىششمح اىرنيفح ػثش ذخفٞض ػذد اى٘ؼذاخ اىَؼٞثح ٗاىراىفح
ذيرضً اىششمح تََاسعح خطح شاٍيح ٗٗاضؽح ٍٗؽذدج ذشاػٜ
ٍرطيثاخ اىع٘دج
ذْ٘ع اىششمح ٍْرعاذٖا ىريثٞح ؼاظاخ ٍٗرطيثاخ اىؼَالء.
ٝرٌ إششاك اىؼاٍي ِٞف ٜصٞاغح ٗسعٌ اىخطظ ىرؽغ ِٞاىع٘دج ٗ
األداء.
ذٖرٌ اىششمح تئظشاء ػَيٞاخ ذفرٞش ٗسقاتح تص٘سج ٍغرَشج ىضَاُ
اىع٘دج.
ذشاػ ٜاىششمح اؼرٞاظاخ ٗسغثاخ اىؼَالء ػْذ قٞاٍٖا تئظشاء
ذؼذٝالخ ٍغرَشج ف ٜػَيٞاخ اإلّراض
ذرثْ ٚاىششمح ّظاً اىرؽغ ِٞاىَغرَش ف ٜمو ٍشؼيح ٍِ ٍشاؼو دٗسج
ؼٞاج اىَْرط
جميع الفقرات

مستوى الداللة

م

الفقرات

2.92

1.04

58.38

2.46

0.02

3.95

0.97

78.92

9.06

0.00

3.92

1.12

78.38

7.74

0.00

4.14

0.79

82.70

12.63

0.00

4.05

0.91

81.08

10.37

0.00

3.81

1.02

76.22

7.79

0.00

3.84

0.96

76.76

8.50

0.00

4.03

0.87

80.54

10.73

0.00

3.97

0.96

79.46

9.36

0.00

3.84

1.30

76.76

6.25

0.00

3.97

0.93

79.46

9.66

0.00

3.84

1.19

76.76

6.84

0.00

3.89

1.02

77.84

8.29

0.00

3.84

1.24

76.76

6.58

0.00

4.30

0.78

85.95

14.07

0.00

4.11

0.84

82.16

11.61

0.00

4.14

0.98

82.70

10.19

0.00

4.16

0.99

83.24

10.25

0.00

3.93

0.51

78.56

16.93

0.00
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ويمكف لمباحث مف خالؿ النتائج التوصؿ إلى أنػو رغػـ حداثػة الشػركات الفمسػطينية ،إال أنيػا تمتمػؾ
مؤشرات دالة عمى التزاميا بالجودة الشاممة ،كما أنيا تمتمؾ المقومات الالزمة لزيادة نسػبة ممارسػة ىػذه
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األسػاليب مسػػتقبالً .وتتفػػؽ ىػػذه النتػائج مػػع د ارسػػة أبػػو زيػادة ( )2011التػػي توصػػمت إلػػى أف المصػػارؼ
التجاريػة الفمسػطينية تيػػتـ بشػكؿ عػاـ بممارسػػة كافػة أبعػػاد إدارة الجػودة الشػاممة بدرجػػة متوسػطة ،د ارسػػة
جراد ) (2011التي توصمت إلى أف و ازرة الصحة الفمسطينية تمتمؾ اإلمكانات لممارسة بعػض مبػادئ
الجػودة الشػاممة ،وكػذلؾ د ارسػة الكحمػوت ( )2013التػي توصػمت إلػى تػوفر كثيػر مػف المبػادئ الداعمػة
لممارسة إدارة الجودة الشاممة في و ازرة النقؿ والمواصالت الفمسطينية.
ولقياس درجة ممارسة كؿ شركة مف شركات عينة الد ارسػة لنظػاـ إدارة الجػودة الشػاممة ( )TQMتػـ
اسػػتخراج نسػػبة الممارسػػة بقسػػمة مجمػػوع اسػػتجابات الشػػركة لفق ػرات المحػػور الثػػاني وقسػػمتيا عمػػى عػػدد
الفق ػرات مضػػروباً بالدرجػػة العميػػا لالسػػتجابة ،ومػػف ثػػـ تػػـ الوصػػوؿ إلػػى درجػػة ممارس ػة كػػؿ شػػركة مػػف
شركات عينة الدراسة لنظاـ إدارة الجودة الشاممة (.)TQM
جدول رقم ( :)5.5درجة ممارسة شركات المساىمة المكونة لعينة الدراسة لنظام إدارة الجودة الشاممة

رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

رمز
الشركة

القطاع

نسبة
الممارسة

C1

خدمات

58.89

C20

استثمار

68.89

C2

خدمات

77.78

C21

خدمات

57.78

C3

تأميف

52.22

C22

خدمات

74.44

C4

صناعة

92.22

C23

بنوؾ وخدمات مالية

86.67

C5

استثمار

61.11

C24

خدمات

72.22

C6

استثمار

81.11

C25

بنوؾ وخدمات بنكية

71.11

C7

صناعة

91.11

C26

تاميف

82.22

C8

بنوؾ وخدمات مالية

73.33

C27

استثمار

77.78

C9

صناعة

83.33

C28

بنوؾ وخدمات مالية

92.22

C10

صناعة

84.44

C29

بنوؾ وخدمات بنكية

88.89

C11

خدمات

78.89

C30

خدمات

84.44

C12

تأميف

82.22

C31

تاميف

83.33

C13

صناعة

76.67

C32

استثمار

63.33

C14

صناعة

84.44

C33

صناعة

87.78

C15

تاميف

68.89

C34

خدمات

83.33

C16

صناعة

87.78

C35

خدمات

81.11

C17

صناعة

80.00

C36

بنوؾ وخدمات بنكية

76.67

C18

تاميف

78.89

C37

صناعة

94.44

C19

خدمات

86.67
78.56

النسبة الكمية

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( )5.5أف أكثػػر الشػػركات ممارسػػة لنظػػاـ إدارة الجػػودة الشػػاممة ىػػي الشػػركات
( )C37,C28,C4بنسػ ػػبة تزيػ ػػد عػ ػػف ( )%92وىػ ػػي مػ ػػف قطاعػ ػػات الصػ ػػناعة والبنػ ػػوؾ ،كمػ ػػا أف أقػ ػػؿ
الشركات ممارسة لنظاـ إدارة الجودة الشاممة ىي الشركات ( )C21,C1بنسبة تقؿ عف ( )%60وىػي
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مػػف قطػػاع الخػػدمات ،بينم ػػا متوسػػط ممارسػػة كاف ػػة شػػركات العينػػة ى ػػو ( )%79.591ممػػا يػػدؿ عمػ ػى
متوسػػط ممارسػػة معقػػوؿ رغػػـ اخػػتالؼ تمػػؾ النتػػائج مػػع نتػػائج د ارسػػة (الػػداعور وزممػػط ،)2013 ،التػػي
وجػػدت أف نسػػبة الممارسػػة ( ،)%69.54ويرجػػع ذلػػؾ االخػػتالؼ إلػػى الفػػرؽ الزمنػػي بػػيف الد ارسػػتيف ممػػا
يدؿ عمى تقدـ في استخداـ ىذا األسموب مف قبؿ شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطيف.

 5.2.3قياس الحصة السوقية وقيمة السيم السوقية لشركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين لمجودة الشاممة .TQM
تـ استخراج البيانات المالية الالزمة لبناء المؤشرات الدالة عمى الحصة السوقية وقيمة السيـ
لتمؾ الشركات والتي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ:
 التقارير السنوية المنشورة لبعض الوحدات االقتصادية. المواقع االلكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. -الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فمسطيف.

والجدوؿ رقـ ( )5.6يوضح المؤشرات الدالة عمى الحصة السوقية وقيمة السيـ لكؿ شركة مف تمؾ
الشركات

رمز الشركة
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

جذول رقى ()5.6
يؤشراد انقذرح انتُبفسيخ نكم يٍ شركبد انًسبهًخ انًكىَخ نؼيُخ انذراسخ
القيمة السوقية إلى الدفترية
القيمة السوقية إلى الدفترية الحصة السوقية رمز الشركة
0.92
0.92
0.10
1.70
0.84
0.98
0.56
1.68
1.18
0.47
0.28
0.90
1.81
1.31
1.11
0.48
0.82
1.51
0.71

C20

0.07
0.14
0.04
0.84
0.01
0.02
0.76
0.04
0.39
0.40
0.10
0.83
0.41
0.35
0.64
0.70
0.86
0.32
0.41

C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
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0.020
0.032
0.065
0.212
0.65
0.86
1.52
0.73
1.08
0.69
1.51
1.65
4.96
0.76
1.10
0.91
0.36
1.51

الحصة السوقية

0.023
0.052
0.330
0.617
0.08
0.27
0.56
0.03
0.26
0.05
0.21
0.08
0.18
0.05
0.05
0.52
0.06
0.22

5.3

اختبار فرضيات الدراسة

 5.3.1اختبار الفرضية الرئيسة األولى التي تنص عمى ما يمي( :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة المستيدفة

وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات).

والختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى فرضيتين فرعيتين كما يمي:
.1

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف لمتكمفة المستيدفة وتحسيف الحصة السوقية.

.2

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف لمتكمفة المستيدفة وتحسيف قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.

5.3.1.1

اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمتكمفة

المستيدفة وتحسين الحصة السوقية).

بغرض اختبار ىذه الفرضية وبغرض اختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف درجة
ممارسة الشركات لمتكمفة المستيدفة والحصة السوقية لتمؾ الشركات ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.7أف
معامؿ االرتباط بيف درجة ممارسة الشركات لمتكمفة المستيدفة والحصة السوقية ىي موجبة مما يدلؿ
عمى وجود عالقة طردية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
لمتكمفة المستيدفة والحصة السوقية لتمؾ الشركات.
ويمكف إرجاع ىذه العالقة إلى دور التكمفة المستيدفة في خفض التكاليؼ والوصوؿ السيؿ
ألسعار منافسة ،مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات ،وبالتالي زيادة الربحية واستقرارىا ،مما ينعكس
بالضرورة عمى القيمة السوقية ألسيـ تمؾ الشركات نتاج زيادة ثقة المستثمريف بأرباح تمؾ الشركات،
كما أف القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقؿ مف  ،0.05مما يدؿ عمى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة
المستيدفة والحصة السوقية لتمؾ الشركات.
وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الفرعية األولى ،وعميو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف
ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة المستيدفة وتحسيف الحصة
السوقية لتمؾ الشركات.
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جدول رقم ()5.7

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين التكمفة المستيدفة والحصة السوقية
الحصة السوقية

ممارسة التكمفة المستيدفة

معامؿ االرتباط

*0.359

القيمة االحتمالية

0.029

حجـ العينة

5.3.1.2

37

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمتكمفة

المستيدفة ورفع قيمة السيم السوقية لتمك الشركات ).

بغرض اختبار ىذه الفرضية وبغرض اختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف درجة
ممارسة الشركات لمتكمفة المستيدفة وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.8أف معامؿ
االرتباط بيف درجة ممارسة الشركات لمتكمفة المستيدفة وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ىي موجبة مما
يدلؿ عمى وجود عالقة طردية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
لمتكمفة المستيدفة وقيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.
ويمكف إرجاع ىذه العالقة إلى دور التكمفة المستيدفة في خفض التكاليؼ والوصوؿ السيؿ
ألسعار منافسة ،مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات ،وبالتالي زيادة الربحية واستقرارىا ،مما ينعكس
بالضرورة عمى القيمة السوقية ألسيـ تمؾ الشركات نتاج زيادة ثقة المستثمريف بأرباح تمؾ الشركات،
كما أف القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقؿ مف  ،0.05مما يدؿ عمى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة
المستيدفة وقيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.
وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الفرعية األولى ،وعميو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف
ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لمتكمفة المستيدفة وتحسيف قيمة السيـ
السوقية لتمؾ الشركات.
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جدول رقم ()5.8

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين التكمفة المستيدفة القيمة السوقية
القيمة السوقية إلى الدفترية

ممارسة التكمفة المستيدفة

معامؿ االرتباط

*0.335

القيمة االحتمالية

0.043

حجـ العينة
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 5.3.2اختبار الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص عمى ما يمي( :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة

الشاممة وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات).

والختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى فرضيتين فرعيتين كما يمي:
.1

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية.

.2

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.

5.3.2.1

اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة

الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية).

وبغرض اختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف إدارة الجودة الشاممة والحصة السوقية
 ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.9أف معامؿ االرتباط بيف بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية لتمؾ الشركات ىي موجبة مما يدلؿ
عمى وجود عالقة طردية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية.
ويمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى دور إدارة الجودة الشاممة في زيادة اإليرادات ،وبالتالي
تحسيف الحصة السوقية كما أف مستوى الداللة ليذه العالقة أقؿ مف  ، 0.05مما يدؿ عمى وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة
الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية ،وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الفرعية األولى وعميو يوجد
عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة
الجودة الشاممة وتحسيف الحصة السوقية.
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جدول رقم ()5.9

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين إدارة الجودة الشاممة والحصة السوقية
الحصة السوقية

ممارسة إدارة الجودة
الشاممة

5.3.2.2

معامؿ االرتباط

*0.394

القيمة االحتمالية

0.016

حجـ العينة

37

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة

الجودة الشاممة وتحسيف قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات).

وبغرض اختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف إدارة الجودة الشاممة وقيمة السيـ
السوقية ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.10أف معامؿ االرتباط بيف بيف ممارسة شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ىي موجبة مما يدلؿ
عمى وجود عالقة طردية بيف نسبة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
إلدارة الجودة الشاممة وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
ويمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى دور إدارة الجودة الشاممة في زيادة اإليرادات ،وبالتالي
زيادة الربحية واستقرارىا ،مما ينعكس بالضرورة عمى القيمة السوقية ألسيـ تمؾ الشركات ،كما أف
القيمة االحتمالية لمعامالت االرتباط بيف إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف القيمة السوقية لتمؾ الشركات
أقؿ مف  ،0.05مما يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وتحسيف قيمة السيـ لتمؾ الشركات ،وبالتالي يمكف
قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية وعميو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة وقيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.

جدول رقم ()5.10

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين إدارة الجودة الشاممة والقيمة السوقية
القيمة السوقية إلى الدفترية

ممارسة إدارة الجودة
الشاممة

معامؿ االرتباط

*0.330

القيمة االحتمالية

0.046

حجـ العينة
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 5.3.3اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة التي تنص عمى ما يمي( :توجد عالقة ذات داللة

إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة

في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات).

وبغرض اختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف تكامؿ كؿ مف ( )TCو()TQM

وكؿ مف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ،بحيث تـ اعتبار درجة التكامؿ بيف األسموبيف
ىو احتماؿ ممارسة الشركات لألسموبيف معاً ،وبالتالي فيو ناتج تقاطع احتمالي ممارسة الشركات لكال
األسموبيف ،كما في المعادلة التالية:

PC  PTQM  PTC  PTQM XPTC
حيث:
 :PCاحتمالية ممارسة الشركة لألسموبيف معاً (درجة التكامؿ).
 :PTQMاحتمالية ممارسة الشركة إلدارة الجودة الشاممة.
 :PTCاحتمالية ممارسة الشركة لمتكمفة المستيدفة.
كما تـ تقسيـ الفرضية إلى فرضيتيف فرعيتيف كما يمي:
.1

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف الحصة السوقية.

.2

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.

 5.3.3.1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية
بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في

بورصة فمسطيف وتحسيف الحصة السوقية).

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.11أف معامؿ االرتباط بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ()TC
و( )TQMوالحصة السوقية ،ىي موجبة مما يدلؿ عمى وجود عالقة طردية بيف تكامؿ نظامي كؿ
مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف والحصة السوقية
لتمؾ الشركات.
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ويمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى دور أسموب التكمفة المستيدفة في خفض التكاليؼ
والوصوؿ السيؿ ألسعار منافسة ،حيث تبنى التكمفة عمى أساس السعر المستيدؼ ،مما يؤدي إلى
زيادة اإليرادات ،مما يبرر تحسف الحصة السوقية لتمؾ الشركات ،كما أف القيمة االحتمالية أقؿ مف
 ، 0.05مما يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ()TQM
لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف والحصة السوقية لتمؾ الشركات ،وبالتالي
تـ قبوؿ الفرضية الفرعية األولى ،وعميو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف
( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف الحصة
السوقية لتمؾ الشركات.
جدول رقم ()5.11

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين بين تكامل نظامي كل من ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين ،والحصة السوقية لتمك الشركات
الحصة السوقية

تكامؿ كؿ مف TC
وTQM

5.3.3.2

معامؿ االرتباط

*0.417

القيمة االحتمالية

0.010

حجـ العينة
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة

المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات).

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )5.12أف معامؿ االرتباط بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ()TC
و( )TQMوالقيمة السوقية إلى الدفترية ،ىي موجبة مما يدلؿ عمى وجود عالقة طردية بيف تكامؿ
نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ورفع
قيمة السيـ السوقية لتمؾ الشركات.
ويمكف إرجاع ىذه العالقة الطردية إلى دور أسموب التكمفة المستيدفة في خفض التكاليؼ
والوصوؿ السيؿ ألسعار منافسة ،حيث تبنى التكمفة عمى أساس السعر المستيدؼ ،مما يؤدي إلى
زيادة اإليرادات ،وبالتالي زيادة الربحية واستقرارىا ،مما ينعكس بالضرورة عمى القيمة السوقية ألسيـ
تمؾ الشركات نتاج زيادة ثقة المستثمريف بأرباح تمؾ الشركات ،ونتاج لذلؾ تتمتع الشركة بميزة تنافسية
مف حيث التكمفة والسعر ،وبتكاممو مع تقنية  TQMفإنو يحافظ عمى الجودة ،مما يبرر تحسف الميزة
التنافسية وانعكاسيا عمى قيمة السيـ لتمؾ الشركات جراء التكامؿ بينيما ،كما أف القيمة االحتمالية أقؿ
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مف  ، 0.05مما يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو
( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ورفع قيمة السيـ السوقية لتمؾ
الشركات ،وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الرئيسة ،وعميو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ
نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف
قيمة السيـ لتمؾ الشركات.
جدول رقم ()5.12

نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين بين تكامل نظامي كل من ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين ،والقيمة السوقية لتمك الشركات

القيمة السوقية إلى الدفترية

تكامؿ كؿ مف TC
وTQM

معامؿ االرتباط

*0.401

القيمة االحتمالية

0.014

حجـ العينة
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 5.3.4اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة والتي تنص عمى( :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في

بورصة فمسطيف تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس ماؿ الشركة).

والختبار ىذه الفرضية تم تقسيميا إلى فرضيتين فرعيتين كما يمي:
.1

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لمقطاع االقتصادي.

.2

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لرأس ماؿ الشركة.

5.1.1.1

اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ما يمي( :توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لمقطاع االقتصادي).

وقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف
( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ذؼض ٙإى ٚالقطاع
االقتصادي عند مستوى  ،   0.05والنتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )5.13تبيف أف قيمة F
المحسوبة أقؿ مف قيمة  Fالجدولية ،والتي تساوي  ،2.64كما أف القيمة االحتمالية أكبر مف ،0.05
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مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو()TQM
لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ذؼض ٙإى ٚالقطاع االقتصادي .ويرجع
ذلؾ إلى أف ىذه األساليب صالحة لمممارسة في كافة القطاعات دوف استثناء ،كما أف نجاح الشركة
في ممارسة أحدىما ال يغني عف ممارسة اآلخر ،فال فائدة مف خفض التكمفة دوف االىتماـ بالجودة،
والعكس صحيح.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعميو فال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف تعزى لمقطاع االقتصادي.
جدول رقم ( :)5.13نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في درجة تكامل نظامي كل
من ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي
عنوان المحور
تكامؿ كؿ مف TC
وTQM

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

2355.533

4

588.883

2.519

0.061

داخل المجموعات

7480.964

32

233.780

المجموع

9836.496
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مصدر التباين

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "32 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64

5.1.1.2

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة

العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لرأس الماؿ).

وقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف
( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ذؼض ٙإى ٚرأس الماؿ
عند مستوى  ،   0.05والنتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )5.14تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف
قيمة  Fالجدولية ،والتي تساوي  ،2.64كما أف القيمة االحتمالية أكبر مف  ،0.05مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ذؼض ٙإى ٚرأس الماؿ .ويرجع ذلؾ إلى قمة التبايف بيف
رأس ماؿ شركات المساىمة العامة الفمسطينية ،حيث إف أكثر مف ( )%70مف شركات المساىمة
العامة الفمسطينية رأس الماؿ الخاص متشابو .كما وأف شركات المساىمة العامة دائماً ما يكوف
رأسماليا كبي اًر بالقدر الكافي ليجعميا قادرة عمى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية.
85

وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو فال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف تعزى لرأس الماؿ.
وحيث تـ رفض الفرضيتيف الفرعيتيف األولى والثانية ،فقد ترتب عمى ذلؾ رفض الفرضية
الرئيسة وعميو فال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو()TQM
لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس
ماؿ الشركة).
جدول رقم ( :)5.14نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في درجة تكامل نظامي كل
من ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى إلى رأس المال
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

589.440

4

147.360

0.510

0.729

داخل المجموعات

9247.056

32

288.971

المجموع

9836.496

36

عنوان المحور
تكامؿ كؿ مف TC
وTQM

مصدر التباين

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "32 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64

 5.3.5اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة والتي تنص عمى( :يوجد أثر لكؿ مف (القطاع

االقتصادي ،رأس ماؿ الشركة) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى

شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ

لتمؾ الشركات).

بغرض اختبار ىذه الفرضية تم توزيعيا إلى فرضيتين فرعيتين ىما:
.1

يوجد أثر لمتغير (القطاع االقتصادي) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ()TC
و( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة

السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
.2

يوجد أثر لمتغير (رأس ماؿ الشركة) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو()TQM
لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة

السيـ لتمؾ الشركات.
5.1.1.3

اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ما يمي( :يوجد أثر متغير (القطاع
االقتصادي) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات
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المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ

لتمؾ الشركات).

بغرض اختبار الفرضية الفرعية األولى ،ولقياس أثر متغير (القطاع االقتصادي) عمى العالقة
بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ،تـ ضبط أثر القطاع االقتصادي،
وقياس معامؿ االرتباط وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ ( ،)5.15ومف خالؿ النتائج
تـ مالحظة أنو لـ يحدث اختالؼ كبير عمى أي مف معامالت االرتباط ،أو مستوى الداللة في كافة
النماذج ،لذلؾ يمكف القوؿ إنو ال يوجد أثر لمتغير (القطاع االقتصادي) عمى العالقة بيف تكامؿ
نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف
الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ،وىذا يعزز أف أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة يمكف
استخداميا مف قبؿ كافة القطاعات ،كما أف ليا نفس األثر في تحسيف المؤشرات المالية ألي قطاع
يقوـ باستخداميا.
ووفقًا ليذه النتائج فقد تـ رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعميو فال يوجد أثر لمتغير (القطاع
االقتصادي) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.
جدول رقم ()5.15
نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة تكامل نظامي كل من ( )TCو( ،)TQMوتحسين الحصة السوقية
وقيمة السيم لتمك الشركات قبل وبعد ضبط متغير القطاع االقتصادي
المؤشرات المالية
الحصة السوقية
القيمة السوقية للسهم

الجودة الشاممة
()TQM
التكمفة المستيدفة
()TC

تكامؿ كؿ مف TC

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

بعد

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

بعد

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

بعد

معامؿ االرتباط

*0.330
0.046
0.317
0.060
*0.335
0.043
0.314
0.062
*0.401
0.014
0.383
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*0.394
0.016
0.475
0.003
*0.359
0.029
0.499
0.002
*0.417
0.010
0.564

المؤشرات المالية
الحصة السوقية
القيمة السوقية للسهم

وTQM

5.1.1.4

الضبط

القيمة االحتمالية

0.000

0.021

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :يوجد أثر لمتغير (رأس الماؿ)
عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو ( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات).

ولقياس أثر متغير (رأس الماؿ) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو()TQM
لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ
لتمؾ الشركات ،تـ ضبط أثر رأس الماؿ ،وقياس معامؿ االرتباط وكانت النتائج كما ىي موضحة في
الجدوؿ رقـ ( ،)5.16ومف خالؿ النتائج تـ مالحظة أنو لـ يحدث اختالؼ كبير عمى أي مف
معامالت االرتباط ،أو مستوى الداللة في كافة النماذج ،لذلؾ يمكف القوؿ إنو ال يوجد أثر لمتغير
(رأس الماؿ) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات ،ويرجع ذلؾ إلى
عدـ وجود فروؽ في درجة تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف ،أو المؤشرات الخاصة بقيمة السيـ والحصة السوقية لتمؾ الشركات،
تعزى لرأس الماؿ ،مما يحد مف أثر رأس الماؿ عمى العالقة بيف المتغيريف.
ووفقًا ليذه النتائج فقد تـ رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو فال يوجد أثر لمتغير (رأس
الماؿ) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.

جدول رقم ()5.16
نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة تكامل نظامي كل من ( )TCو( ،)TQMوتحسين الحصة السوقية
وقيمة السيم لتمك الشركات قبل وبعد ضبط متغير رأس المال
المؤشرات المالية
القيمة السوقية للسهم
القيمة السوقية للسهم

الجودة الشاممة
()TQM

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

بعد

معامؿ االرتباط

*0.330
0.046
0.347
88

*0.394
0.016
0.364

المؤشرات المالية
القيمة السوقية للسهم
القيمة السوقية للسهم
الضبط

القيمة االحتمالية

التكمفة المستيدفة

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

()TC

بعد

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

تكامؿ كؿ مف TC

قبؿ

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

وTQM

بعد

معامؿ االرتباط

الضبط

القيمة االحتمالية

0.038
*0.335
0.043
0.354
0.034
*0.401
0.014
0.427
0.009

0.029
*0.359
0.029
0.321
0.056
*0.417
0.010
0.374
0.025

وحيث تـ رفض الفرضيتيف الفرعيتيف األولى والثانية ،فقد ترتب عمى ذلؾ رفض الفرضية
الرئيسة وعميو فال يوجد أثر لكؿ مف (القطاع االقتصادي ،رأس ماؿ الشركة) عمى العالقة بيف تكامؿ
نظامي كؿ مف ( )TCو( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف
الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات).

89

الفصل السادس
الهتائج والتوصيات
6.1

مقدمة

6.2

النتائج

6.3

التوصيات

6.4

دراسات مقترحة
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6.1

مقدمة
بعد استعراض اإلطار النظري لكؿ مف متغيرات الدراسة ،تـ إجراء الدراسة الميدانية ،واختبار

فرضيات الدراسة ،وبالتالي فقد تـ التوصؿ إلى النتائج والتوصيات التالية:
6.2

النتائج
بناء عمى ما تـ بيانو في الفقرات السابقة مف تحميؿ لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنو

يمكف الخروج بالنتائج التالية:
.1

ممارس ػػة ش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بورص ػػة فمس ػػطيف لمتكمف ػػة المس ػػتيدفة بش ػػكؿ
متوسػػط ،كمػػا تػدؿ النتػػائج عمػػى أف الشػػركات الفمسػػطينية لػػدييا البيئػػة المناسػػبة لممارسػػة مػػدخؿ
التكمفة المستيدفة ،كما تبيف أف الشركات تػدرؾ مفػاىيـ ومبػادئ وأىميػة اسػتخداـ مػدخؿ التكمفػة
المستيدفة في إدارة تكاليفيا ولتحسيف الربحية.

.2

ىنػػاؾ ممارسػػة بدرجػػة معقولػػة مػػف قبػػؿ شػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بورصػػة فمسػػطيف
لنظاـ إدارة الجودة الشاممة ،رغـ حداثة الشركات الفمسطينية ،إال أنيا تمتمؾ مؤشرات دالة عمػى
التزاميا بالجودة الشاممة ،كما أنيا تمتمؾ المقومػات الالزمػة لزيػادة نسػبة ممارسػة ىػذه األسػاليب
مستقبالً.

.3

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف لمتكمفة المستيدفة وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.

.4

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطيف إلدارة الجودة الشاممة والقدرة التنافسية لتمؾ الشركات.

.5

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ كؿ مف نظامي ( )TCو( )TQMلدى شركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وتحسيف الحصة السوقية وقيمة السيـ لتمؾ
الشركات.

.6

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تكامؿ كؿ مف نظامي ( )TCو( )TQMلدى
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي،
رأس ماؿ الشركة).
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.7

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في قيمة السيـ السوقية لشركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطيف تعزى إى ٚالقطاع االقتصادي .مما يدؿ عمى أف القيمة السوقية مرتبطة
بنشاط الشركة ونجاح إدارتيا وغير مرتبط بالقطاع الذي تنتمي إليو.

.8

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الحصة السوقية لشركات المساىمة العامة المدرجة في
بورصة فمسطيف تعزى إى ٚالقطاع االقتصادي .ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروؽ تـ اجراء اختبار
(شفيو) والذي يبيف أف ىذه الفروؽ كانت لصالح قطاع االستثمار ،والناتجة عف االيرادات

العالية ليذا القطاع إضافة إلى عدد شركاتو مما يزيد مف القيمة السوقية لكؿ شركة مف
.9

شركاتو.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مؤشرات الحصة السوقية وقيمة السيـ السوقية لشركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لرأس الماؿ لشركات المساىمة العامة

المدرجة في بورصة فمسطيف تعزى لرأس الماؿ.
.10

ال يوجد أثر لمتغير (القطاع االقتصادي) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ()TC
و( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة
السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.

.11

ال يوجد أثر لمتغير (رأس ماؿ الشركة) عمى العالقة بيف تكامؿ نظامي كؿ مف ()TC
و( )TQMلدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،وتحسيف الحصة
السوقية وقيمة السيـ لتمؾ الشركات.

6.3

التوصيات

بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة يمكف اقتراح بعض التوصيات:
.1

ضرورة قياـ شركات المساىمة العامة الفمسطينية باستخداـ طريقة التكمفة المستيدفة بالكامؿ
في إدارة تكاليفيا ،طالما أنيا تطبؽ مجموعة كبيرة مف عناصر ىذه الطريقة.

.2

ضرورة توفير البيانات المناسبة عف أداء المنافسيف في مجاالت العمميات اإلنتاجية ،المحافظة
عمى العالقة مع المورديف بحيث تكوف جيدة لما ليا مف تأثير ايجابي عمى عممية تحديد
التكمفة المستيدفة في الشركات الفمسطينية.

.3

ضرورة التزاـ الشركات التي لدييا االستعداد لممارسة نظاـ التكاليؼ المستيدفة بممارسة
معادلة التكاليؼ المستيدفة ،باإلضافة لممارسة جميع مبادئ وأسس ىذا النظاـ حتى تتـ
االستفادة الكاممة منو.
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.4

عمى اإلدارات العميا لمشركات التي لدييا إمكانية لممارسة النظاـ أو التي ترغب في تطبيقو
منح جميع الموظفيف واإلدارييف وخاصةً الذيف ليـ عالقة مباشرة بالتصميـ والعممية اإلنتاجية
دورات تدريبية تعزز بيا مقدرتيـ عمى ممارسة ىذا النظاـ ،كما عمييا االستعانة بذوي الخبرة
والمعرفة في ىذا المجاؿ.

.5

إف الجودة ال تكمؼ كثي ار فاالعتقاد الخاطئ بأف تحقيؽ جودة أفضؿ سوؼ يكمؼ المؤسسة
أكثر و يخفض مف سرعة اإلنتاج  ،يجب أف يتغير فالجودة يمكف تحسينيا مف خالؿ التعمـ و
أف يتـ األداء بشكؿ جيد مف المرة األولى .

.6

إف الجودة ضرورية و لكنيا قد تكوف غير كافية  ،ألف الجودة األعمى قد ال تتضمف تحقيؽ
الميزة ال تنافسية بسبب سعي المؤسسات المنافسة إلى تحقيؽ نفس المستوى مف الجودة و ليذا
ابتكار في النظر إلى أسواقيا مف أجؿ تحسيف
ًا
عمى المؤسسات أف تعتمد عمى مداخؿ أكثر

مركزىا التنافسي ،مما يتطمب ضرورة تفيـ الشركات ألىمية التكامؿ بيف أساليب المحاسبة
اإلدارية ال سيما نظاـ التكاليؼ المستيدفة ،وادارة الجودة الشاممة حيث أنيا مف األنظمة
الشاممة التي تتناوؿ جميع أقساـ المشروع بالدراسة والتنظيـ.
.7

لما كاف التكامؿ بيف تقنيات إدارة التكمفة واضحاً فاف أثر ذلؾ التكامؿ عمى أوضح متمثالً
باألىداؼ المشتركة بيف تمؾ التقنيات أو المكممة لبعضيا أو األىداؼ التي تسعى المنظمة إلى
تحقيقيا والتي تتحقؽ مف خالؿ أىداؼ تمؾ التقنيات والمتفقة مع أىداؼ إدارة التكمفة.

6.4

الدراسات المقترحة

.1

دور التكامؿ بيف أسموب تخصيص التكاليؼ عمى أساس األنشطة و التكمفة المستيدفة عمى
كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

.2

االس ػػتمرار ف ػػي الد ارس ػػات الت ػػي توض ػػح م ازي ػػا اس ػػتخداـ الش ػػركات ألس ػػاليب المحاس ػػبة اإلداري ػػة،
خاصة التي توضح األثر عمى األداء المالي واإلداري لمشركات.

.3

أث ػػر التكام ػػؿ ب ػػيف نظ ػػامي الموازن ػػات عم ػػى أس ػػاس األنش ػػطة ( ،)ABBوبطاق ػػة األداء المتػ ػوازف
( )BSCف ػػي الح ػػد م ػػف المخ ػػاطر التش ػػغيمية لش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بورص ػػة
فمسطيف.
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قائمة استقصاء

جامعـــــــــ ىاألزهــــــــــ ى–ىىغـــــــــــز

ى

عمــــــــــا ىال اســــــــــا ىالعلوــــــــــا
كلوــــ ىاالقتصــــا ىوالعلــــو ىاإل ا وـــــ ى
ب نامـــــــتىماجستوـــــــ ىالم اسبـــــــــــ

ىى

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

المحترمين

الباحث يقوـ بدراسة بعنواف "أثر التكامل بين التكمفة المستيدفة وادارة الجودة الشاممة في زيادة
الحصة السوقية ورفع قيمة السيم لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين" ،وبغرض القياـ بيذه

الدراسة فمقد وقع االختيار عمى شركتكـ لكونيا ضمف أىـ الشركات العاممة في دولة فمسطيف ،لذلؾ
يسرني مساىمتكـ في ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى فقرات قائمة االستقصاء و إعادتيا لمباحث
في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحميؿ ىذه اإلجابات و التي تمثؿ في رأى الباحث أحد الدعامات

األساسية إلثراء البحث ،و ما يسفر عنو مف نتائج ،مع العمـ بأف جميع البيانات سوؼ تحظى بالسرية
التامة ويتـ اإلفصاح عف البيانات المستقاة مف قائمة االستقصاء في شكؿ إجمالي ال تكشؼ عف اسـ

القائـ باإلجابة عمييا.

مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم

عاصف أبو صفية

majesticassef@gmail.com
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انقسى األول :يؼهىيبد ػبيخ

برجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي ترون أنيا تناسب أراءكم.
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انقسى انثبَي :أسئهخ االستجبَخ
برجاء وضع عالمة ( )Xأماـ الدرجة التي تروف أنيا تناسب أراءكـ.
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يحىر األول :يذي يًبرسخ انشركخ ألسهىة انتكهفخ انًستهذفخ ()TC
ٝر٘فش ىذ ٙاىششمح اىَؼشفح اىنافٞح
1
ىََاسعح أعي٘ب اىرنيفح اىَغرٖذفح ()TC
ذٖرٌ اىششمح ترؽيٞو اىَْرعاخ اىَْافغح
 2ىيرؼشف إىّ ٚقاط اىق٘ج ٗاىضؼف فٜ
ٍْرعاذٖا
ذقً٘ اىششمح ترؽيٞو أعؼاس اىَْرعاخ
3
اىَْافغح ىرؽذٝذ عؼش ٍالئَح ىٖزٓ اىؽاىح
ذؽذد اىششمح اىرنيفح اإلظَاىٞح ىيَْرط تْاءاً
 4ػي ٚاىغؼش اىقاتو ىيَْافغح قثو اىثذء
تؼَيٞح اإلّراض
ذؼَو اىششمح ػي ٚذقذٝش ٕاٍش اىشتػ
5
ىيَْرط قثو اإلّراض
ذٖرٌ اىششمح تشضا اىؼَالء ػِ اىَْرط ٍِ
 6ؼٞس اىع٘دج ٗاىغؼش ٍؼا ً
ذرؼاٍو اىششمح ٍغ ٍعَ٘ػح ٍِ اىَ٘سدِٝ
7
رٗ ٛاىغَؼح اىطٞثح
ذ٘ى ٜاىششمح إرَاٍا ً ترناىٞف اىَْرط فٜ
8
ٍشؼيح اىرصَٗ ٌٞاىرخطٞظ
ىذ ٙاىششمح فشٝق ػَو ٍرخصص
9
ىذساعح ذناىٞف اإلّراض ػْذ ذصَ ٌٞاىَْرط
ذغؼ ٚاىششمح إى ٚخفض ذناىٞف اىَْرط
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12
اىَْرعاخ تص٘سج ٍغرَشج.
ذيرضً اىششمح تئظشاء اىشقاتح ٗاىَراتؼح
ٗ 13اىرفرٞش تص٘سج دٗسٝح ػي ٚاىَْرعاخ
ىيرأمذ ٍِ ذ٘افش ػْاصش اىع٘دج فٖٞا.
انًحىر انثبَي  :يذي يًبرسخ انشركخ ألسهىة انجىدح انشبيهخ في االَتبج ()TQM
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ىََاسعح إداسج اىع٘دج اىشاٍيح
ذضغ إداسج اىششمح خطظ ٍغرقثيٞح
2
ٗاضؽح ىرؽغ ِٞظ٘دج ٍْرعاذٖا
ذَريل اىششمح م٘ادس ٍؤٕيح ػيٍَ ٚاسعح
3
ّظاً اىع٘دج اىشاٍيح
 4ذأخز اىششمح ذنيفح اىع٘دج ف ٜاالػرثاس
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ػْذ ذصٍَْ ٌٞرعاذٖا
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