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إلبإحثة :نور حسن صإلح إلحجة
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إلمشف :إألستإذ إلدكتور طةلل جريره
إلملخص
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و قد قإمت إلبإحثة بتصميم إستبإنة لتحقيق أهدإف إلدرإسة ،حيث تم توزيعهإ عىل إلمدرإء
ر
ومدرإء إلمبيعإت ومدرإء إلتسويق ومدرإء إؤلنتإج و مدرإء إلدإئرة إلفنية وإلصيإدلة ر
إلمختيإت يػ
ومش يػ
ر
 08رشكة صنإعة دوإئية يػ إألردن بوإقع  7إستبإنإت لكل رشكة ،حيث بلغت عدد إإلستبإنإت  026إستبإنة
إليإمج إلجإهزة ( )SPSS
إلوصؼ
إسيد منهإ  006إستبإنة .إستخدمت إلبإحثة إلمنهج
وإلتحليىل من حزمة ر
ي
ي
وإلن تمثلت بإختبإر إلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية،
إلختبإر فرضإت إلدرإسة وإستخرإج إلنتإئج إإلحصإئية
ي
إلوصؼ ،وإختبإر  ، Multiple Regressionوإختبإر one sample T-
معإدلة كرونبإخ ألفإ ،إؤلحصإء
ي
 .testتم إلتوصل ؤىل مجموعة من إلنتإئج أهمهإ :توإفر مقومإت تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت
تحسي جودة إلمنتجإت وتطويرهإ من خةلل ؤيةلء إألهمية
إلصنإعإت إلدوإئية و ؤسهإم هذإ إلمدخل يػ
ر
كي عىل إلمنتج وفق إلموإصفإت وإلمقإييس إلمطلوبة،
للمعدإت وإألجهزة إلطبية وإلبنية إلتحتية  ،إلي ر
وبإلتإىل خفض إلتكإليف وضبطهإ،
تحديد تكإليف إإلنتإج يػ إلدورة إلتصنيعية وعمليإت إلفحص وإإلختبإر
ي
إلحد من إلعيوب وإألخطإء من إلبدإية ،إيةلء أهمية رليإمج إلتدريبية إلمتعلقة بإلجودة ،وقد بينت إلنتإئج
إلتسعي و ذلك لمإ له من دور فعإل يػ تخفيض إلتكإليف وتحقيق
تأثي هذإ إلمدخل عىل قرإرإت
ر
إيضإ ر
هإمش إلرب ح إلذي تطمح له إؤلدإرة .وقد أوصت إلدرإسة إىل ضورة إإلهتمإم بمدخل تكإليف إلجودة يػ
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ً
كبي من عنإضهإ ،بإؤلضإفة إىل موإكبة
ؤدإرة تكإليفهإ يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية وخإصة أنهإ تطبق جزء ر
ر
إلوع بأهمية تكإليف إلجودة لدى عإمليهإ
إلشكإت للتطورإت إلجديدة يػ مجإل إدإرة إلتكإليف ،و زيإدة
ي
إلخيإت ،وضورة إجرإء درإسإت وإبحإث حول منإفع تطبيق
وعقد دورإت تدريبية لتأهيلهم وإكتسإب
ر
إلبإحثي يػ إلمجإإلت إلمحإسبية
مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بإلتعإون مع
ر
وإلمجإإلت إألخرى.
تسعي
إلكلمإت إلدإلة :مدخل تكإليف إلجودة ،هيكلية إلمنتجإت ،جودة إلمنتجإت ،تطوير إلمنتجإت،
ر
إلمنتجإت ،رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية.
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 .0إلمقدمة
إلوطن و تقوم بدورمهم يػ تحقيق
كية مهمة من ركإئز إؤلقتصإد
تعد إلصنإعة إلدوإئية يػ إألردن ر ر
ي
إألردت حيث إنهإ توفر منتجإت جديدة وبديلة للمنتجإت إلمستوردة وكذلك منتجإت يمكن
إلدوإت
إألمن
ي
ي
تصديرهإ للخإرج وإإلبتعإد عن بعض إلمنتجإت إلمستوردة بإهظة إلثمن .
توإجه ر
إلحإىل إلعديد من إلتحديإت وإإلنتقإدإت
إلشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية يػ إلوقت
ي
إلن تسغ إىل تطويرهإ
تبن إلجهود ي
إلن تدعو إىل ضورة تطويرهإ يػ مختلف جوإنبهإ وعمليإتهإ ؤىل ي
ي
ً
وإلبحث عن أسإليب حديثة تهدف إىل زيإدة إلحصص إلسوقية وأيضإ جعل أدإء ر
إلشكة يفوق أدإء
منإفسيهإ يػ ؤنتإج إلمنتجإت بأقل إلتكإليف وأفضل جودة وهو مإ يعرف بإلتنإفس عىل أسإس إلتكلفة.
ؤن إزديإد حدة إلمنإفسة يػ إألسوإق إلدوإئية إلعإلمية ومإ تعكسه من تحديإت وتهديدإت عىل
إلشكإت إلصنإعة إلدوإئية يفرض عىل ر
ر
إلشكإت إلصنإعية إلدوإئية إألردنية ضورة إلوصول بمنتجإتهإ ؤىل
أعىل مستويإت إلجودة وبأقل إلتكإليف إلممكنة مع إلمحإفظة عىل إلمطإبقة للموإصفإت وإلمتطلبإت
وإلتشيعية إلمعمول بهإ لتعزز من قدرتهإ عىل إلمنإفسة وإلبقإء بإلسوق وإل يمكن لهذه ر
ر
إلشكإت
إلفنية
ً
ر
إألكي تطورإ كمدخل تكإليف إلجودة و إلذي
تحسي إلجودة
تبن أسإليب ومدإخل
ر
تحقيق ذلك من دون ي
توفي منتجإت بإلجودة إلمطلوبة وإلموإصفإت إلمحددة من خةلل درإسة تكإليف إلجودة
يهدف ؤىل ضمإن ر
تأثيهإ يػ ؤدإرة ؤنتإج إلمنتجإت وإلخدمإت
إلدإخىل ,إلفشل
(إلوقإية ,إلتقييم ,إلفشل
إلخإرج) ومدى ر
ر ي
ي
ّ
يمكن ر
إلشكة من تحقيق
بجودة عإلية وبكلفة منخفضة ممإ يؤدي ؤىل بيعهإ يػ إلسوق بأسعإر تنإفسية
ً
وبإلتإىل تحقيق
تحسي وتطوير إلمنتج وإلحفإظ عىل إألسعإر
حصة سوقية عإلية نسبيإ مع إلمحإفظة عىل
ر
ي
مية تنإفسية يػ ظروف جيدة (بلعقون.)2106 ،
ر
ؤن تخفيض إلتكلفة للمنتج يعن أن ر
إلشكة قإدرة عىل تخفيض أسعإر منتجإتهإ مع إلمحإفظة عىل
ي
يضإه مإ يقدمه إلمنإفسون و إلعمل بشكل مستمر يػ تطوير هيكلية منتجإتهإ
مستوى إلجودة للمنتج
ي
يلن رغبة و إحتيإج إلمجتمع .
(جودة – تطوير – تسع ري) بمإ ر ي
 .2مشكلة إلدرإسة
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ً
ؤن تكإليف إلمنتجإت إلدوإئية بمإ فيهإ تكإليف إلجودة أصبحت مرتفعة جدإ ؤلرتفإع تكلفة إلموإد
ً
إمإ عىل إؤلدإرة ػ ر
إلشكإت ضورة إلنظر يػ هيكلية منتجإتهإ
وبإلتإىل أصبح لز
إألولية وإلدإخلة بإؤلنتإج
ي
ي
تسعي) وذلك بتخفيض إلتكإليف مع إإلحتفإظ بجودة وأسعإر إلمنتجإت وإستمرإرية
(جودة – تطوير –
ر
إلتطوير إلن غيإب إلجودة يحمل ر
إلشكة تكإليف ؤضإفية نتيجة إلجودة إلرديئة للمنتجإت وفشل إلفحص
غي إألمثل للموإرد وإلطإقإت من إأليدي إلعإملة وإلوقت
يػ منع حدوث عيوب بإلمنتج
وبإلتإىل إؤلستخدإم ر
ي
ً
ممإ ييتب عليهإ تكإليف مرتفعة تنعكس سلبإ عىل أربإحهإ وسيولتهإ إلنقدية وربمإ عدم قدرتهإ عىل إلبقإء
ػ إلسوق بسبب ؤرتفإع تكإليف إإلنتإج وإلتكإليف إلكلية ر
للشكة وعليه ,فمن إلممكن صيإغة عنإض مشكلة
ي
إلتإىل :
إلدرإسة عىل إلنحو ي
● مإ مدى تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية ؟
تسعي) ؟
● مإ مدى إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت (جودة – تطوير –
ر
.2أهدإف إلدرإسة
تهدف هذه إلدرإسة ؤىل معرفة أهمية تكإليف إلجودة ومزإيإهإ ،وإلمكونإت إلرئيسية لتكإليف
ً
ؤضإفة إىل مدى تطبيقهإ ر
بإلشكإت إلدوإئية إإلردنية وبإؤلضإفة لدور مدخل تكإليف إلجودة
إلجودة
يىل :
وإنعكإسه عىل هيكلية إلمنتجإت (جودة – تطوير –
ر
تسعي) وذلك من خةلل مإ ي
●

توضيح مفهوم تكإليف إلجودة و عنإضه و أهميته .

●

إلتعرف عىل ؤمكإنية تطبيق نظإم مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية و مدى
إنعكإسه.

●

توضيح إنعكإس تطبيق مدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت إلدوإئية ( جودة – تطوير –
تسعي) .
ر

 .4أهمية إلدرإسة
يعتي أهم أسإليب
رتيز إألهمية إلعلمية لهذه إلدرإسة يػ إنهإ تتنإول مدخل تكإليف إلجودة وإلذي ر
ً
إؤلدإرة إلحديثة وإلذي يلعب دورإ مهمإ يػ تخفيض إلتكإليف وإلمسإعدة يػ تطوير إلمنتجإت ؤذ يعتمد هذإ
إلمدخل عىل تحجيم وتخفيض إلتكإليف عن طريق ؤدإرة تكإليف إلجودة إلجيدة (تكإليف إلوقإية ،تكإليف
إلخإرج) ،كمإ رتيز
إلدإخىل ,تكإليف إلفشل
إلتقييم إو إلرقإبة) وتكإليف إلجودة إلرديئة (تكإليف إلفشل
ر ي
ي
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إألهمية إلعلمية للدرإسة ػ إقيإح حلول للمشإكل إلن توإجه ر
إلشكإت إلدوإئية إألردنية بحيث تكون قإدرة
ي
ي
إلدوإت
عىل تقديم منتجإت تتسم بأسعإر تنإفسية وبجودة عإلية لضمإن صحة إإلنسإن وسةلمة أمنه
ي
وبإلتإىل
وصوإل إىل أفضل إلنتإئج يػ إإلستثمإر وإإلستغةلل لتحقيق إلمعدإلت إإلقتصإدية وإألربإح،
ي
إلوصول إىل إلمركز إلتنإفد ر
للشكة يػ إألسوإق إألردنية.
ي
 .5فرضيإت إلدرإسة
H01 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aلتطبيق مدخل تكإليف إلجودة
يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية .
H02 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية  ،ينبثق منهإ إلفرضيإت إلفرعية إلتإلية:
 H02.1 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة عىل جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
 H02.2 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
 H02.3:إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
تسعي إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
إلجودة يػ
ر
 .6إلتعريفإت إؤلجرإئية
تكإليف إلجودة:
إلن تنفقهإ إلمنشأة أو إلمنظمة إإلنتإجية لضمإن تقديم إلمنتج ؤىل إلمستهلك
ه مجموع إلتكإليف ي
ي
وإلن تحدد مستوى جودة إلمنتج
إلن يتحملهإ إلمنتج
ي
ه مجموع إلتكإليف ي
حسب متطلبإته ورغبإته .ي
وتحقيقه وإلتحكم فيه وتقييم مدى مطإبقة موإصفإت إلمنتج مع متطلبإت ورغبإت إلمستهلك .كذلك،
إلن تحدث نتيجة عدم مطإبقة إلمنتج لمتطلبإت إلجودة عىل
تشمل هذه إلتكإليف :تكإليف لبلخفإقإت ي
إلدإخىل للمنظمة أو خإرجهإ( .جإسم. )2118 ،
إلمستوى
ي
عنإض تكإليف إلجودة تتضمن

5

ً
أوال  :تكإليف ضبط إلجودة أو تكإليف إلمطإبقة ()Conformance Costs
● تكإليف إلوقإية  :Prevention Costsه إلتكإليف إلن تتحملهإ ر
لعملين إلتصميم
إلشكة نتيجة
ي
ي
ي
و إلتصنيع و بشكل ر
مبإش للوقإية من عدم إلمطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس وتصنيع إلمنتجإت
بصورة صحيحة من إلمرة إألوىل لعمليإت إإلنتإج( .علوإن :2119 ،ص.)52
● تكإليف إلتقييم  : Appraisal Costsتعرف بإلتكإليف إلمرتبطة بكلف إلقيإس وإلتقييم أو
لمعإيي إلموإصفإت وإألدإء إلمطلوبة
مرإجعة إلمنتجإت أو إلخدمإت لضمإن إلمطإبقة
ر
(( 0999 ,Campanellaوتشمل عىل عدة أنشطة ( ) 2101 ,Slack, et. alمثل:
إلةلزمي لفحص إلمدخةلت وإلعمليإت وإلمخرجإت.
 إلوقت وإلجهدر
تجهي وبيإنإت إإلختبإر.
 إلحصول عىل تفتيشر
 إلتحقيق مشإكل إلجودة وتقديم تقإرير عن جودة.ً
ثإنيإ :تكإليف إؤلخفإق يػ ضبط إلجودة أو تكإليف عدم إلمطإبقة ( Non Conformance
)Costs
● تكإليف إلفشل إلدإخىل :Internal Failure Costsه تكإليف إلن تتحملهإ ر
إلشكة عندمإ
ي
ي
ي
تكتشف إلمنشأة إلعيوب قبل إرسإل إلمنتج إىل إلعمةلء وتشمل عىل :تكإليف ؤعإدة إلتشغيل،
إلن إل يمكن إصةلحهإ ،وتكإليف حل إلمشكلة أو تحليل إلخطأ
وتكإليف إلفإقد (إلهإلك) ي
(إلجمإل وشتيوي. )2101 ،
ه إلتكإليف إلمتعلقة بشحن منتجإت إل
● تكإليف إلفشل
ر ي
إلخإرج  :External Failure Costsي
تتطإبق مع موإصفإت إلجودة للعميل وتظهر بعد إلتسليم للعميل وتشميل تكإليف معإلجة
شكإوي إلعمةلء وإستبدإل إلمنتجإت إلمعيبة وإلمرتجعة وإلتكإليف إلن تأثر عىل سمعة ر
إلشكة
ي
كبيع منتجإت تفتقر للجودة (جريرة. )2119،
عملين
وإلمعإيي وإلخصإئص إلمحددة يػ
ه مطإبقة إلمنتج للموإصفإت
ر
ي
● جودة إلمنتجإت  :ي
تصميم وإنتإج إلمنتج ومن نإحية أخرى مدى تطإبقه مع حإجة إلمستهلك و قدرته عىل إقتنإءه .
( https://mawdoo3.com/مفهوم جودة إلمنتج )
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تحسي إلجودة من خةلل
ه آلية تهدف إىل زيإدة إإلنتإجية للمنتج عن طريق
ر
● تطوير إلمنتجإت :ي
إلتخلص من تكإليف إلفشل و إلوصول إىل إلعيب إلصفري وقيإس مدى قبول إلسوق للمنتجإت
وبإلتإىل إنتإج منتج ذإت جودة عإلية بتخفيض
وإلمعإيي
وذلك لمطإبقة إلمنتج إلموإصفإت
ر
ي
إإلختةلفإت ربي إلموإصفإت إلمرغوبة وإلمنتجإت إلنهإئية.
تعبي نقدي لقيمة إلمنتج يػ وقت ومكإن محدد وهو إلعنرص إلوحيد من
●
تسعي إلمنتجإت :هو ر
ر
إلمزي ج إلتسويؼ إلذي يمثل ؤرإدإت ر
ليعي عن تقييم إلمنتج للمنإفع
إلشكة وهو إلدإفع للمستهلك ر
ي
إلن يحصل عليهإ إلمستهلك ويمكن للسعر أن يحدد من قبل إؤلدإرة أو من قبل إلهيئإت إلحكومية
ي
أو من قبل قوى إلعرض وإلطلب عىل إلمنتج (عيد. )2119 ،

 .7أنموذج إلدرإسة
إلمتغي إلتإبع
ر

إلمتغي إلمستقل
ر
عناصر تكاليف الجودة

هيكلية المنتجات

● تكاليف الوقاية .
● تكاليف التقيين .

● جودة .

● تكاليف الفشل

● تطوير .

الذاخلي.

●

● تكاليف الفشل
الخارجي.

إلشكل رقم ( )0أنموذج إلدرإسة
من ؤعدإد إلطإلبة

 .8حدود إلدرإسة
● إلحدود إلمكإنية :تقترص إلدرإسة عىل رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية .

تسعير .
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● إلحدود ر
إلمإليي ومدرإء إلتسويق وإلمبيعإت وإؤلنتإج ومدرإء
إلبشية :تقترص إلدرإسة عىل إلمدرإء
ر
إلمختيإت ػ ر
إلموظفي من إلصيدلة و ر
إلشكإت.
مش يػ
إلدإئرة إلفنية و
ر
ر
ي
إخ 2121-2109
● إلحدود إلزمإنية :إلعإم إلدر ي
● إلحدود إلموضوعية :تقترص عىل بيإن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت.

 .9محددإت إلدرإسة
وإلن تتمثل ب:
وإجهت إلبإحثة بعض إلصعوبإت أثنإء قيإمهإ بهذه إلدرإسة ي
إلن تنإولت دور مدخل تكإليف إلجودة وأثره عىل هيكلية إلمنتجإت بشكل متكإمل .
● ندرة إلدرإسإت ي
● ندرة إلدرإسإت يػ قطإع إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية.
● إلموقع إلجغرإػ ر
للشكإت.
ي
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إلثإت
إلفصل ي
إؤلطإر إلنظري و إلدرإسإت إلسإبقة
إلمبحث إألول  -مدخل تكإليف إلجودة
 .0مفهوم إلجودة
 .2مدخل تكإليف إلجودة
 .2تعريف تكإليف إلجودة
 .4أنوإع تكإليف إلجودة
 .5مجإإلت إستخدإم تكإليف إلجودة
 .6أهمية تكإليف إلجودة
 .7أهدإف تكإليف إلجودة
 .8دور تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية
 .9إلصنإعإت إلدوإئية يػ إألردن
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 -0مفهوم إلجودة:
ً
ً
للتغيإت إلبيئية و ظهور
كبية خإصة يػ يومنإ هذإ نظرإ
ر
لمفهوم إلجودة َ Qualityأهمية ر
ر
وإلشكإت عىل
إلعإلم ،وظهور إلمنإفسة إلعإلمية ربي إلدول
إلمنظمإت إإلقتصإدية عىل إلمستوى
ي
كي عىل إلجودة سوإء مإ يتعلق بإلمنتجإت
إلمستويإت إلدولية وإإلقليمية وإلمحلية ،ممإ أدى إىل ضورة إلي ر
وإلخدمإت ومإ يرغبه إلمجتمع وتلبية إحتيإجإته ومتطلبإته وإإلستجإبة لهذه إلحإجإت وإلمطلبإت
ً
ً
كي عىل إلجودة.
وإلرغبإت إلميإيدة ،ومإ تفرضه إلتحديإت كمإ ونوعإ ،ولذلك كإن إل بد من إلي ر
تعن طبيعة إلشخص أو
إلن ي
يرجع مفهوم إلجودة ( )Qualityإىل إلكلمة إلةلتينية ( )Qualitasي
ً
طبيعة ر
تعن إلدقة وإإلتقإن من خةلل قيإمهم بتصنيع إآلثإر وإألوإبد
إلدء ودرجة إلصةلبة ،وقديمإ كإنت ي
ي
ً
إلتإريخية وإلدينية من تمإيل وقةلع وقصور ألغرإض إلتفإخر بهإ أو إلستخدإمهإ ألغرإض إلحمإية ،وحديثإ
إلكبي وإلثورة إلصنإعية وظهور ر
إلكيى
تغي مفهوم إلجودة بعد تطور علم إإلدإرة وظهور إؤلنتإج
إلشكإت ر
ر
ر
وإزديإد إلمنإفسة ؤذ إصبح لمفهوم إلجودة أبعإد جديدة ومتشبعة ( .إلدرإدكة.)2105 ،
عرفت إلجودة بأنهإ درجة من إلرضإ تحقق فیه إلخدمة للعمةلء من خةلل تلبية حإجإتهم ورغبإتهم
إلطإت وقدإدة )2118 ،
إلتمي وإإلفضلیة و إلمةلئمة لةلستعمإل( .
وتوقعإتهم ،و أنهإ درجة ر
ي
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إلن يحملهإ
وعرفت إيضإ بأنهإ إلدرجة إلعإلية من إلنوعية وإلقيمة وإلخوإص وإلخصإئص إلكلية ي
إلمنتج أو إلخدمة وقإبليته لتحقيق إإلحتيإجإت وإلعرض ،أو إلمطإبقة للغرض وإلصةلحية للغلرض( .عبد
إلعزيز)2102 ،
كمإ عرفتهإ إلجمعية إألمركية لضبط إلجودة ( )ASQCو إلمنظمة إألوروبية لضبط إلجودة
إلن تؤثر يػ قدرة إلمنتج أو إلخدمة عىل تلبية حإجإت
إلكىل للمزإيإ وإلخصإئص ي
( )EOQCبأنهإ :إلمجموع ي
زج ،وعلوإن)2102 ،
معينة (.ر
إلي ر ي
ً
تعي بدقة وشمولية عن جوهر
إلن ر
وعرفت أيضإ بأنهإ مجموعة من إلخصإئص أو إلسمإت ي
إلخدمة أو إلمنتج وحإلتهإ بمإ يػ ذلك إبعإدهإ من مدخةلت وعمليإت ومخرجإت قريبة وبعيدة وتغذية
معي،
إلن تؤدي ؤىل تحقيق إألهدإف إلمنشودة وإلمنإسبة لمجتمع ر
عكسية وكذلك إلتفإعةلت إلمتوإصلة ي
ً
وإلمعإيي لرفع
وعىل قدر سةلمة إلجوهر تتفإوت مستويإت إلخدمة ،وأيضإ مجموعة من إلموإصفإت
ر
مستوى وجودة إلمنتج وأدإء إلعمل بشكل صحيح منذ بدإيته حن إلنهإية.
(فتح)2100 ،
ي
ً
تطور مفهوم إلجودة إصطةلحإ بإلتوإفق مع تطور أسإليب تطبيقهإ يػ مؤسسإت إألعمإل منذ
ر
وإلعشين ،حيث ظهرت إلجودة عىل أنهإ موإصفإت إلمنتج
إلثورة إلصنإعية وحن بدإية إلقرن إلوإحد
إلنهإت ،وكإنت وسيلة تحقيق إلجودة يػ تلك إلفية عن إلتفتيش خةلل إلعملية إإلنتإجية ،إىل إلمرحلة بنإء
ي
نظإم متكإمل يحقق تأكيد إلجودة إىل إلمرحلة ظهور إلجودة إلشإملة  ،كإلنظإم إؤلدإري يػ إليإبإن يستفيد
ً
إلغرت ليصبح
وإخيإ بمرحلة ظهور إإلمتيإز يػ إألعمإل يػ إلعإلم
إلعإملي إلفكرية ،وإلجسدية،
من قدرإت
ر
ر
ير
إألسلوب إألفضل وإلسإئد لتحقيق إلجودة .
ورغم قدم مفهوم إلجودة قدم إلثورة إلصنإعة ؤإل أنهإ لم تظهر كوظيفة رسمية لبلدإرة ؤإل يػ إآلونة
ً
بإػ إلوظإئف
ر
إألخية ،فأصبح ينظر إليهإ عىل أنهإ وظيفة إلفكرإؤلدإري إلحديث بحيث أنهإ تمإثل تمإمإ ي
إإلسيإتيجية ػ ر
إلشكة كإؤلنتإج وإلتسويق...ؤلخ  ،وعليه فإلجودة عملية تطويرية وليست ثورية ؤذ مرت
ي
بعدد من مرإحل .
ر
إلتمي ،وتكون قإدرة
عإىل من
ر
تعن ؤنتإج إلشكة لسلعة أو تقدیم خدمة بمستوى ي
وإلجودة بإلمعن إلعإم ،ي
عىل إلوفإء بإحتيإجإت ورغبإت زبإئنهإ ،بإلشكل إلذي یتفق مع توقعإتهم ،وتحقیق إلرضإ لديهم .ويتم ذلك
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ً
من خةلل إلموإصفإت وإلمقإييس إلمخطط للوصول إليهإ سإبقإ ؤلنتإج إلمنتجإت أو تقدیم إلخدمة،
إلتمي فيهمإ.
(عقيىل)2110 ،
وإيجإد صفة ر
ي
وترى إلبإحثة أنه يمكن تعريف إلجودة عىل أنهإ مجموعة من إلوسإئل وإألسإليب إلحديثة
لتحسي إألدإء و تطوير إإلنتإج ػ ر
إلشكإت بمإ يتتطإبق مع
إلن تهدف
ر
ي
إلمستخدمة يػ إلعمليإت إإلنتإجية ي
يرذ
إلموإصفإت لتلبية رغبة إلمستهلك وتحقيق إإلربإح بأقل إلتكإلفة وأقل نسبة من إألخطإء ممإ
ي
إلمية إلتنإفسية .
إلمستهلك و
بإلتإىل كسب ر
ي

 -2مدخل تكإليف إلجودة
تسغ ر
وإلتحسي
إلشكإت إلمعإضة للوصول ألعىل مستويإت إلجودة عن طريق إلبحث وإلتطوير
ر
إلمستمر للمحإفظة عىل موإصفإت إلمنتجإت ومتطلبإت إلزبون للمنإفسة و إلبقإء بإلسوق من خةلل
تحسي جودة إلمنتجإت و إلخدمإت بتخفيض إلتكإليف وتقليل إلوقت وزيإدة إألربإح  ،ويعت ري نظإم
ر
كبية إلرتبإطهإ بتكإليف
تكإليف إلجودة أحد إألنظمة إلفرعية للتكإليف ،وتحظ تكإليف إلجودة بأهمية ر
تحسي
إإلنتإج وأثرهإ يػ مستوى إلربحية وعليه فؤن درإسة تكإليف إلجودة وتحليلهإ وتقييمهإ يسإهم يػ
ر
نوعية إلمنتجإت ويدعم عمليإت إلتخطيط وإلتنفيذ إلسليم إلنشطة إلجودة ،ويخفض مستوى تكإليف
إلجودة إلمنفقة عىل تلك إإلنشطة ؤىل إلمستوى إلذي يمكن من تحقيق إلكفإءة يػ تنفيذ إألنشطة،
وإلحصول عىل أعىل جودة لنجإح ر
وبإلتإىل زيإدة حصتهإ إلسوقية
إلشكإت وذلك بأقل إلتكإليف إلممكنة
ي
وإإلربإح .
يعد تطبيق مدخل تكإليف إلجودة إستثمإر ذو عوإئد مضمونة تتمثل بإلحصول عىل رضإ إلزبون
وتحسي جودة إلمنتجإت بأقل إلتكإليف إلمنفقة .حيث تتنإفس ر
إلشكإت عىل تحقيق
وكسب إلسوق
ر
عةلقة إلجودة وإلتكلفة ػ آن وإحد ،حيث إن إي عمل تقوم به ر
إلشكة ييتب عليه نفقإت نقدية تسم
ي ٍ
بإلتكإليف ،ولذلك تسغ ر
إلشكإت ؤلنتإج منتجإت ذإت جودة عإلية بأقل إلتكإليف إلممكنة مع إهتمإم
بإلهدر وإلضيإع إلذي يكلف ر
إلشكة إلمزيد من إلتكإليف عند إنتإج منتجإت معيبة أو قليلة إلجودة .

 -2تعريف تكإليف إلجودة
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إألمريك " فينبوم " أول من
خبي إلجودة
ظهر مفهوم تكلفة إلجودة خةلل إلخمسينإت ويعد ر
ي
إستخدم مصطلح تكلفة إلجودة و تحديدهإ  .وقد أشإر ؤىل أنهإ " تكلفة ؤيجإد إلجودة وتحديدهإ وإلسيطرة
عليهإ وإلتقييم وإلتغذية إلعكسية لمطإبقة إلجودة وإإلعتمإدية ومتطلبإت إألمإن ،فضةل عن تكلفة إلفشل
إلمستهلكي".
تشي كلمة إلتكإليف ؤىل
يػ تحقيق إلمتطلبإت دإخل إلمنظمة ولدى
(إلسيد ،)2100،و ر
ر
ي
إلن يتم إلتضحية بهإ يػ سبيل إلحصول عىل سلعة أو خدمة معينة.
(إلرجن.)2116 ،
ري
قيمة إلموإرد ي
إلن ترتبط
وقد عرف كل من (( 2100 ,Crosson&Needlesتكإليف إلجودة بأنهإ "إلتكإليف ي
قسمي همإ
وتتحدد مع تحقيق أو عدم تحقيق جودة إلمنتج أو إلخدمة " وتنقسم تكإليف إلجودة إىل
ر
تكإليف جودة جيدة تتحملهإ إلوحدة إإلقتصإدية لضمإن تطوير ونجإح إلمنتج أو إلخدمة ،تكإليف إلجودة
وإلن تتحملهإ إلوحدة إإلقتصإدية نتيجة إصةلح عيوب حدثت يػ إلمنتج أثنإء إلتصنيع إو بعد
إلرديئة
ي
إلتصنيع وذلك لجعل إلمنتج مقبول لدى إلزبون .
وعرفت عىل إنهإ مجموعة إلتكإليف إلن يتم إنفإقهإ من قبل ر
إلشكة لضمإن تقديم إلمنتوج أو
ي
إلخدمة إىل إلزبون حسب متطلبإته و توقعإته .كمإ أن تكإليف إلجودة إل تخص عمليإت إإلنتإج فقط بل
ً
تتجإوز ذلك إىل جميع إنشطة ر
إلشكة بدءإ من إلبحثو إلتطوير وإنتهإء بخدمة إلزبون(.إلجبوري)2118 ،
إلن تم إنفإقهإ يػ أي منشأة أو منظمة ؤنتإجية أو خدمة
وعرفت أيضإ عىل إنهإ جميع إلتكإليف ي
وشبىل.)2112 ,
لضمإن تقديم إلمنتج أو إلخدمة إىل إلعمةلء متوإفقة مع متطلبإت إلعميل( .إلدرإدكة
ي
فتكإليف إلجودة إل تختلف عن تكإليف بقية وظإئف إلوحدة إإلقتصإدية كإلصيإنة وإلتصميم وإإلنتإج
وغيهإ .ؤذ يمكن أن تعد موإزنإت تخطيطية لهذه إلتكإليف وقيإسهإ وتحليلهإ.
وإلبيع وإدإرة إلعمليإت ر
ر
(إلحدين)2101 ،
ي
وعرفت تكإليف إلجودة بأنهإ" :إلتكإليف إلن تتكبدهإ ر
إلشكة لمنع إنتإج منتجإت معيبة قد تقع
إلن
يػ أيدي إلعمةلء" ( )2105 ,.garrison et alوعرفهإ
(إلحلن )2101 ،بأنهإ "مجموع إلمرصوفإت ي
ري
وإلخإرج
إلدإخىل
تحدث يػ أنشطة منع إلخطأ أو إلمعيب أو إلتقييم وإلخسإئر إلرإجعة ككل من إلفشل
ر ي
ي
ر
ه إلتكإليف إلمتعلقة بكل من إلوصول
لمنتج مإ تتةلخ ؤذإ لم توجد مشكةلت إلجودة" ،وبمعن آخر ي
وعدم إل قدرة عىل إلوصول إىل مستوى إلجودة إلمطلوب لكل من إلمنتجإت وإلخدمإت ،ويمكن رؤيتهإ
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كتكإليف إلوقإية من مشإكل إلجودة وقيإس ورقإبة مستويإت إلجودة وإلتفتيش عىل مستويإت إلجودة أو
إلفشل يػ إلوصول ؤىل مستويإت إلجودة إلمطلوبة ) )2117 ,wood
إلن يتم إنفإقهإ ألغرإض إلوقإية من وجود عيوب يػ
وكذلك عرفت تكإليف إلجودة بأنهإ "إلتكإليف ي
إلن
إإلنتإج إو إكتشإف هذه إلعيوب يػ حإلة وجودهإ أو إصةلح إلعيوب بعد إكتشإفهإ أو إلتكإليف إؤلضإفية ي
تحسي موإصفإت إإلنتإج وفق رغبإت إلزبإئن" (عبود.)2118,
تتفق لغرض
ر
إلن تنفقهإ إلمنشأة أو إلمنظمة إإلنتإجية لضمإن تقديم إلمنتج
وعرفت بأنهإ" :مجموع إلتكإليف ي
وإلن تحدد مستوى
إلن يتحملهإ إلمنتج
ي
ه مجموع إلتكإليف ي
ؤىل إلمستهلك حسب متطلبإته ورغبإته .ي
جودة إلمنتج وتحقيقه وإلتحكم فيه وتقييم مدى مطإبقة موإصفإت إلمنتج مع متطلبإت ورغبإت
إلن تحدث نتيجة عدم مطإبقة إلمنتج
إلمستهلك .كذلك ،تشمل هذه إلتكإليف :تكإليف لبلخفإقإت ي
إلدإخىل للمنظمة أو خإرجه" (جإسم .)2118،
لمتطلبإت إلجودة عىل إلمستوى
ي
ً
أيضإ بأنهإ "مجموعة إلتكإليف إلن تنفقهإ ر
توفي
وعرفت
إلشكة نتيجة جهودهإ وتهدف ؤىل ضمإن ر
ي
منتجإت بإلجودة إلمطلوبة وإلموإصفإت إلمحددة وتسإهم أهمية درإسة تكإليف إلجودة (إلوقإية ،إلتقييم،
إلخإرج) يػ ؤنتإج إلسلع وإلخدمإت عإلية إلجودة وبكلفة منخفضة ممإ يؤدي ؤىل
إلدإخىل ،إلفشل
إلفشل
ر ي
ي
ّ
ً
يمكن ر
إلشكة من تحقيق حصة سوقية عإلية نسبيإ مع إلمحإفظة عىل
بيعهإ يػ إلسوق بأسعإر تنإفسية
مية تنإفسية يػ ظروف جيدة"
تحسي وتطوير إلمنتج وإلحفإظ عىل إألسعإر
وبإلتإىل تحقيق ر
ر
ي
(بلعقون.)2106،
وترى إلبإحثة إن تكإليف إلجودة ه إلتكإليف إلن تنفقهإ ر
إلشكة لمنع إنتإج إلمنتجإت ذإت جودة
ي
ي
وإلخإرج،
وإلمعإيي إلمحددة بسبب إلفشل إلدإخ يىل
وإلن إل تتطإبق مع إلموإصفإت
رديئة (معيبة)
ر
ر ي
ي
مإه إسبإب حدوثهإ لضمإن تقديم منتجإت
وإلعمل عىل إكتشإفهإ ومعإلجتهإ وتصحيحهإ وإلتعرف عىل
ي
تحسي وتطوير نوعية إلمنتج وإلحفإظ عىل إألسعإر
تحقق حإجة و رغبة و رضإ إلزبون مع إلمحإفظة عىل
ر
مية تنإفسية يػ إلسوق.
و
بإلتإىل كسب ر
ي

 -4أنوإع تكإليف إلجودة
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ً
إألمريك  Feigenbaumتكإليف إلجودة عمومإ ؤىل أربعة
يػ بدإية عإم  0960م صنف إلعإلم
ي
إلخإرج( .جإسم،
إلدإخىل،و تكإليف إلفشل
وه :تكإليف إلوقإية،وتكإليف إلتقييم ،وتكإليف إلفشل
ر ي
ي
أقسإم ي
)2118
إلبإحثي عىل أن تكإليف إلجود إلشإملة تتكون من تكإليف إلمنع وإلتقييم وإلفشل
لقد إتفق أغلب
ر
وه
إلدإخىل وإلفشل
ر ي
إلخإرج وتختلف من وحدة إقتصإدية إىل إخرى وذلك إلختةلف طبيعة أنشطتهإ ،ي
ي
إم: ) 2100 ،
ي
كإآلت (إلز ي
تصنف تكإليف إلجودة إىل تكإليف مطإبقة و تكإليف عدم مطإبقة ( conformance and non-
إلن تيإمن مع جهود إلتأكد من أن إلمنتجإت
 ،) conformanceإذ ر
تشي تكإليف إلمطإبقة إىل إلتكإليف ي
ً
.
فه
إلمطإبقة
عدم
تكإليف
أمإ
وإلتقييم
إلوقإية
تكإليف
وتضم
،
مسبقإ
إلمعإيي إلمحددة
وإلخدمإت تطإبق
ر
ي
معإيي إلجودة ،وتضم تكإليف إلفشل
إلن تحدث نتيجة لعدم مطإبقة إلمنتجإت مع
ر
تلك إلتكإليف ي
وإلدإخىل) 2117, Brekke&franzen( .
إلخإرج
ر ي
ي
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تكاليف الجودة
Quality costs

تكاليف عذم المطابقة
nonconformanceCost
s

تكاليف المطابقة
conformance
Costs

تكاليف الوقاية
Prevention Costs

تكاليف التقيين
Appraisal Costs

تكاليف الفشل الذاخلي
Internal Failure
Costs

تكاليف الفشل الخارجي
External Failure
Costs

https://asq.org/global/select-country)region, 2011
2
ً
أوال  :تكإليف إلمطإبقة ( : ) conformance costs
ً
وه "تتضمن
إلرقإبة،
تكإليف
أحيإنإ
يطلق عليهإ تكإليف إلجودة إلجيدة أو تكإليف إلتوإفق و
ي
إلن تضمن بأن إلمنتج
تكإليف إلمطإبقة مجموعة تكإليف إلوقإئية وتكإليف إلتقييم أي كل إلكلف إلوقإية ي
(عيشوت. )2115 ،
سينتج بدون عيوب تؤثر عىل مستوى جودته"
ي
وإلذي يتضمن كل إلتكإليف إلوقإية لضمإن بأن إلمنتجإت تنتج بةل عيوب وتشمل تكإليف إلوقإية
 ، Prevention Costsتكإليف إلتقييم ()2101 ,.Appraisal Costs) .(Garrison, et al
 -0تكإليف إلوقإية : ))Prevention Costs
ر
إلن تبذل لغرض إلسيطرة عىل إلجودة
إلن تنفقهإ إلشكة عىل إلجهود ي
ه إلمرصوفإت ي
ي
ومرصوفإت إلتحسن إلمستمر ،ومرصوفإت مرإجعة موإصفإت إلسلع إلجديدة يػ إلسوق وإلغرض منهإ هو
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(إلطإت،
أن يكون إنجإز إلعمل بشكل صحيح منذ إلبدإية ومنع حدوث إألخطإء وإنتشإرهإ يػ عملية إإلنتإج
ي
.)2119
إلتكإليف إلمنفقة للحإفظ عىل تكإليف إلتقييم و إلفشل أقل مإ يمكن ،وذلك فؤن ر
أكي إلطرق
ر
تحإخ حدوث مشإكل إلجودة منذ
ه
ي
فإعلية لخفض تكإليف إلجودة وإلمحإفظة عىل إلجودة إلعإلية ي
إلن تستبعد ؤنتإج سلع معيبة
إلبدإية وهذإ هو هدف تكإليف إلوقإية ،ؤذ ؤن هذه إلتكإليف تخص إألنشطة ي
أو تقديم خدمة أقل من إلمستوى إلمطلوب ،وقد وجدت ر
إلشكإت ؤن تكلفة إلوقإية أقل من تصليح
غي مطإبقة للموإصفإت أو أنهإ
إلعيوب بعد حدوثهإ،
إلن تحدث لمنع إنتإج منتجإت ر
ي
ه إلتكإليف ي
وبإلتإىل ي
يلن إحتيإجإت إلزبإئن وتوقعإتهم.
مرتبطة بمنع ؤنتإج إلمعيب إلذي إل ر ي
إلن تيإمن أو تنشأ بسبب أنشطة منع حدوث إلمعإب يػ إلمنتجإت
وعرفت إيضإ بأنهإ "إلتكإليف ي
ر
ر
إلمبإشة إلمتعلقة بأنشطة إلتدريب وإلتعليم وإلدرإسإت
وغي
إلن تتضمن إلتكإليف
إلمبإشة ر
أو إلخدمإت ي
إلمسحية وحلقإت إلجودة وهندسة إلتصميم وهندسة إلجودة وكذلك إنشطة إإلهتمإم بإلجودة بوصفهإ
وإلخإرج إىل إدت حد ممكن
إلدإخىل
إلن تهدف إىل إبقإء تكإليف إلتقويم وإلفشل بنوعيه
إلبعد
ر ي
ي
إلتنإفد ي
ي
إلن تهدف لعمل مإ هو
إلن تنشأ بسبب إلجهود وإألنشطة ي
ه إلتكإليف ي
وبشكل مخترص أن تكإليف إلوقإية ي
صحيح منذ إلبدإية" (.)2110 ,Superville & Gupta
وعرفت كذلك بأنهإ "إلتكإليف إلن تتحملهإ ر
لعملين إلتصميم وإلتصنيع وبشكل
إلشكة نتيجة
ي
ي
ر
مبإش للوقإية من عدم إلمطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس وتصنيع إلمنتجإت بصورة صحيحة من إلمرة
إألوىل لعمليإت إإلنتإج" ( علوإن.)2119 ،
تتضمن حسب ( )2112 ,Horngrenكل من:
● إلتدريب عىل إلجودة

●

● تقييمإت إلمجهز

●

● إلصيإنة إلوقإئية للمعدإت

●

و من إألمثلة عىل تكإليف إلوقإية (Garrison et al., 2014):
● تكإليف إلتدقيق عىل فعإلية نظإم إلجودة و طرق إلتطوير و إلتنفيذ .
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● تكإليف إلتقرير عن إلجودة .
● تكإليف إلحصول عىل بيإنإت إلجودة و تحليلهإ .
إلتقن للموردين .
● تكإليف إلدعم
ي
● تكإليف أنشطة ر
إؤلشإف و إلوقإية .
● تكإليف برإمج إلتدريب إلخإصة بإلجودة .
● تكإليف تطوير نظم إلجودة
● تكإليف دوإئر إلجودة
تحسي إلجودة .
● تكإليف مشإري ع
ر
● تكإليف هندسة إلجودة .
ً
وترى إلبإحثة أن إلتكإليف إلوقإية ه إلتكإليف إلن تيتب عىل ر
إلشكة تجنبإ من إلوقوع يػ إألخطإء من
ي
ي
وبإلتإىل إنخفإض تكإليف إلفشل .وتتضمن تكإليف لتخطيط إلجودة ،تكإليف إلتدريب،
إلمرة إألوىل
ي
تكإليف توثيق إلعمليإت وإلموإصفإت ،تكإليف إلصيإنة.
 -2تكإليف إلتقييم ( : ) Appraisal Costs
ه إجمإىل إلمرصوفإت إلن تنفقهإ ر
إلشكة من أجل تحديد مستوى إلجودة ،وإل ين يقدمهإ نظإم
ي
ي
مختيإت خإصة،
إإلنتإج وإلخدمإت وإلتشغيل فيهإ ،وتضمن مرصوفإت قيإس إإلجزإء وإلموإد وإختبإرهإ يػ
ر
إلمختيإت بإألدوإت وإلمعدإت إلةلزمة وإستخدإم إألسإليب يػ ضبط إلعملية وتسليم نتإئج
وتزود تلك
ر
(إلطإت.)2119 ،
إلمسؤولي
إلفحص وتقإرير إلجودة إىل
ر
ي
وإلن تمثل
غي إلمطإبقة للموإصفإت إلبد من ؤنفإق تكإليف إلتقييم
ولغرض إكتشإف إلمنتجإت ر
ي
تكإليف إلمحإفظة عىل مستوى إلجودة من خةلل وسإئل إلتقييم إلرسمية لجودة إلمنتج أو ؤنهإ تكإليف
إلفحص وإإلختبإر من أجل إلتأكد من ؤن إلعملية أو إلمنتج مقبول من حيث إلتطإبق مع مقإييس إلجودة
ه تلك إلتكإليف إلمتحققة عند تقييم مستوى إألدإء إلمتحقق لجودة
إلمحددة ,وأن تكإليف إلتقييم ي
إم.)2100 ،
عمليإت ومنتجإت إلوحدة إإلقتصإدية (إلز ي
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وعرفت إيضإ بأنهإ "إلكلف إلميتبة عىل تقويم وقيإس إلمنتجإت أو فحص إألجزإء أو إلموإد
لمعإيي معينة ويحدث هذإ إلنوع من إلكلف خةلل أو بعد عملية إإلنتإج و
إلمشيإه لتحديد درجة مطإبقتهإ
ر
لكن قبل بلوغ إلمنتج للزبون" (جإريسون.)2114 ،
ومن إألمثلة عىل تكإليف إلتقييم(.)2104 ,.Garrison, et al
● تكإليف ر
إإلشإف عىل فحص وإختبإر إألنشطة .
● تكإليف صيإنة معدإت إإلختبإر .
● تكإليف فحص إنخفإض قيمة إلمعدإت .
● تكإليف فحص وإختبإر إإلنتإج تحت إلتشغيل .
● تكإليف فحص وإختبإر إلموإد إألولية إلمستلمة .
إلنهإت .
● تكإليف معإينة وإختبإر إلمنتج
ي
وتعرف بأنهإ "إلتكإليف إلمرتبطة بكلف إلقيإس وإلتقييم أو مرإجعة إلمنتجإت أو إلخدمإت لضمإن
لمعإيي إلموإصفإت وإألدإء إلمطلوبة" (.)0999 ,Campanella
إلمطإبقة
ر
وتشمل عىل عدة أنشطة:
إلةلزمي لفحص إلمدخةلت وإلعمليإت وإلمخرجإت.
● إلوقت وإلجهد
ر
تجهي وبيإنإت إإلختبإر.
● إلحصول عىل تفتيش
ر
● إلتحقيق مشإكل إلجودة وتقديم تقإرير عن جودة (.)2101 ,.slack , et al
وترى إلبإحثة إن تكإليف إلتقييم ه "إلتكإليف إلن تيتب عىل ر
إلشكة جرإء إكتشإف إألخطإء وإلعيوب
ي
ي
وإإلنحرإفإت يػ إلعملية إإلنتإجية للمنتج وتشمل تكإليف فحص إلموإد إألولية وتحت إلتشغيل ،تكإليف
تدريب طإقم إلفحص ،تكإليف برإمج إلرقإبة إإلدإرية ،وتكإليف إجهزة إإلختبإر وإلفحص إلمستخدمة".
ً
ثإنيإ  :تكإليف عدم إلمطإبقة (: )non-conformance costs
ً
وه
إلفشل،
تكإليف
وإحيإنإ
وقد يطلق عليهإ تكإليف إلجودة إلرديئة أو تكإليف عدم إلتوإفق
ي
إلخإرج وإلذي
إلدإخىل وتكإليف إؤلخفإق
"تتضمن تكإليف عدم إلمطإبقة مجموع تكإليف إؤلخفإق
ر ي
ي
إألوىل(عيشوت.)2115 ،
يتضمن كل إلتكإليف إلحإصلة بسبب وجود عيوب يػ إلجودة تحدث للمرة
ي

19

وإلذي يتضمن كل إلتكإليف إلحإصلة بسبب وجود عيوب يػ إلجودة تحدث يػ إلمرة إألوىل من إؤلنتإج و
إلخإرج External Failure
إلدإخىل  ,Internal failure costsتكإليف إلفشل
تشمل  :تكإليف إلفشل
ر ي
ي
.)2101 ,.costs (Garrison, et al
إلدإخىل ()Internal failure costs
 -0تكإليف إلفشل
ي
"ؤجمإىل إلتكإليف إلمرتبطة بفضةلت إإلنتإج وإلتخلص منهإ وإصةلح إلمنتجإت
عرفت بأنهإ
ي
إلمعيبة قبل أن ترسل إىل إلسوق وبتوقف إلمكإئن وبخسإرة إإلنتإج إلضإئع وذلك إلنهإ تمثل نقإط إلضعف
وتحإول إلمنظمة إلقضإء عليهإ من أجل إستمرإرهإ بإلمنإفسة وإلبقإء يػ بيئة إألعمإل وتشمل كلف إلخردة،
كلف إلمعإد عمله ،كلف فشل إلعملية ،كلف توقف إلعملية ،كلف خفض إلسعر"(إألسدي وسلمإن،
.)2102
غي مطإبقة لمتطلبإت أو إحتيإجإت
إلن تنتج عن منتجإت أو خدمإت ر
وعرفت بأنهإ "إلتكإليف ي
وإلن قد تؤدي إىل جعل إلعميل
إلعمةلء وجدت قبل تسليم إلمنتجإت وإلخدمإت إىل إلعمةلء
ر
إلخرجيي ،ي
إذ ،وتؤدي إىل قصور يػ إلخدمة بسبب وجود أخطإء يػ إلمنتجإت وعدم إلكفإءة يػ إلعمليإت"
ر
غي ر ي
(حمإدي وعبود.)2107 ،
كمإ تعرف بأنهإ "إلتكإليف إلن تتحملهإ ر
إلشكة عندمإ تكتشف إلمنشأة إلعيوب قبل إرسإل إلمنتج
ي
إلن إل يمكن إصةلحهإ وتكإليف
إىل إلعمةلء وتشمل عىل :تكإليف ؤعإدة إلتشغيل ،تكإليف إلفإقد (إلهإلك) ي
حل إلمشكلة أو تحليل إلخطأ " (إلجمإل  ،وشتيوي.)2101 ،
غي إلمطإبقة للموإصفإت حيث أن عنإض وإجرإء
وعرفت كذلك بأنهإ " إلتكإليف إلمنتج ر
ً
تعتي تإلفة نهإئيإ وحدث هذإ إلفشل
ه ر
إلمنتجإت إلتإلفة إل يمكن ؤعإدة تصليحهإ أو حن إستعمإلهإ لذلك ي
ألسبإب مختلفة" (ذيإب.)2109 ،
إلدإخىل .2104 ,.Garrison, et al(( :
و من إألمثلة عىل تكإليف إلفشل
ي
● تكإليف ؤعإدة إإلختبإر للمنتجإت إلمعدلة (إلمعإد إنتإجهإ).
● تكإليف إعإدة إلتشغيل.
● تكإليف إلخردة وإلتإلف.
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● تكإليف تحليل سبب إلعيوب يػ إؤلنتإج.
● تكإليف صيإنة إإلعطإل (توقف إلعملية إإلنتإجية).
● تكإيف إلتخلص من إلمنتجإت إلمعيبة.
وترى إلبإحثة إن تكإليف إلفشل إلدإخىل "ه إلتكإليف إلن تيتب عىل ر
إلشكة نتيجة إكتشإف
ي
ي
ي
وتصحيح إلعيوب يػ إلمنتج قبل إلتسليم للزبون و تشمل عىل تكإليف إلتإلف وإلمعيب ،تكإليف ؤعإدة
إلتشغيل ،تكإليف إلتوقف إلمؤقت ،وتكإليف إلتخزين إإلضإفية".

إلخإرج (:) External failure costs
 -2تكإليف إلفشل
ر ي
إلن تنشأ بعد إستةلم إلزبون إلمنتج ذوي إلجودة إلرديئة وتتضمن (كلف
وعرفت بأنهإ "إلتكإليف ي
إإلصةلح وإلخدمة ،كلف إلضمإن ،كلف إلشكإوي ،كلف إلمردودإت ،وكلف إلمسؤولية إلقإنونية)" (عبدتل
.)2105 ،
وتعرف بأنهإ "إلتكإليف إلمتعلقة بشحن منتجإت إل تتطإبق مع موإصفإت إلجودة للعميل وتظهر
بعد إلتسليم للعميل وتشمل تكإليف معإلجة شكإوي إلعمةلء وإستبدإل إلمنتجإت إلمعيبة وإلمرتجعة
وإلتكإليف إلن تؤثرعىل سمعة ر
إلشكة كبيع منتجإت تفتقر للجودة" (جريرة.)2119 ،
ي
غي إلمطإبقة للموإصفإت إلن تكتشف
كمإ تعرف بأنهإ "إلتكإليف إلنإشئة عن إلمنتجإت إلمعإبة ر
وه تكإليف إل تظهر عندمإ تكون إلمنتجإت متطإبقة مع إلمتطلبإت
بعد شحن إلمنتج أو تسلم إلخدمإت ي
وإلموإصفإت" (غدير.)2102 ،
إلن تنتج عن أوجه قصور وجدت بعد تسليم إلمنتجإت وإلخدمإت
وعرفت بأنهإ "إلتكإليف ي
إلخرجيي ممإ يؤدي إىل إستيإء إلعمةلء" (حمإدي وعبود.)2107 ،
للعمةلء
ر
وعرفت بأنهإ "فشل ر
إلشكة وذلك لتقديمهإ منتجإت ذإت جودة رديئة إىل إلزبون ممإ يؤثر سلبإ
عىل إلمبيعإت وإمتنإع إلزبون من رشإء منتجإت ر
إلشكة ويمكن إحتسإبه من خةلل إحتسإب إلتعويضإت
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إلشكة وذلك بسبب رفع إلدعإوى إلقضإئية إلن تتحملهإ ر
وإلغرإمإت إلن تقع عىل عإتق ر
إلشكة بإؤلضإفة
ي
ي
إىل تكلفة إنتإج إلمنتجإت إلمعيبة وإلمعإدة " (ذيإب.)2109 ،
إلخإرج (:)2104 ,.Garrison, et al
ومن إألمثلة عىل تكإليف إلفشل
ر ي
● تكإليف إصةلح إلوحدإت إلمرجعة من قبل إلعمةلء.
إلن تمنح للعمةلء .
● تكإليف إلتعويضإت وإلضمإنإت وإلمسموحإت ي
● تكإليف إلمردودإت وإلمسموحإت إلنإتجة عن سوء إلجودة .
● تكإليف سحب إلمنتج .
إلمستهلكي أثنإء فية إلضمإن.
● تكإليف فحص شكإوي
ر
● تكإليف فقد إلمبيعإت نتيجة سوء إلجودة.
إلخإرج "ه إلتكإليف إلن تيتب عىل ر
إلشكة نتيجة إلكتشإف
وترى إلبإحثة إن تكإليف إلفشل
ر ي
ي
ي
وتصحيح إلعيوب وإألخطإء بإلمنتج بعد إلتسليم للزبون وتشمل عىل تكإليف مردودإت إلمبيعإت  ،تكإليف
إلضمإن ،تكإليف إلشكإوي ،وتكإليف إلتعديل وإلمعإلجة"
 -5مجإإلت إستخدإم تكإليف إلجودة (إلجبوري:)2118 ،
● تستعمل كأدإة للقيإس :إذ يمكن إستعمإل تكإليف إلجودة كأدإة لقيإس كفإية أي برنإمج أو نظإم
لضبط مستوى إلجودة و رقإبتهإ عىل سبيل إلمثإل يمكن قيإس إثر زيإدة جهود إلتخطيط للجودة
يػ إإلنخفإض إلذي يجب إن يحدث يػ تكلفة إلوحدإت إلمرفوضة .
● تستعمل كأدإة للتحليل :تعد تكإليف ضبط إلجودة أدإة تحليل تستعملهإ إؤلدإرة لتحديد موإطن
إلن تحتإج إىل رفع مستوى إلجودة فيهإ ،وإلموإقع إل ين تزدإد فيهإ تكإليف إلجودة بدون
إلضعف ي
تحقيق عإئد ملموس لغرض تخفيضهإ .
● تستعمل كأدإة للتخطيط :إلتخطيط هو إلتنبؤ بإلمستقبل وإإلستعدإد له ،وضع إلخطط تعتمد
عىل وجود بيإنإت إلزمة لذلك ،وبيإنإت تكإليف إلجودة تعد إسإس لوضع إلخطط إلمستقبلية
ً
فضال عن توجيه إلخطط بإإلتجإه إلذي يحقق إلوصول إىل إلمستوى إألمثل للجودة ،وذلك من
خةلل إلتحكم بعنإض تكإليف إلجودة مثل زيإدة تكإليف إلوقإية للوصول إىل تكإليف إقل للمعإب
إو إلفشل.
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● تستعمل كأدإة للتنبؤ :إن معلومإت تكإليف إلجودة توفر إمكإنية إلسيطرة عىل تقويم وضمإن إألدإء
ً
نسبة إىل إألهدإف إلمطلوب تحقيقهإ يػ إلوحدة إإلقتصإدية .

 -6أهمية تكإليف إلجودة
يىل:
كبية
تيتب عن درإسة إلتكإليف إلمتعلقة بإلجودة و تحليلهإ أهمية ر
تنجىل فيمإ ي
ي

ر ً
لتحفي
مؤشإ قويإ
● ؤن حسإب تكإليف إلجودة وتحويلهإ إىل لغة مشيكة لمديري إلمنظمإت يعد
ر
ألكي إلمتعلقة
إؤلدإرة إلعليإ يػ تطبيق وتنفيذ مفهوم تكإليف إلجودة بإؤلضإفة إىل إلمنفعة
ر
بتخفيض إلتكإليف إإلجمإلية للمنتج أو إلخدمة وإلتحكم وإلسيطرة عليهإ بفإعلية ومن ثم زيإدة
إألربإح.
وبإلتإىل تسإعد يػ تشي ع
● تسإعد يػ تحديد إلفإقد عىل مستوى إلعمليإت إإلنتإجية بشكل فعإل
ي
إلتحسي وإلتطوير دإخل ر
إلشكة.
حل إلمشكةلت وعمليإت
ر
وتحسي إلرب ح
لتحسي إلجودة ،ورضإ إلزبون وإلحصة إلسوقية
● تستعمل إؤلدإرة يػ مسإعيهإ
ر
ر
فه تشكل إلبيإنإت إألسإسية ؤلدإرة إلجودة إلشإملة
وكلف إلجودة كقإسم مشيك إقتصإدي ،ي
إلمإىل.
مستقبىل يػ إلوضع
ويوفر برنإمج تكإليف إلجودة تحذيرإت مسبقة ضد أي خطر
ي
ي
● تستعمل إلمقإييس إلمإلية لتكإليف إلجودة كأسإس لتقويم إلمبإدإلت ربي تكإليف إلوقإئية وتكإليف
ً
ً
مميإ ألدإء إلجودة.
إلفشل ,ؤذ توفر مقيإسإ ر
● تشمل عىل عنرصي (إلكلفة وإلجودة) إللذإن يعدإن من ضمن عوإمل إلنجإح إلرئيسية إألربعة
ر
تحسي نقإط إلضعف وذلك لتحديد
وإلن تسإعد عىل
ر
(إلكلفة وإلجودة وإلوقت وإإلبتكإر) للشكة ي
لتحسي مستوى إلجودة وبإلتإىل تعزيز إلوضع إلتنإفد ر
للشكة وتحقيق معدإلت
إلوسإئل إلةلزمة
ر
ي
ي
أكي.
رب ح ر
إلشكإت وفشلهإ لمإ لهإ دور ػ إيجإد مركز تنإفد ر
● تعد إلجودة أدإء ضورية ػ نجإح ر
للشكة يػ
ي
ي
ي
إلعإملي وخفض
إلسوق وذلك من خةلل كسب ثقة إلزبون ورفع مستوى إلحصة إلسوقية ووإلء
ر
إلن
إؤلدإريي
إلمحإسبي
إلتكإليف ،فقد أكد معهد
ر
ر
إألمريك  IMAيػ درإسة له "أن إلمنظمإت ي
ي
غيهإ من ر
إلشكإت".
مية تنإفسية عن ر
تهتم بإدإرة تكلفة إلجودة وإلمحإسبة عنهإ لديهإ ر
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● يمكن أن يطبق نظإم إلتكإليف إلجودة عىل كل إألنشطة مهمإ كإنت طبيعتهإ وحجمهإ
ر
(إلحدين )2101 ،و( )2118 ,.horengren,et alو()2112 ,Zairi& Baidoun
ي

(إلطإت،
ي

 )2119و(إلمسعودي. )2101 ،

 -7أهدإف تكإليف إلجودة
ر
إآلت:
ؤن إألهدإف إألسإسية من تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ إلشكإت تتمثل يػ ي
● خفض إلتكإليف :ؤن إلجودة تتطلب إلعمل إلصحيح بإلطريقة إلصحيحة من أول مرة  ،وهذإ
وبإلتإىل تقليل إلتكإليف.
يعن تقليل إلتإلف وإعإدة إلعمل
ي
ي
● تقليل إلوقت إلةلزم إلنجإز إلمهمإت إلعميل :فإإلجرإءإت إلن وضعت من قبل ر
إلشكة إلنجإز
ي
وبإلتإىل تخترص هذه إإلجرإءإت
إلخدمإت للعميل تركز عىل تحقيق إألهدإف ومرإقبتهإ
ي
سلن عىل وقت إلعميل.
إلطويلة وإلجإمدة يػ ر
إلن تؤثر بشكل ر ي
كثي من إألحيإن ي
● تحقيق إلجودة :وذلك بتطوير إلمنتجإت وإلخدمإت حسب رغبة إلعمةلء ،وأن عدم إإلهتمإم
وبإلتإىل شكوى
بإلجودة يؤدي لزيإدة إلوقت ألدإء وإنجإز إلمهإم وزيإدة أعمإل إلمرإقبة
ي
إلمستفيدين من هذه إلخدمإت(إلمجلس إلسعودي للجودة.)2102 ،
وه :تحديد
وتذكر ( ر
إلكي ي
إت ) 2115 ،إلعديد من إألهدإف تسغ ؤدإرة إلتكلفة إىل تحقيقهإ ،ي
ورقإبة إلموإرد إلمستعملة لتحقيق إسيإتيجية إلمنظمة ،و تسهيل ؤعإدة هيكلة إلموإرد  ،تشخيص هيكل
وإلتحسي إلمستمروتقديم إؤلرشإدإت وإلنصح عندمإ يكون هنإلك
وسلوك تكإليف إلمنظمة لدعم إلرقإبة
ر
ر
إتيح
بإلمؤشإت إلمإلية ،درإسة تكإليف إلحإض
هبوط
وإلمإذ وإلمستقبل ودعم إلتخطيط إإلسي ر ي
ي
إلوإقغ وإلموثوق به  ،عكس سلوك فرق إلعمل و إألفرإد بإتجإه تحقيق إألهدإف و مسإءلة إألفرإد و
ي
ً
لمعإيي إألدإء  ،وإلمسإعدة يػ تحليل نقإط إلربحية وإلزبون وإلعمليإت
إلجمإعإت عن أدإئهم طبقإ
ر
وإلمنتجإت .

 -8دور تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية
تعتي تكإليف إلجودة من أهم إلمتطلبإت إألسإسية إلن تهدف ر
إلشكإت إىل بلوغهإ وتحقيقهإ وأن
ر
تعي عن
إلهدف إألسم هو دخول وإحتةلل مرإكز قوية يػ إألسوإق إلمحلية وإلعإلمية ،خإصة وأن إلجودة ر
مدى مةلئمة إلمنتج لةلستخدإم ومدى مطإبق إلمنتج مع متطلبإت إلزبون ،وتظهر أهميتهإ يػ مدى رضإ
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وقبول إلزبإئن بإلمنتج إو إلخدمة .ومن جهة إخرى إهتمإم ر
إلشكة بتخفيض تكإليف إإلنتإج وإلخدمة
وإلحرص عىل تقديمهإ بجودة عإلية .
إلشكإت إلصنإعية إلدوإئية ه إلن تتكبدهإ ر
ؤن تكإليف إلجودة ػ ر
إلشكة للمحإفظة عىل مكإنتهإ
ي
ي ي
وإلمعإيي إلدولية حفإظإ عىل صحة وسةلمة
خإىل من إلعيوب ومطإبق للموإصفإت
ر
بإلسوق وإنتإج منتج ي
ويتمي بإلسعر إلمعقول .فنظإم تكإليف إلجودة وقيإسهإ من أحد إلتقنيإت إلعرصية
إلدوإت
إإلنسإن وأمنه
ر
ي
كبي عىل تخفيض تكليف إإلنتإج عىل إلمدى
إلمستخدمة لموإكبة مستجدإت إلعرص وإلذي يعمل بشكل ر
إلطويل للمؤسسة.

 -9إلصنإعإت إلدوإئية يػ إألردن
كية مهمة من ركإئز إإلقتصإد
تع رتي إلصنإعإت إلعةلجية وإلمستلزمإت إلطبية وبإألخص إلدوإئية ر ر
إألردت حيث أنهإ توفر منتجإت جديدة وبديلة
وإلطن
إلدوإت
إلوطن وتقوم بدور مهم يػ تحقيق إألمن
ي
ي
ري
ي
يمي هذإ إلقطإع من خصوصية وأهمية يجعلهإ من أبز
للمنتجإت إلمستوردة و تصديرهإ للخإرج ولعل مإ ر
لمعإيي إلرقإبة وإلصحة وإلسةلمة وهذإ بدوره يؤكد مدى جودة وأهمية
إلقطإعإت إلصنإعية هو خضوعهإ
ر
إلمنتجإت إلدوإئية ونجإحهإ وقدرتهإ ىل إلمنإفسة وإإلستمرإر يػ إألسوإق إلمحلية وإلدولية.
يعتي قطإع إلصنإعإت إلعةلجية وإلمستلزمإت إلطبية يػ إإلردن من أهم إلقطإعإت إلصنإعية إلمحلية
ر
تعتي إلصنإعة إلدوإئية إإلردنية رإئدة يػ إلمنطقة وتشكل قصة نجإح بحد ذإتهإ لمإ تمكنت من
حيث
ر
تحقيقه ،ويضم قطإع إلصنإعإت إلعةلجية وإللوإزم إلطبية إلقطإعإت إلفرعية إلتإلية:
إلموإد طبية وعةلجية ،و إألدوية ،و إلمطهرإت إلطبية وإلعةلجية ،و إلمستحرصإت طبية طبيعية
إلمخيية وإألجهزة وإللوإزم طبية ،إألجهزة إلبرصية
 ،و إلمنتجإت إلعةلجية إلبيطرية ،و إلكوإشف
ر
وإلسمعية ،إألجهزة ومستلزمإت أسنإن ،و إلمستهلكإت طبية  ،و أية صنإعإت إخرى شبيهة ضمن هذإ
إلقطإع.
ر
وه عىل
وبلغ عدد رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إلمدرجة يػ سوق عمإن
ي
إلمإىل  08شكة يػ عإم  2109ي
إلتإىل (مركز ؤيدإع إألورإق إلمإلية لسنة  & 2109بورصة عمإن  & 2109إألردن أرض إلشفإء
إلشكل
ي
:)2121 JO health .com
● رشكة دإر للدوإء للتنمية وإإلستثمإرإلمسإهمة إلعإمة.

1

2
3
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● رشكة إلصنإعإت إلدوإئية إلمتطورة.
● رشكة إلرإزي للصنإعإت إلدوإئية.
● رشكة عمإن للصنإعإت إلدوإئية.
إلعرت للصنإعإت إلدوإئية وإلكيميإئية.
● إلمركز
ري
● ر
إلشق إألوسط للصنإعإت إلدوإئية.
● إإلردنية إلسويدية للمنتجإت إلطبية.
● ر
إلشكة إلعربية لصنإعة إألدوية.
● رشكة إلمتحدون للصنإعإت إلدوإئية

إلثإت -هيكلية إلمنتجإت
إلمبحث ي
ً
أوال  :جودة إلمنتجإت
 .0أبعإد إلجودة
 .2سيإسة إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية

ً
ثإنيإ  :تطوير إلمنتجإت

 .0أسبإب تطوير إلمنتج
 .2مصإدر تطوير إلمنتج
ً
ثإلثإ :
تسعي إلمنتجإت
ر
تسعي إلمنتجإت
.0مفهوم
ر
ر
إلتسعي
إلمؤشة يػ
.2إلعوإمل
ر
تسعي إلمنتجإت إلدوإئية يػ إألردن
 .2ر
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هيكلية إلمنتجإت
توإجه ر
كبية كشدة إلمنإفسة يػ إألسوإق إلمحلية وإلعإلمية
إلشكإت يػ إلوقت
إلحإىل تحديإت ر
ي
قصية ،وزيإدة إلعروض إلمقدمة للزبإئن بإؤلضإفة إىل
وظهور منتجإت جديدة ومنتجإت ذإت دورة حيإة
ر
إلتطورإت إلتقنية ػ مجإل إلمعلومإت .ولكن إلتحدي إلحقيؼ لهذه ر
إلشكإت هو إلقدرة عىل إلحصول عىل
ي
ي
ً
أمنإ ػ إلسوق بطريقة ر
ر
أكي فإعلية من حيث إلتكلفة وتصنيعهإ محليإ حن يتسن للجميع
إألكي
إألدوية
ي
إلحصول عليهإ أينمإ كإنوإ ػ إلعإلم .وتحقيق إلقيمة إلمإلية وإإلقتصإدية لهإ ،إألمر إلذي دفع إ ر
لشكإت إىل
ي
إلمية
إلن تمكن من إلتغلب عىل إلتحديإت وتحقيق ر
إإلهتمإم بهيكل إلمنتجإت بإعتبإره أحد إإلسيإتجيإت ي
إلتنإفسية.
وه:
وسنتطرق إىل ثةلثة عنإض يػ هيكلة إلمنتج ي
ً
أوال :جودة إلمنتج
ً
ثإنيإ :تطوير إلمنتج
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ً
ثإلثإ:
تسعي إلمنتج
ر
ً
ً
ً
مهمإ ػ إستمرإر نجإح ر
إلشكإت من خةلل وجود
وتظهر أهمية إلعنإض بأنهإ تلعب دورإ حيويإ
ي
وبإلتإىل
وإلتسعي يػ بقإء إلمنتج وحإجتهمإ إىل إلتطوير إلمستمر لضمإن إستمرإرهمإ
عنرصي إلجودة
ر
ي
إلمية إلتنإفسية ر
للشكة .
تحقيق ر

ً
أوال  -جودة إلمنتجإت:
ه مدركة من قبل
تعن إلجودة أدإء إألشيإء بصورة صحيحة وتهتم بجودة إلسلعة أو إلخدمة كمإ ي
ي
تتمي بإلجودة إلمطإبقة للموإصفإت بمإ يحقق
إلزبون .وتسغ ؤدإرة إلعمليإت إىل تقديم منتجإت دوإئية ر
ر
إألكي أهمية يػ خطة إإلنتإج ,ويجب أن يكون هدف
سةلمة إلمستهلك ورضإ إلعميل إلذي يمثل إلجزء
وإلسودإت.)2118 ,
(إلةلم
إلجودة حإجإت إلزبون إلحإضة وإلمستقبلية
ي
ي
عملين تصميم
وإلمعإيي وإلخصإئص إلمحددة يػ
وعرفت أيضإ بأنهإ "مطإبقة إلمنتج للموإصفإت
ر
ي
وإنتإج إلمنتج ومن نإحية أخرى مدى تطإبقه مع حإجة إلمستهلك وقدرته عىل إقتنإءه.
(( https://mawdoo3.com/
ً
أسهمت إلجودة أسهإمإ فإعةل يػ إلعمليإت إإلنتإجية وإلخدمية بشكل عإم وبدت لهإ أهمية خإصة
إلبإحثي وإلمنظمإت إإلنتإجية ،وقد تبإينت إألفكإر
يػ تصنيع إلمنتج ،إذ إصبحت محط إهتمإم كإفة
ر
إلن تسغ إلمنظمإت
ومفإهيم
ر
إلبإحثي إلمتعلقة بإلجودة ،إإل إن هذإ إلتبإين يكون متمإثةل يػ إألهدإف ي
لتحقيقهإ ويرتبط مستوى جودة إلمنتج بجوإنب فنية وأخرى إقتصإدية يػ عملية إإلنتإج ،و يعد مستوى
رئيسيي يسغ إىل تحقيقهإ إي منظمة إنتإجية(حيدر.)2118 ،
هدفي
جودة إلمنتج وكلفته
ر
ر
وضح(إلطإت )2115 ،أن جودة إلمنتج تعد إحدى إإلسيإتجيإت إلمهمة يػ إلمنظمإت
وقد
ي
مية تنإفسية من خةلل إلحصول عىل منتج ذو جودة عإلية وبكلفة قليلة وشعة إجرإء
إلصنإعية لتحقيق ر
إلتغيإت لموإكبة إحتبيإجإت وطلبإت إلزبإئن بإلسوق.
ر
وإتفق كل من ( )2115 ,Krassewski & Ritzmanو ( ,)2116 ,Russell & Taylorيػ تعريف
أسإسيي:
جإنبي
إلجودة من منظور إلمنتج ولهإ
ر
ر
إلجإنب إألول :جودة إلتصميم (:)Design Quality
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ويقصد به مدى ؤستجإبة خصإئص وموإصفإت إلمنتج لتحقيق إلجودة إلمرغوب بهإ ،ويمكن
إلن يرإد معإلجتهإ للحصول
إستخدإم إلحإسب ي
إآلىل يػ تحقيق جودة إلتصميم عن طريق تزويده بإلبيإنإت ي
عىل إلتصميم إلمطلوب وبأقل إلتكإليف (دمحم.)2119 ،
إلثإت :جودة إلمطإبقة(:)Conformance Quality
إلجإنب ي
إلتغيإت يػ مختلف مرإحل إلتصميم لتحقيق إلموإصفإت إلمطلوبة
وتعن إلقدرة إلعملية لقيإس
ر
ي
إلنهإت للموإصفإت إلمخطط لهإ دون إألخد إإلعتبإر بمستوى
ومدى تطإبق إلموإصفإت إلفعلية للمنتج
ي
جودة تصميم إلمنتج ،ويعكس إلقدرة عىل إبقإء إإلحتيإجإت إلمطلوبة إلحإلية وإلمستقبلية (دمحم.)2119 ،

 -0أبعإد إلجودة
إلن من خةلل يمكن إلحكم عىل جودة إلمنتج
ؤن أبعإد إلجودة تتمثل بإلموإصفإت و
ر
إلمعإيي ي
وإلسودإت)2118 ،
(إلةلم
وتهدف إىل تلبية إإلحتيإجإت إلعميل إلحإلية وإلمستقبلية ،وذكر كل من
ي
ي
وه:
و(إلعزإوي )2116 ،إألبعإد إألسإسية لجودة إلمنتج ي
تعن مدى كفإءة إلمنتج وفإعليته لتحقيق إلهدف إلمرإد .
● إألدإء )  : (Performanceي
● إؤلعتمإدية ) :(dependabilityإحتمإلية عمل إلمنتج بإلشكل إلمطلوب يػ مدة زمنية معينة يػ
ظل ظروف تشغيل معتمدة .
ر
إلمبإش للجودة من خةلل إنطبإع إلعميل
غي
● إلجودة إلمدركة ) :(Perceived Qualityإلتقييم ر
من إلمنتج وإلن يمكن أن تنشأ من خةلل سمعة ر
إلوظيؼ للمنتج
إلشكة وهو مإ يعرف بإإلستخدإم
ي
ي
هل تحقق لدى إلزبون إم إل.
وإلن تكون مكملة للخصإئص
● إلسمإت (characteristics):إلخصإئص إلمحسوسة للمنتج
ي
إألسإسية.
ه إلصفإت إلحسية للمنتج مثل إلرإئحة وإلمظهر.
● إلصفإت إلجمإلية ( Aesthetic qualities):ي
● قإبلية إلخدمة) ) :Serviceabilityسهولة إجرإء عمليإت إلصيإنة وإلخدمة للمنتج إذ بدأ
إستعمإله بإلفعل وبتكلفة منخفضة ومرإعإة إلوقت مإ بعد خدمة إلبيع.
تعن إمكإنية إلمنتج عىل أدإء وتحقيق إلهدف إلذي أنتج من أجله ولفية
● إلمتإنة ) :(durabilityي
زمنية قبل إستهةلكة أو إستبدإله .
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للمعإيي وإلموإصفإت إلمخطط لهإ
إلنهإت
● إلمطإبقة  ( conformance) :مدى مطإبقة إلمنتج
ر
ي
خةلل مرحلة إلتصميم.
 -2سيإسة إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية:
ه إسيإتيجية أسإسية للنمو وإلتنمية.
● نهج إلجودة للصنإعإت إلدوإئية ي
● رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية لديهإ نظإم ؤدإرة إلجودة إلذي يحدد إلتطوير وإلتصنيع وإلتعبئة
ً
وإلتسويق وتوزي ع إألنشطة يػ إلمنتجإت إلدوإئية من خةلل تنفيذ ممإرسإت إلتصنيع إلجيدة وفقإ
لمتطلبإت إلمؤسسة للغذإء وإلدوإء إألردنية.
تحسي إلنظم من خةلل
● تليم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية لتنفيذ وإلمحإفظة وإستمرإر
ر
لتحسي مهإرإت إلموظف.
ؤنشإء أهدإف إلجودة ومرإقبة إألدإء ،فضةل عن إلتدريب إلمستمر
ر
● تهدف رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية أيضإ عىل إلعمل كفريق وإحد لتلبية توقعإت إلعميل لنوعية
جيدة من إلمنتجإت.
إلن وضعهإ دليل إلجودة بهدف
● يعرف نظإم إلجودة إنه سلسلة من إؤلجرإءإت وإلوثإئق إلدإعمة ي
إلحفإظ عىل جودة إلمنتجإت يػ رشكة إلجديد للصنإعإت إلدوإئية.
ؤدإرة رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية مليمة إليإمإ كإمةل لتطوير وتنفيذ نظإم ؤدإرة إلجودة وبإستمرإر
تحسي فعإليتهإ عن طريق:
ر
● إلتوإصل عىل أهمية تلبية إحتيإجإت إلعمةلء ،فضةل عن إلمتطلبإت إلقإنونية وإلتنظيمية.
● وضع وتنفيذ سيإسة إلجودة.
● ضمإن وضع أهدإف إلجودة.
● عمل إجتمإعإت (مرإجعإت إإلدإرة).
● ضمإن توإفر إلموإرد إلةلزمة لتحقيق أهدإف إلجودة.

ً
ثإنيإ  :تطوير إلمنتجإت :
يعتي تطوير وطرح
إلتحسي للمنتجإت هو عصب إلحيإة لريإدة لالعمإل حيث
ؤن إلتطويرو
ر
ر
ً
أسإسيإ وضوريإ من أجل إستمرإر نجإح عمل هذه ر
إلشكإت يػ إألسوإق إلحديثة يػ ظل
منتجإت جديدة
نمو وإنتشإر إلعولمة وزيإدة حدة إلمنإفسة وتؤكد تجإرب إلعديد من ر
إلشكإت إلنإجحة أن نجإحهإ يستند
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فإلمية إلتنإفسية ألي عمل أو
إلمستهلكي
لتغيإت طلبإت ورغبإت
ر
بإلدرجة إألوىل إىل إإلستجإبة إلشيعة ر
ر
إلمنإفسي ،وأن تكون
إلمستهلكي وإلتجإوب معهإ إلستبإق
رشكة تكمن يػ إلقدرة عىل إلتنبؤ بإحتيإجإت
ر
ر
ورإئدة ػ مجإل إألعمإل وتطبيق ذلك من خةلل إإلهتمإم بإلتطوير ،وأن ر
إلشكإت تدرك رغبإت وحإجإت
ي
تبن
إلمتغية لةلسوإق من خةلل
وتلن إلمتطلبإت
ر
ر
إلتحسي وإلتطوير وإلتنبؤ بهإ ،حيث يتطلب ي
مستهلكيهإ ر ي
للتسعي لتحقيق مبيعإت مرتفعة
إسيإتيجية متكإملة لةلنتإج وإلتصنيع وإلتسويق وإسيإتيجية مةلئمة
ر
تحسي
فه آلية تهدف إىل زيإدة إإلنتإجية للمنتج عن طريق
ر
وبإلتإىل تحقيق نسب أعىل من إألربإح  .ي
ي
إلجودة من خةلل إلتخلص من تكإليف إلفشل وإلوصول إىل إلعيب إلصفري وقيإس مدى قبول إلسوق
طن ذإ جودة عإلية بتخفيض
للمنتجإت وذلك لمطإبقة إلمنتج إلموإصفإت وإلمعإ ريي
ي
وبإلتإىل إنتإج منتج ر ي
إإلختةلإلت إلطبية ربي إلموإصفإت إلقيإسية وإلمنتجإت إلنهإئية.
كبية إىل إلعمليإت إإلنتإجية للمنتج
إلتغييإت
وعرفت بأنهإ "إدخإل إلتعديةلت أو
صغية كإنت إو ر
ر
ر
ً
إلحإىل ممإ يجعلهإ ر
أكي كفإءة وتنوعإ ومةلئمة لةلستخدإم ,ويقصد به تطوير موإصفإت إلمنتج من خةلل
ي
وإلطإت.)2114 ،
إعدإد إلخطط إلهإدفة إىل إجرإء إلتحسينإت عىل إلمنتج إو إلخدمة "(إلفضل
ي
كبية,
(إلقريوت )2110 ،أن تطوير إلمنتجإت تعد ضورة يػ
يرى
مسية أي رشكة ويلزم تكإليف ر
ر
ي
يعن تعديةل للمنتج
يعن أن يكون مختلفإ وظيفيإ عن إلمنتج إلموجود ولكنه ي
وإن تطوير إلمنتجإت إل ي
إلموجود.
ر
تغييه أو إضإفته أو تحسينه عىل
خء يمكن ر
ويرى (ترويت وسشوينغ) أن تطوير إلمنتج هو أي ي
غي ملموسة حيث يؤدي إىل إشبإع حإجإت
مموإصفإت وخصإئص إلمنتج سوإء كإنت مإدية ملموسة إو ر
إلمستهلكي إلحإلية وإلميإيدة يػ قطإعإت إلسوق إلمستهدفة (عكروش.)2114 ،
ورغبإت
ر

 -0أسبإب تطوير إلمنتج:
ؤن عملية إلتطوير لمنتجإت جديدة تعد من ركإئز ومهإم ر
إلشكإت وأهم إسيتجيإتهإ لمإ لهإ من
(إلطإت وإلعةلق )2118 ،و(عبيدإت: )2116 ،
أهدإف
ي
ً
ً
ونوعإ وتطويرهإ وتحويلهإ إىل منإفع ر
إلشكة ونجإحهإ .
● إكتشإف إلفرص كمإ
إلتغيإت إلمستقبلية وإدإرتهإ
وبإلتإىل موإجه
إلمستقبىل
● إلتطوير إلمتوإصل يسإهم يػ بنإء قإعدة للنمو
ر
ي
ي
بفعإلية.
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إلن يمكن أن يجعل إلمنتجإت إلحإلية وإلموجودة يػ خطر.
●
ر
إلتغيإت إلتكنولوجية إلشيعة ي
ميته
● تقليد
إلمنإفسي للمنتجإت إلنإجحة يػ إلسوق ,حيث إلتطوير إلمتوإصل للمنتج إل يفقد ر
ر
إلتنإفسية.
وإلمستهلكي ،حيث يعد هذإ إلتوإصل سبب من أسبإب
إلمسإهمي وإلموردين
● إلتوإصل إلمستمر مع
ر
ر
تحقيق إألهدإف .

 -2مصإدر تطوير إلمنتج:
عملية تطوير إلمنتجإت ه عملية مشيكة ربي جميع إألطرإف إلعإملة ر
بإلشكة ،حيث لهإ عةلقة
ي
ر
أسإسي (رإجخإن:)2112 ،
مبإشة بإلتصميم ،وينقسم مصإدر تطويرإلمنتج إىل مصدرين
ر
.0

إلمصإدر إلدإخلية :تتمثل بجميع إؤلدإرإت وإألقسإم دإخل ر
إلشكة ،حيث أن إيجإد أفكإر تطوير
إلعإملي ر
بإلشكة .بحيث تقوم رشكإت إلصنإعإت
ه مسؤولية مشيكة ومهمة لجميع
ر
إلمنتج ي
إلدوإئية بأبحإث مكثفة يػ معإملهإ إلكيميإئية إلبتكإر أدوية جديدة تفوق مفعولهإ مإ سبق من أنوإع
معي.
إلدوإء يػ إلسوق ,أو إبتكإر دوإء جديد لعةلج مرض ر

 .2إلمصإدر إلخإرجية :قد تلجأ ر
لتبن أفكإر جديدة
إلشكة للبحث عن مصإدر خإرج نطإق إإلدإرة
ر
وإلعملي ي
لتطوير أو إبتكإر منتجإتهإ إلطبية ،من هذه إلمصإدر إلخإرجية:
أ  .إلمخيعون :وهم إلذين يعملون لحسإب رشكإت إلدوإء ،وهم ر
أكي إلمصإدر إلفعإلة يػ تطوير
إلمنتجإت إلدوإئية ،ويوفرون فرصة ر
للشكة بإحتكإر إلنوع إلجديد من إلدوإء إلفعإل وإلمطإبق
للموإصفإت إلطبية إلحكومية لمدة  02سنة ليعطيهإ إإلفضل إلنتإجه يػ إلسوق ويصبح بعد ذلك
من إلمنتجإت إلطبية إلدإرجة إلعإدية يػ إلسوق .
إلخإرج للدوإء من حيث شكل إلعبوة
ب  .إلمصممون :هم إلمسؤولون عن تصميم إلشكل
ر ي
وحجمهإ وإيضإ إلتصميم إلمةلئم لهإ ليكون قإدر عىل إلتخزين ومةلئم لةلستخدإم ومحإفظ عىل
سةلمة إلدوإء .
إلن تقدم إفكإر بنإءة
ج  .ؤدإرة إألبحإث :ر
تعتي ؤدإرة إألبحإث وإلوكإإلت إلحكومية من إلمصإدر ي
لتطوير إلمنتجإت ،ويمكن إإلستفإدة من مشإركتهم يػ صيإغة إألفكإر ،وخإصة يػ مجإل إلصنإعإت
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إلدوإئية مثل :توصيل إلمعلومة عن سعر إلدوإء إو إلقيمة إلمطلوبة من إلعمةلء ،و إلتقليل من
إإلنتإج ,إختيإر إلتكنولوجيإ إلمةلئمة للمنتجإت إلدوإئية ،و
درجة تعقيد إلمنتجإت يػ إلخط
ر ي
إلتقليل من عدم إإلستقرإر عىل إلتصميم إلمنإسب لعملية إلتطوير ،وإلحد من تجإوزإت للتكإليف.

تسعي إلمنتجإت:
ثإلثإ -
ر
ر
مبإش يػ
إلن توإجه إؤلدإرة ،فقد يؤثر إلقرإر بشكل
يعد قرإر
ر
إلتسعي من أهم وأعقد إلقرإرإت ي
إمكإنية تسويق إلمنتج ومستوى إلربحية ،إضإفة إىل قدرة إلمنشأة عىل إلبقإء يػ إلسوق وإإلستمرإر يػ
إلنهإت مجرد قرإر تسويق أو تمويل فقط  ،لكنه يمتد
يعتي قرإر تحديد سعر إلبيع للمنتج
إلمنإفسة .فةل ر
ي
لشكة حيث يؤثر عىل ر
لجميع نوإج أنشطة إ ر
إلشكة ككل ،فسعر إلبيع يعد من إلعوإمل إلمهمة يػ تحديد
ي
كمية إلطلب عىل إلمنتجإت وػ إلوقت نفسه يحدد تدفق إإليرإدإت إلدإخلة ر
للشكة.
ي

تسعي إلمنتجإت:
 -0مفهوم
ر
إلتعبي إلنقدي لقيمة إلسلع يػ وقت ومكإن محدد وإلعنرص إلوحيد من إلمزي ج
إلتسعي هو
ر
ر
إلن تم تحديدهإ من قبل إلبإئع
إلت
سويؼ إلذي يمثل إيرإدإت إلمنشأة  ،ويعرف إلسعر أيضإ عىل أنه إلقيمة ي
ي
ً
ثمنإ لسلعته أو خدمته أو أنه فن ترجمة قيمة إلسلعة يػ وقت مإ إىل قيمة نقدية (إلعسكري.)2111 ،
"تعبي نقدي لقيمة إلمنتج يػ وقت ومكإن محدد وهو إلعنرص إلوحيد من إلمزي ج
وعرف إيضإ بأنه
ر
إلتسويؼ إلذي يمثل ؤرإدإت ر
إلن يحصل
إلشكة وهو إلدإفع للمستهلك ر
ليعي عن تقييم إلمنتج للمنإفع ي
ي
عليهإ إلمستهلك ويمكن للسعر أن يحدد من قبل إؤلدإرة أو من قبل إلهيئإت إلحكومية أو من قبل قوى
إلعرض وإلطلب عىل إلمنتج " (عيد.)2119 ،
يمثل إلسعر إلقيمة إلنقدية للمنتجإت إلمعروضة للعميل ،ونظرإ إلختةلف طبيعة إلمنإفسة
وإختةلف ظروف وطبيعة إلمنتجإت فقد تختلف أهدإف ر
إلن
إلشكإت يػ
ر
إلتسعي ،فمجمل إألهدإف ي
تتبعهإ ر
إآلت :
إلشكإت يػ
ر
إلتسعي ي
وكإػ.
صإػ رب ح عىل إلمبيعإت حيث يتم تحديد سعر يصمن عإئد
● تحقيق
عإىل ي
صإػ رب ح ي
ي
ي
● تسغ ر
تسعي منتجإتهإ بإلسعر إلذي يعظم إألربإح .
إلشكإت إىل
ر
● تسغ ر
إلشكإت لمحإولة إلبقإء يػ إلسوق و إإلبقإء عىل حصتهإ يػ إلسوق.
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● تعظيم إألربإح إإلجمإلية أو إلصنإعية لذلك تضع ر
تسعيية تتضمن هوإمش إلرب ح
إلشكة سيإسة
ر
إإلجمإلية.
● زيإدة إلتدفقإت إلنقدية عن طريق خفض إسعإر إلمبيعإت إلنقدية وإلحد من إلمبيعإت إآلجلة.
● طرح مستويإت سعرية منإسبة للزبون .
(إلصي يػ)2115 ،
كبي من إلعمةلء
ر
● إلمحإفظة عىل مستوى عإل من إلجودة بهدف جلب عدد ر
و(إلعةلق.)0997 ،

ر
إلتسعي:
إلمؤشة يػ
 -2إلعوإمل
ر
إلن تؤثر
لك نستطيع فهم هيكل
ر
إلتسعي نحتإج أوإل إىل فحص إلمحددإت و إلعوإمل إألسإسية ي
ي
مإيىل (:)2112 ,Albaum
إلتسعي إلدولية ،وأهم هذه إلعوإمل
عىل وضع سيإسة
ر
ي

●

إلزبإئن :يؤثر إلزبإئن عىل إألسعإر من خةلل إلطلب عىل إلمنتجإت ،لذإ يجب عىل ر
إلشكة أن تنظر
وبإلتإىل
إلتسعي من وجهة نظر إلزبون ،فإلسعر إلمبإلغ فيه قد يسبب رفض إلزبإئن له
إىل قرإر
ر
ي
تحولهم إىل منتجإت بدلة إو منإفسة ) )2110 .Maher , et.al

●

إلتسعي ،إذ يمكن أن تؤثر
إلمنإفسي عند إتخإذ قرإر
إلمنإفسون :يجب إإلخد إإلعتبإر بوجود
ر
ر
وتجي ر
إلشكة عىل تخفيض إسعإرهإ .فمعرفة تكإليف
إسعإر إلمنتجإت إلمنإفسة يػ إلطلب
ر
إلتسعي كتكإليف إلتكنولوجيإ إلمستخدمة وإلطإقة إإلنتإجية
لمنإفسي إصبح مهمإ لقرإر
إ
ر
ر
إلتسعي تتأثر بتقلبإت إسعإر إلرصف للبلدإن
للمنإفسي ،كمإ إن قرإرت
إلتسعي
وسيإسإت
ر
ر
ر
إلمختلفة (.)2111 ,.Horngren , et al

●

إلتكإليف :تؤثر إلتكإليف ػ تحديد سعر بيع إلمنتج أو إلخدمة ،وتقوم ر
بتسعي
إلشكإت عإدة
ر
ي
إلتأثي بإختةلف نوع إلمنتج وإلخدمة ،يجب
منتجإتهإ بسعر يزيد عن تكإليف إنتإجهإ .ويختلف
ر
إلتسعي إلمةلئمة يػ كل حلقة من سلسة إلقيمة لجميع إلعمليإت
أخد إإلعتبإر عند إتخإذ قرإرإت
ر
ذإت إلصلة بإلمنتج منذ إلبدء بإإلنتإج ولغإية خدمإت مإ بعد إلبيع ،ويمكن إلتحكم بهإ من خةلل
إلتشغيىل للمنشأة (.)2111 ,.Horngren , et al
تعظيم إلدخل
ي
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●

عوإمل سيإسية وقإنونية وبيئية :هنإك عوإئل سيإسية وقإنونية وبيئية تؤثر عىل أسعإر إلسلع ،فإذإ
كإنت بعض ر
وغي عإدلة يتم تدخل يػ تحديد أسعإر منتجإتهإ من
كبية ر
إلشكإت تحقق أربإحإ ر
بإلقوإني إلسإرية عند
وػ مجإل إلعوإمل إلقإنونية يجب عىل إلمنشأة أن تتقيد
ر
جهإت حكومية .ي
إلكثي من إلدول تشيط أن يكون
تسويقهإ للمنتجإت .أمإ فيمإ يتعلق بإلعوإمل إلبيئية فؤن
ر
سلن عىل إلبيئة وتكون صديقة للبيئة ".كمإ أن إنطبإعإت إلجمهور عن ر
إلشكة
للمنتجإت أقل ر
تأثي ر ي
وسمعتهإ قد تؤثر عىل تحديد سعر منتجإتهإ ،ر
فإلشكة ذإت إلسمعة إلجيدة تتمتع بجودة عإلية
ً
لمنتجإتهإ قد تضع سعرإ عإليإ للحفإظ عىل سمعتهإ لدى إلجمهور" (ظإهر.)2112 ،

●

إلتكنولوج للمنتج عىل تحديد سعره يػ إألسوإق ،فكلمإ زإد
إلتكنولوج :يؤثر إلمستوى
إلمستوى
ر ي
ر ي
إلتكنولوج إلمستخدم بحيث يكون منتج ر
متميإ عن إلمنتجإت إلمنإفسة له
إلشكة
إلمستوى
ر
ر ي
إلمنإفسي حيث تحإول
إعظ ذلك حرية تحديد سعر منتجإتهإ دون إلتقييد بمستوى إسعإر
ر
ر
لتميه
متمي بسعره نتيجة ر
إلشكة يػ هذه إلحإلة إعطإء منتجإتهإ صورة ذهنية لدى إلمستهلك بأنه ر
يػ إل جودة و إلكفإءة إلفنية مقإرنة بإلمنتجإت إلمنإفسة له ،و إلعكس صحيح أيضإ كلمإ كإن
إلتكنولوج إلمستخدم منخفضإ  ،إنعكس ذلك عىل كفإءة إلمنتج و جودته  ،و يفضل
إلمستوىل
ر ي
ً
ر
للشكة يػ هذه إلحإلة أن تحدد لمنتجإتهإ سعرإ يقإرب أسعإر إلمنتجإت إلمنإفسة نتيجة لعدم
تمييه عن تلك إلمنتجإت ( إلضمور.)2101 ،
ر

تسعي إلمنتجإت إلدوإئية يػ إألردن ( إلؤسسة إلعإمة للغذإء وإلدوإء)2108 ،
-2
ر
●

تسعي إلدوإء يػ إإلردن
ر
تسعي إألدوية
تسعي إلدوإء يػ إألردن بنإء عىل أسس معتمدة من عدة دول ومرجعيإت يػ
يتم
ر
ر

إألصيلة ؤذ يتم مقإرنة سعر إلدوإء يػ بلد إلمنشأ ؤضإفة إىل وسيط سعره يػ  06دولة مرجعية وسعره يػ
إلنهإت بإؤلعتمإد عىل أقل سعر ينجم
إلدوإت (للدوإء إلمستورد فقط) ,وعليه يتم ؤحتسإب إلسعر
إلسوق
ي
ي
وتوفي إألدوية بأسعإر منإسبة ،علمإ بإن هذه إإلسس تم
عن هذه إلمعإدلة ممإ يحقق مصلحة إلموإطن
ر
إلتسعي إلعإلمية .
لمعإيي
إلعمل بهإ قيإسإ
ر
ر
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وبإلتإىل فؤن سعر إلسوق ألي دوإء سيكون بإلعإدة أقل إو يسإوي سعره يػ بلد منشئه ،وهذإ ريير
ي
ؤنخفإض أسعإر بعض إألدوية إألردنية إحيإنإ" يػ إألسوإق إلخإرجية مقإرنة بأسعإرهإ يػ إألردن حيث تعد
إألردت حيث إن إسعإر إألدوية ذإت
إألردن بلد منشأ لهذه إألدوية وهذإ ينطبق عىل إسعإر إلدوإء يػ إلسوق
ي
إلعرت قد يكون يسإوي أو أقل سعرإ من بلد إلمنشأ .
إألوروت و
إلمنشأ
ري
ري
إلقوإني وإألسس
وتسعي إألدوية حسب
ؤن إلمؤسسة ومنذ نشأتهإ يػ عإم  2112تقوم بتسجيل
ر
ر
تسعيهإ من قبل جهة
إلن يتم
ر
إلمعتمدة وإلمنشورة يػ إلجريدة إلرسمية  ،وإلدوإء يع رتي إلسلعة إلوحيدة ي
إلرقإت عىل
حكومية يػ إإلردن ممإ إدى إىل إستقرإر إسعإرهإ عىل مدى إلسنوإت كمإ و يستمر دور إلمؤسسة
ري
عإم  2108 -2102بنإء عىل
أسعإر إألدوية حيث قإمت إلمؤسسة بتخفيض أسعإر  2607دوإء ربي
ي
وإلن تشكل مإ نسبته  %27من مجموع
ؤنخفإض سعرهإ يػ بلد إلمنشأ إو ؤنخفإض سعرإلدوإء إألصيل ،
ي
إألدوية إلمسجلة إلمسعرة يػ إإلردن  ،وتوزعت هذه إلتخفيضإت ربي أدوية أمرإض مزمنة مثل :أمرإض
إلقلب ر
إيي  ،إلسكري  ،إألورإم  ،أدوية إألمرإض إلنفسية  ،إلمضإدإت إلحيوية وإلمسكنإت ،حيث
وإلش ر
ترإوحت نسبة إلتخفيض من %82-0من سعر إلدوإء .

إلمبحث إلثإلث -إلدرإسإت إلسإبقة
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 .0إلدرإسإت إلعربية
 .2إلدرإسإت إألجنبية
يمي إلدرإسة إلحإلية عن إلدرإسإت إلسإبقة
 .2مإ ر
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إلدرإسإت إلسإبقة
ر
ر
إلمبإشة
وغي
إستطإعت إلبإحثة إلوصول ؤىل إلعديد من إلدرإسإت إلسإبقة ذإت إلصلة
إلمبإشة ر
بموضوع إلدرإسة إلحإلية ،قإمت بتلخيص هذه إلدرإسإت وتقسيمهإ ؤىل درإسإت عربية وأخرى أجنبية،
ً
يأت:
وكإ
إألقدم،
ؤىل
إألحدث
من
إلزمن
لتسلسل
وفقإ
وترتيبهإ
ي
ي

 -0إلدرإسإت إلعربية
● درإسة ( إلموسوي و كإظم ) 2108 ،بعنوإن " دور تكإليف إلجودة يػ تخفيض تكإليف إلمنتجإت
إلصنإعية "
تنإولت إلدرإسة دور تكإليف إلجودة يػ تخفيض تكإليف إلمنتجإت إلصنإعية ،حيث هدفت
إلن تسإهم يػ تخفيض
إلدرإسة إىل توضيح دور تكإليف إلجودة إلشإملة وعنإضهإ وأهميتهإ وأهم أدوإتهإ ي
إلتكإليف ،ومدى دور إستعمإل تكإليف إلجودة يػ تخفيض كلف إإلنتإج يػ إلوحدإت إإلقتصإدية .وإجريت
ً
وإلتحليىل يػ درإسة
إلوصؼ
إلمنهج
عىل
إعتمإدإ
هذه إلدرإسة يػ إلعرإق .وتم إختبإر فرضيإت إلدرإسة
ي
ي
بتوفي إلبيإنإت إلمإلية وإلصنإعية ر
للشكة وتحليلهإ .وتوصلت إلدرإسة إىل وجود إنخفإض يػ
بيإنإتهإ
ر
تكإليف إلوقإية ر
ؤجمإىل إلتكإليف وهذإ ينعكس سلبإ عىل جودة إإلنتإج
للشكة إلمعنية بسنة  20%من
ي
للشكة ،وكإنت أغلب تكإليف إلفشل إلدإخىل ر
ر
للشكة يػ مرإحل إلتصنيع حيث كإنت تفتقر للجودة إلعإلية
ي
ػ إلتصنيع لتقإدمهإ وهو سبب من أسبإب إلتلف ػ مرحلة إإلنتإج ػ ر
إلشكة .وأوصت إلدرإسة برصورة
ي
ي
ي
ص يإغة خطط للجودة تتنإسب مع ثقإفة إلوحدة إإلقتصإدية ومنإفستهإ ،وأهمية تعزيز وتطوير وتدريب
تحسي جودة إلمنتجإت و
كي عىل أهمية قيإس تكإليف إلجودة لمإ لهإ من دور يػ
إلعإملي يػ إلوحدة ،وإلي ر
ر
ر
إلتحكم بإلتكإليف وإإلربإح وإلمخإطر إلمتوقعة ،وضورة إهتمإم إإلدإرة إلعليإ بمفهوم وفلسفة إدإرة تكإليف
كي عىل إستمرإرية خفض كلف إإلنتإج مع
إلجودة من خةلل إلتطوير وإلبحث إلمستمر لمإ هو جديد ،إلي ر
إلحفإظ عىل إلجودة ،و إإلهتمإم بعمليإت إلتخزين وتقليل مدة إلتخزين لمإ لهإ من ضر عىل إلموإد
وإلسيمإ إلكيميإئية منهإ لتجنب إلتلف .
●

(عىل و آخرون )2108 ،بعنوإن "تكإليف إلجودة و أثرهإ يػ خفض تكإليف إإلنتإج،
درإسة
ي
درإسة حإلة  :رشكة إلمصنع إلحديث للثةلجإت (ليبهر) -إلسودإن "
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هدفت إلدرإسة إىل بيإن دور تكإليف إلجودة وأثرهإ يػ خفض تكإليف إإلنتإج ،ومعرفة تكإليف
إلفشل إلدإخىل ،حيث أن ر
إلشكإت تتحمل تكإليف مرتفعة من أجل ضمإن جودة إلمنتج لنيل رضإ إلعميل
ي
ً
وإلقدرة عىل إلمنإفسة يػ إلسوق .أجريت هذه إلدرإسة يػ إلسودإن ،وتم إختبإر إلفرضيإت إعتمإدإ عىل
إلتحليىل يػ درإسة إلعينة لمعرفة أثر تكإليف إلجودة يػ خفض إإلنتإج يػ إلمصنع إلحديث
إلوصؼ
إلمنهج
ي
ي
وإلخإرج وتكإليف إلوقإية
إلدإخىل
للثلةلجإت ليبهر .توصلت إلدرإسة إىل وجود عةلقة ربي تكإليف إلفشل
ر ي
ي
ر
ر
إلمبإشة .وأوصت إلدرإسة برصورة إلبحث وموإكبة إلتطور
وغي
إلمبإشة
وإلتقييم عىل إلتكإليف
ر
إلتكنولوج لخفض تكإليف إإلنتإج وإتبإع ر
إلسغ تطبيق
للمعإيي إلمحلية وإلعإلمية للصنإعإت ,و
إلشكة
ر
ر ي
ي
نظإم ومفهوم ضبط إلجودة ػ أنظمة ر
إلشكة وتطويره.
ي
إلمية إلتنإفسية
● درإسة ( بلعقون  )2106 ،بعنوإن " أهمية تخفيض تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
بإلمؤسسة إؤلقتصإدية ،درإسة حإلة رشكة روإئح إلورود – بإلوإدي – إلجزإئر "
إلمية إلتنإفسية بإلمؤسسة إؤلقتصإدية
تنإولت إلدرإسة أهمية تخفيض تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
درإسة حإلة رشكة روإئح إلورود – بإلوإدي .وكإنت أهم أهدإف إلدرإسة قيإس وتحليل دور و أهمية
إلمية إلتنإفسية بمجإإلتهإ إلمختلفة يػ درإسة حإلة رشكة روإئح إلورود
تخفيض تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
ً
لصنإعة إلعطور بإلوإدي  -إلجزإئر.
وإلتحليىل يػ
إلوصؼ
إختيت إلدرإسة فرضيإتهإ إعتمإدإ عىل إلمنهج
ر
ي
ي
محإسبي ومدرإء ر
إلمتغيإت.
إلشكة ،فضةل عن تحليل عةلقة إإلرتبإط ربي
درإسة إلعينة إلمكونة من
ر
ر
إلشكة بدور تخفيض تكإليف إلجودة بدرجة عإلية ،كمإ تعظ ر
توصلت إلدرإسة إىل إدرإك مسؤوىل ر
إلشكة
ي
ي
إلمنإفسي يػ مجإل صنإعة إلعطور.
وبإلتإىل تحقيق
لتميي منتوجهإ كمصدر لتفوقهإ عن بقية
كبية
ر
أهمية ر
ر
ي
إلمية إلتنإفسية بدرجة عإلية بفضل جودة منتجإهإ وخفض تكإليفهإ و أوصت إلدرإسة ر
إلشكة  :إلعمل
ر
أكي لدرإسة تكإليف إلجودة لمإ لهإ من دور ك ربي ػ تخفيض تكإليف ر
عىل إعطإء ر
إلشكة وزيإدة
إلشكة إهمية ر
ي
بعي إإلعتبإر ضورة ؤرضإء إلزبإئن عن جودة منتجإتهإ للمحإفظة عىل
حصتهإ إلسوقية ,كمإ يجب أن تأخد ر
إلتحسي و إلتطوير إلمستمر للمنتجإت وإيجإد
مكإنتهإ إلتنإفسية وضورة درإسة تكإليف إلجودة لضمإن
ر
إلطرق إلكفيلة بتخفيض إلتكإليف ,وتشجيع إإلدإرة عىل إلحصول عىل شهإدإت إلجودة وإلموإصفإت
إلمحلية وإلعإلمية .
إلمية إلتنإفسية(
● درإسة ( فرح )2106 ،بعنوإن " قيإس تكإليف إلجودة إلشإملة وأثر٘ب يػ دعم ر
درإسة ميدإنية عىل قطإع إلصنإعإت إلغذإئية إلخرطوم) "
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إلمية إلتنإفسیة بإلتطبيق
هدفت هذه إلدرإسة إىل قيإس تكإليف إلجودة إلشإملة وأثرهإ يػ دعم ر
عىل عينة من ر
إلشكإت إلصنإعية إلغذإئية حيث تمثلت مشكلة إلدرإسة يػ توضيح دور قيإس تكإليف
إلجودة ػ ر
إلمية إلتنإفسية و تحقيقهإ بأقل تكلفة ممكنة،
إلشكإت إلصنإعية يػ خفض إلتكلفة ودعم ر
ي
إلمية
وتوعية إلقيإدإت إؤلدإرية بأهمية قيإس تكإليف إلجودة للسيطرة عىل هذه إلتكإليف ،وتحقيق ر
إلتنإفسية لضمإن إإلستقرإر وإلنمو .أمإ أهمية إلدرإسة من إلنإحية إلعلمية بمإ يقدمه من قيمة بحثية
كبية ر
للشكإت إلصنإعية
للمكتبة إلعربية وإلسودإنية ,ومن إلنإحية إلعملية ممإ تقدمه إلدرإسة من إنجإزإت ر
وبإلتإىل تحقيق
إلمية إلتنإفسية من تحقيق إقل إلتكإليف وإفضل جودة وإنسب إإلسعإر
يػ حصولهإ عىل ر
ي
ر
كي عىل
إألربإح إلمنإسبة لتكون أكي قدرة عىل إلتنإفس وإإلستقرإر وإلنمو .ومن أهم نتإئج إلدرإسة إلي ر
إلن تضمن ؤنتإج صفري للعيوب ،وأن
قيإس تكإليف إلفشل
إلدإخىل وضورة إإلهتمإم ربيإمج إلجودة ي
ي
ر
إلشكإت محل إلدرإسة تهتم بفحص معدإت إؤلنتإج لتخفيض تكلفة إؤلنتإج إلمعيب ،تقوم بإصةلح أو
إلمية إلتنإفسية .وأوصت إلدرإسة برصورة أن تسغ
إستبدإل إلمنتجإت إلمعيبة ؤلرضإء إلعميل ودعم ر
إلشكإت بقيإس تكإليف إلفشل إلدإخىل بإعتبإرهإ ر
ر
تحسي جودة
مؤش جيد إلتخإذ إؤلجرإءإت إلمنإسبة يػ
ر
ي
إؤلنتإج ،وزيإدة إإلستثمإر يػ تكإليف إلمنع من أجل تخفيض تكلفة إؤلنتإج إلمعيب,من خةلل زيإدة قدرتهإ
إلتنإفسية وذلك بإرضإء إلعميل.
●

درإسة (عريقإت )2105 ،بعنوإن " أثر رقإبة إلجودة عىل تخفيض إلتكإليف :درإسة تطبيقية
عىل ر
إلشكإت إلغذإئية يػ إلمملكة إألردنية إلهإشمية "

تأثي إلرقإبة عىل إلجودة يػ تخفيض إلتكإليف وتوضح أهمية نظإم
هدفت إلدرإسة إىل معرفة ر
ً
تحسي إلموقع إلتنإفد ر
إختيت إلدرإسة فرضيإتهإ إعتمإدإ منهج
للشكة يػ إلسوق,
إلرقإبة وقدرته عىل
ر
ر
ي
إلتحليل إإلحصإت لعينة إلدرإسة إلمكونة من  02رشكة من ر
إلشكإت إلصنإعية إلغذإئية وتم بتوزي ع
ي
إإلدإريي يػ رشكة نبيل للموإد إلغذإئية .توصلت إلدرإسة إىل
إإلستبإنة وإجرإء إلمقإبةلت إلشخصية مع
ر
وجود عةلقة ذو دإللة إحصإئية يػ تطبيق إلرقإبة عىل تخفيض إلتكإليف وحصلت عىل درجة مرتفعة.
إلتحسي إلمستمر لتكإليف إلجودة إلمطلوبة وتحليلهإ لمإ لهإ من أثر يػ تخفيض
أوصت إلدرإسة برصورة
ر
وتحسي نوعية إلمنتج .
تكإليف إإلنتإج
ر
● درإسة (حمودة )2104 ،بعنوإن " وإقع قيإس تكإليف إلجودة ػ ر
إلشكإت إلصنإعية إلفلسطينية
ي
(درإسة تطبيقية) "
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كإن هدف إلدرإسة هو توضيح إلمفإهيم إلمتعلقة بإلجودة وتكإليفهإ ،من خةلل إلتعرف عىل وإقع
تكإليف إلجودة يػ رشكإت صنإعة إألغذية إلفلسطينية يػ قطإع غزة ،ومدى ؤدرإكهم بأهمية قيإس تكإليف
إلتحليىل
إلوصؼ
إلجودة وتطبيق أنظمة تكإليف إلجودة ،ولتحقيق أهدإف إلدرإسة تم إستخدإم إألسلوب
ي
ي
بتصميم إستبإنه وتوزيعهإ عىل مجتمع إلدرإسة .من نتإئج إلدرإسة مإ يىل :يوجد ؤدرإك لدى ؤدإرإت ر
إلشكإت
ي
إلصنإعية إلفلسطينية ألهمية تكإليف إلجودة بحيث تطبق نظإم تكإليف إلجودة وتهتم بسيإسإت
كبية .ومن إلتوصيإت :ضورة زيإدة رفع مستوى ؤدرإك ؤدإرإت ر
إلشكإت
تخفيض تكإليف إلجودة بدرجة ر
ألهمية قيإس تكإليف إلجودة من خةلل ؤعدإد دورإت وورش عمل تهدف لتوعيتهم بأهمية قيإسهإ
وإلمنإفع إلميتبة عىل ذلك ،وزيإدة مستوى تطبيق أنظمة تكإليف إلجودة ػ ر
إلشكإت إلصنإعية من خةلل
ي
ؤعدإد دورإت تدريبية للطوإقم إلمحإسبية يػ فيهإ لتدريبهم عىل كيفية إلتعإمل مع تكإليف إلجودة وزيإدة
إلقدرة عىل تصنيفهإ وتبويبهإ وإعدإد إلتقإريرعن هذه إلتكإليف بإلشكل إلذي يسإعدهإ يػ إتخإذ إلقرإرإت
إلمنإسبة ،وضورة إهتمإم ر
إلشكإت بسيإسإت تخفيض تكإليف إلجودة من خةلل زيإدة إإلستثمإر يػ
إلدإخىل وإلفشل
تكإليف إلوقإية وإلتقييم بشكل منإسب ،لتنإسبهإ بعةلقة عكسية مع تكإليف إلفشل
ي
إلخإرج.
ر ي
إتيح وعةلقته بتكإليف إلجودة :درإسة
● درإسة (إلصيإح وإلحةللمة )2102 ،بعنوإن "إلتوإزن إإلسي ر ي
إختبإريه يػ قطإع إلصنإعإت إلكيمإوية إألردنية " .
إتيح وتكإليف إلجودة وتقييمه يػ رشكإت
هدفت إلدرإسة إىل توضيح إلعةلقة ربي إلتوإزن إإلسي ر ي
صنإعة إلموإد إلكيمإوية يػ إلمملكة إألردنية إلهإشمية ،حيث طبقت إلدرإسة عىل  5رشكإت مسإهمة عإمة
ً
ً
لمتغيإت إلبحث
إسلوبي :إسلوب إلمةلحظة وإلتحليل وإإلستنتإج
إألكينسبيإ يػ إلسوق مستخدمة
ه
ر
ر
ر
ي
ومن ثم تشكيل إستبإنة إلدرإسة حيث تم توزي ع إإلستبإنه عىل كل من مجلس إؤلدإرة ،وإؤلدإرة إلعليإ،
إتيح وتكإليف
ومديري حسإبإت إلتكإليف .توصلت إلدرإسة إىل وجود عةلقة جوهرية ربي إلتوإزن إإلسي ر ي
إتيح يؤدي ؤىل تخفيض تكإليف إلجودة ولكن ليس بصورة مطلقة وكذلك فؤن
إلجودة ،وأن إلتوإزن إإلسي ر ي
إتيح يتسبب ػ تكإليف مرتفعة ،وأن إلوصول ؤىل جودة عإلية يكلف ر
إلشكة
إإلختةلل يػ إلتوإزن إإلسي ر ي
ي
ً
أيضإ تكلف ر
كي عىل
تكإليف مرتفعة ،وإلجودة إلرديئة
إلشكة تكإليف مرتفعة .و أوصت إلدرإسة برصورة إلي ر
إتيح يػ
إتيح ،وضورة مرإجعة إألدإء
وتلؼ تقييمإت إلعمةلء ،وضورة قيإس إلتوإزن إإلسي ر ي
إلتوإزن إإلسي ر ي
ي
ر
متميين إىل إلمنشأة وتحديد
إلشكة بشكل دوري كل 6أشهر ،وضورة تدريب جميع إألفرإد وضم إفرإد
ر
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إتيح يػ إلصنإعإت إآلخرى مع مرإعإة إألبعإد
إهدإف كل فرد فيهإ ،وضورة تطبيق مقيإس إلتوإزن إإلسي ر ي
إتيح .
إلفرعية إلن تعكس وتشكل إلتوإزن إإلسي ر ي
●

درإسة ( جريرة )2102 ،بعنوإن "مدى إنعكإس قيإس و تحليل عنإض تكإليف إلجودة عىل
إلطبيغ يػ سورية
إلعصي
تحسي وزيإدة إإلنتإجية وتخفيض إلتكلفة يػ ؤحدى رشكإت تصنيع
ر
ر
ي
"
هدفت إلدرإسة إىل توضيح أهمية قيإس وتحليل عنإض تكإليف إلجودة يػ ؤحدى رشكإت تصنيع

إلطبيغ يػ سورية وإنعكإسهإ عىل زيإدة إإلنتإج و خفض إلتكإليف بإلرغم من قلة إستخدإم مفهوم
إلعصي
ر
ي
إلتحليىل .توصلت
إختيت إلدرإسة فرضيإتهإ إعتمإدإ عىل إلمنهج
ومدخل تكإليف إلجودة يػ إلبيئة إلعربية .ر
ي
إلدرإسة إىل عدم إستخدإم ر
وبإلتإىل عدم
إلشكة لعملية قيإس وتحليل تكإليف إلجودة بإلشكل إلصحيح
ي
عمىل إإلحتسإب لتكإليف إلجودة إلرديئة،
وضوح إلعةلقة ربي عنإض إلتكإليف وإتجإهإتهإ ممإ أثر عىل
ي
إلن تتحملهإ
ضعف إإلنفإق من أجل ضبط إلجودة ،كمإ سإهمت إلدرإسة يػ إلتعرف إلدقيق عىل إلتكإليف ي
إلشكة لضبط إلجودة .فيمإ كإنت أهم إلتوصيإت تتمركز ػ ضورة إهتمإم ر
ر
إلشكة بإلمعلومإت إلمإلية
ي
كي عىل أنشطة إلوقإية وإلتقييم.
لتكإليف إلجودة وإلي ر
●

إلمية إلتنإفسية:
درإسة (غدير ،)2102 ,بعنوإن
"تأثي محإسبة تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
ر
درإسة تحليلية لعينة من إلمنظمإت إلصنإعية إلعرإقية".
إلتأثي ربي محإسبة تكإليف إلجودة ،ومدى أهمية محإسبة تكإليف
هدفت إلدرإسة إىل معرفة
ر

إلمية إلتنإفسية للمنظمإت إلصنإعية .أجريت هذه إلدرإسة يػ إلعرإق.
وإختيت فرضيإتهإ
ر
إلجودة يػ دعم ر
بإإلعتمإد عىل منهج إلتحليل لعينة مكونة من  7منظمإت صنإعية من مجتمع مختلف ليشمل جميع
إلمستويإت من إإلدإرة إلعليإ ورؤسإء إألقسإم وإلشعب إلهندسية وإلمحإسبية وإلسيطرة عىل إلجودة.
توصلت إلدرإسة إىل ضعف جميع إلمنظمإت إلصنإعية إىل تصنيف دقيق ومعتمد لتكإليف إلجودة ،وجهل
وإلمحإسبي بإلتصنيف إلتقليدي لتكإليف إلجودة ،وإهمإلهم
وإلعإملي يػ إقسإم إلجودة
إلمختصي
ر
ر
ر
إلخإرج .أوصت إلدرإسة برصورة إإلهتمإم بتكإليف إلجودة لتحقيق
إلدإخىل وإلفشل
لتكإليف إلفشل
ر ي
ي
متغيإت محإسبة
وإلعإملي عىل ضورة إختبإر
إلبإحثي
إلمية إلتنإفسية ،وإكد عىل
ر
أهدإفهإ يػ دعم ر
ر
ر
محإسن خإص
تبن نظإم
تكإليف إلجودة لتحقيق ونجإح ر
ري
إلمية إلتنإفسية ,وأكدت عىل إإلدإرة إلعليإ ي
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وإلعإملي فيهإ وعمل مإ هو صحيح
بتكإليف إلجودة ،وإلتأكيد عىل ترسيخ ثقإفة إلجودة لدى إلمنظمإت
ر
كي عىل تكإليف إلوقإية وإلتقييم لتجنب حدوث إلعيوب يػ إلمنتج).
منذ إلبدإية (إلي ر
ر
تحسي إألدإء
(إلحدين )2100 ،بعنوإن "دور إلرقإبة عىل تكإليف جودة إلتصنيع يػ
● درإسة
ر
ي
إلمإىل ر
لشكإت إألدوية إألردنية"
ي
تحسي إألدإء إلمإىل ر
لشكإت إألدوية
تنإولت إلدرإسة دور إلرقإبة عىل تكإليف جودة إلتصنيع يػ
ر
ي
تحسي إألدإء إلمإىل ر
لشكإت
إألردنية ،وهدفت إلدرإسة إىل معرفة دور وأهمية تكإليف إلجودة وعنإضهإ يػ
ر
ي
ر
إلتحليىل لجمع إلبيإنإت وإختبإر
صؼ
ي
إألدوية إلبشية يػ إلمملكة إألردنية إلهإشمية .تم إستخدإم إلمنهج إلو ي
وإلخإرج) كإن
إلدإخىل
إلفرضيإت .وتوصلت إلدرإسة إىل أن مستوى جودة إلتكإليف (إلوقإئية وإلفشل
ر ي
ي
ً
مرتفعإ ػ رشكإت صنإعة إألدوية ر
إلبشية ،بينمإ إلمستوى يػ تكإليف إلتقييم كإن متوسطإ .وأن مستوى
ي
إلمإىل وإلعإئد عىل إإلستثمإر وإلعإئد عىل حقوق إلملكية يػ إلسنوإت إلثةلث من  2118-2116كإن
إألدإء
ي
ً
ً
تحسي
مرتفعإ ومتوسطإ من حيث هإمش إلرب ح ,وبينت إلنتإئج وجود دإللة إحصإئية لتكإليف إلجودة يػ
ر
إلبشية .أوصت إلدرإسة برصورة إهتمإم ؤدإرة ر
إألدإء إلمإىل ػ رشكإت تصنيع إألدوية ر
إلشكة بإلتحقق من
ي ي
لتحسي إإلنتإج
عنإض تكإليف إلجودة وتخطيطهإ ومرإقبتهإ ودعم برإمج ضمإن إلجودة وبشكل مستمر
ر
إلبإحثي برصورة إجرإء
وتفإدي إلعيوب ومطإبقة إلمنتج إللموإصفإت وإلمقإييس إلمطلوبة ,أوصت
ر
وػ إلقطإعإت إألخرى.
إلدرإسإت فيمإ يتعلق بتكإليف إلجودة يػ إلمملكة ي
●

(إلحي )2100 ،بعنوإن "تكإليف إلجودة يػ إلمنشآت وأثرهإ يػ خفض إلتكلفة وزيإدة
درإسة
ر
إإلنتإجية"

هدفت إلدرإسة إىل تطبيق مفهوم تكإليف إلجودة وقيإسهإ يػ رشكة دإل للمنتجإت إلغذإئية،
وخفض تكإليف إإلنتإج وزيإدة إإلتإجية عن طريق تكإليف إلجودة إلمنخفضة .تم ؤجرإء هذه إلدرإسة يػ
ً
وإإلستنبإط يػ
إت
إلوصؼ
وإختيت إلدرإسة فرضيإتهإ إعتمإدإ عىل إلمنهج
إلسودإن،
ر
إلتحليىل إإلستقر ي
ي
ي
ي
ً
إلمحإسن لهإ أثر إيجإبإ عىل جودة
درإسة إلعينة .توصلت إلدرإسة إىل أن قيإس تكإليف إلجودة وإإلفصإح
ري
تحسي إلجودة تحقق وفرإت وإيرإدإت مرتفعة ر
للشكة ،ووجود عةلقة
إلمنتج وإإلنتإجية ،وأن برإمج
ر
موجبة ربي إلتكإليف إلمنخفضة و إلجودة لةلنتإج .أوصت إلدرإسة برصورة إإلهتمإم بخطط تكإليف
إلجودة للعمليإت ر
بإلشكة لضمإت تحقيق جودة إإلنتإج إلمستهدفة ،وضورة إإلهتمإم بطرق قيإس
تكإليف إلجودة وتتبع عةلقتهإ بجودة إإلنتإج ،وعىل ر
وتحسي عملية حسإب
إلشكة إإلهتمإم بتطوير
ر
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وتنن إألنظمة إلحديثة إلكتشإف إلعيوب
إلتكإليف إلمنخفضة ومنع إلعيوب وإتبإع إلوسإئل إلوقإئية ر ي
وتصحيحهإ.

 -2إلدرإسإت إألجنبية
●

درإسة ( (Sadkowski, 2019
”“ Models of quality costs calculation and their classification
تنإولت إلدرإسة إهمية تكإليف إلجودة كأدإة تستخدمهإ ر
إلشكإت لقيإس تكإليف إلجودة .حيث

هدفت إلدرإسة إىل عرض وتصنيف نمإذج مختإرة من حسإب تكإليف إلجودة وتنظيم إلمعرفة حول نمإذج
هذإ إلحسإب ،وتحديد إلعنإض إلرئيسية إلمستخدمة يػ بنإئهإ وحسإب تكإليف إلجودة .وإجريت هذه
إلدرإسة يػ بولندإ .ومن أجل تحقيق إإلهدإف ،تم تطبيق طريقة إلتحليل إلنقدي عىل إألدبيإت إلمتعلقة
بإلموضوع يػ مجإإلت ؤدإرة إلجودة وإلمحإسبة إؤلدإرية .وتشكل إلدرإسة إلحإلية مجموعة من إلنظريإت
يىل :يتكون نموذج
إلن يمكن من خةللهإ تطوير نموذج لحسإب تكإليف إلجودة .فيمإ كإنت أبرز إلنتإئج كمإ ي
ي
حسإب تكإليف إلجودة من هيكل تكإليف إلجودة ،وخطة إلحسإبإت ،ونظإم إؤلجرإءإت للحفإظ عىل هذإ
إلحسإب ً
إلمسؤولي ،ومصإدر إلمعلومإت حول تكإليف إلجودة،
جنبإ ؤىل جنب مع إؤلشإرة ؤىل إألفرإد
ر
وإلتحسينإت إلمقيحة .ونوع نشإط ر
إلرئيد لتصنيف حسإب تكإليف إلجودة.
إلشكة هو إلمعيإر
ي
درإسة ( )Glogovac & Filipovic, 2018
“ Quality costs in practice and an analysis of the factors affecting quality cost
”management
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هدفت إلدرإسة إىل زيإدة مستوى إلمعرفة بتكلفة إلجودة يػ إلصنإعإت حيث أجريت عىل 086
ر
ر
ر
إلن تستخدم مفهوم تكإليف إلجودة فقط .تم
شكة من شكإت إلتصنيع وإلخدمإت .تم إختيإر إلشكإت ي
إجرإء هذه إلدرإسة ػ ضبيإ .وتم تشكيل قإعدة بيإنإت ر
إلشكإت إلخإصة بإلبحث بإستخدإم ثةلثة
ي
ر
مؤشإت لدرإسة ر
إلشكإت إلمختإرة حيث تم إستخدإم جدول طوإرئ يػ هذه إلدرإسة ،من أجل تحديد مإ
إلوع بمفهوم تكلفة
إلمتغيإت .توصلت إلدرإسة :إىل أن هنإك مستوى عإل من
كبي ربي
ر
ؤذإ كإن هنإك فرق ر
ي
ر
ر
إلن تستخدم مدخل تكإليف إلجودة .تم توضيح
إلجودة يػ إلشكإت ذإت إلصلة  ،إزديإد يػ عدد إلشكإت ي
إلمتغيإت إلن تؤثر عىل طريقة ؤدإرة ر
إلشكإت إلجودة وإإلعيإف بإلتكإليف بمستوى عإل .تم تحليل
ر
ي
كي تجإه أهمية تلبية إلمتطلبإت إلفردية  2105 :9110 ISOلكفإية ؤدإرة ر
إلشكإت ،بإؤلضإفة
موقف إلمشإر ر
ً
إلمتغيإت إلن تحدد ؤدإرة ر
إلشكإت وفقإ إلتجإه
كبي عىل
ر
إلن أثرت بشكل ر
ي
ؤىل ذلك ،تم إختيإر إلمتطلبإت ي
أهمية تحقيقهإ من حيث كفإية ؤدإرة إلجودة ػ ر
إلشكإت.
ي
●

درإسة ( )2105 ,.Sailaja et al

“ Costs of Quality: Exploratory Analysis of Hidden Elements and Prioritization
”using Analytic Hierarchy Process
هدفت إلدرإسة إىل توضيح تحليل تكلفة إلجودة كأدإة فعإلة لبلدإرة لتحديد أوجه إلقصور وإلفشل
يػ إلنظإم وتحديد مجإإلت
إلتحسي من خةلل إإلستفإدة من فرص خفض إلتكإليف .قد إل يكون إلتحليل
ر
ً
فعإال ً
تمإمإ ؤإل ؤذإ تتضمن عىل إلتكلفة إلمتكبدة يػ ضمإن إلجودة يػ جميع مجإإلت سلسلة إلتوريد بمإ يػ
ذلك إلتكإليف وإلتكإليف إلخفية للفرص إلضإئعة .إجريت هذه إلدرإسة يػ إلهند .تم ؤجرإء تحليل
إستكشإػ يػ هذإ إلدرإسة لتحديد إلعنإض إلخفية لتكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعة .حيث يتم تصنيف
ي
عنإض إلتكلفة إلمحددة يػ مجموعإت مختلفة لتحليلهإ بشكل أفضل ،ومعرفة إألولويإت لتحديد إلحيوية
منهإ .تم إستخدإم تقنية عملية إلتسلسل إلهرم إلتحليىل وإلن تعد وإحدة من ر
أكي طرق إتخإذ إلقرإر
ي
ي
ي
إلمعإيي وتحليلهإ ػ هذه إلدرإسة لتحديد أولويإت عنإض تكلفة إلجودة إلمخفية ً
بنإء عىل درجة
متعدد
ر
ي
إلن يجب
ر
تأثيهإ عىل تكلفة إلجودة إلشإملة .من خةلل هذإ إلتحليل ،يتم تحديد عنإض إلتكلفة إلرئيسية ي
معإلجتهإ لتقليل تكلفة إلجودة إلشإملة.
●

درإسة ()2104 , Arenas
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. An empirical study of the

“ Quality costs analysis in the service sector
”Colombian banking system

إلن يمكن إستخدإمهإ
هدفت إلدرإسة إىل تحديد طريقة تكلفة إلجودة إلمعدلة للنظإم
ي
إلمرصػ ي
كأدإة ؤدإرية عىل مستوى مجلس إؤلدإرة ،مع مرإعإة إلمنتجإت أو إلمحفظة إلمرصفية إلقيإسية وطبيعة
ً
ً
إلمرصػ يمكن أن يكون بمثإبة
نموذجإ ل تكلفة إلجودة للنظإم
إألعمإل إلمإلية .نتيجة لذلك ،تقيح إلدرإسة
ي
ر
تشغيىل يقدم رؤية عملية حول تكإليف إلجودة للمديرين .دمج إلنموذج طريقة ( PAFمنع تقييم
مؤش
ي
إلن تؤثر عىل إلجودة يػ إلبنوك .تم إجرإء
إلفشل) إلكةلسيكية مع
ر
إلمتغيإت إلخإرجية وإلدإخلية إلهإمة ي
هذإ إلبحث يػ كولومبيإ .حيث تم ؤجرإء بعض إلتحليةلت إؤلحصإئية من أجل إلتحقق من صحة إلبيإنإت
ر
تأثي عىل هذه
أكي ر
إلن لهإ ر
إلمستخدمة  ،وربط إلمؤشإت إلتشغيلية وتكإليف إلجودة  ،وتحديد إلعوإمل ي
إلتكإليف يػ إلبنوك.

● درإسة ( )2104 ,.Teli et al
""Impact of poor quality cost in automobile industry
إلتقن
تمي إلسوق
تأثي تكلفة إلجودة إلرديئة يػ صنإعة إلسيإرإت .حيث ر
تنإولت إلدرإسة ر
ي
إلحإىل بزيإدة إلمنإفسة يػ كل قطإع من قطإعإت إإلقتصإد وإإلسيإتيجية وإلجودة وإؤلنتإجية
وإإلقتصإدي
ي
إلربحية وإلقدرة إلتنإفسية يػ إلهند  .لتعظيم أربإح إلمنظمة و إزديإد إلعمةلء وإلمنتجإت ،يجب إن تكون
بإلتإىل ،هنإك تحدي لتصنيع إلمنتجإت من
قإدرة عىل تصميم و ؤنتإج إلبضإئع لتلبية متطلبإت إلزبإئن .و
ي
إلجودة وإلكمية إلمنإسبة ،يػ إلوقت إلمنإسب وبأقل إلتكإليف لضمإن إلبقإء وإلنمو .فؤن إلتكلفة إلنوعية
إلرديئة تسإعد يػ تحليل تكإليف إلتشغيل ؤلدإرة إألعمإل إلفعإلة وإلمربحة .تم تصميم إستبيإن شإمل
لتقييم تكإليف إلجودة يػ قطإع إلسيإرإت .إستند إستبيإن إلدرإسة إإلستقصإئية يػ إلمقإم إألول ؤىل فئإت
من أنظمة إلسيإرإت إلمختلفة وتحليلهإ فيمإ يتعلق بإلسنة إلمإلية ،وبيإن مفصل لشكإوى إلعمةلء ،وتكلفة
إلضمإن لحل كل شكوى .تم إلتحقق من صحة إإلستبيإن عىل أسإس بيإنإت إلعينة من ر
إلشكإت إلمصنعة
للسيإرإت وإلموردين .ؤىل جإنب ذلك ،تم ؤجرإء زيإرإت شخصية لمختلف ر
إلشكإت للحصول عىل معلومإت
ر
مبإشة.
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● درإسة ()2102 ,Hilmi & Çevik
“ Measuring and Reporting Cost of Quality in a Turkish Manufacturing Company:
“ A Case Study in Electric Industry
هدفت إلدرإسة إىل توضيح أهمية تكإليف إلجودة ػ ر
إلشكإت إلمعإضة للمنإفسة يػ إألسوإق ,و
ي
محإولة ر
إلشكإت لتخفيض تكإليفهإ للبقإء يػ هذه إألسوإق ،و بينت أهمية تكإليف إلجودة يػ جميع أنحإء
إلعإلم .أجريت هذه إلدرإسة يػ تركيإ .ومن خةلل هذه إلدرإسة تم قيإس تكإليف إلجودة وإإلبةلغ عنهإ يػ
ر
إلشكة .تم جمع إلبيإنإت من قسم إلمحسإبة يػ رشكة إلتصنيع إليكية ،حيث إستخدمت هذه إلبيإنإت
لدرإسة قيإس تكإليف إلجودة  .وتم إلتوصل ؤىل عدة نتإئج أهمهإ :أن ر
إلشكة إل تستطيع قيإس تكإليفهإ
غي فعإل ،وتحتإج ر
بشكل كإف ,لهذإ إلسبب جودة نظإم إؤلبةلغ ػ ر
إلشكة ؤىل ؤعطإء إلمزيد من
إلشكة ر
ي
إألهمية لقيإس تكإليف إلجودة وإؤلبةلغ عنهإ .

● درإسة ( )2102 ,Ozcan
“ An Empirical Research about Quality Cost Analysis and Its Impact on
”Managerial Decisions in Automotive Supplier Industry
تنإولت إلدرإسة تحليل تكلفة إلجودة وأثره عىل إلقرإرإت إؤلدإرية يػ صنإعة موردي إلسيإرإت،
حيث كإن أهم أهدإف هذه إلدرإسة هو تحليل تكإليف إلجودة و قيإس أثرهإ عىل إلقرإرإت إؤلدإرية يػ
إلن تم جمعهإ يػ خمس سنوإت ونصف
صنإعة إلسيإرإت ،وتم تحليل تكإليف إلجودة بإستخدإم إلبيإنإت ي
من رشكة تصنيع قطع غيإر إلزمة لصنإعة إلسيإرإت يػ تركيإ .وتم عمل درإسة حإلة تم خةللهإ تحليل
إلنسب وتحليل إإلتجإهإت ،وفحص أثر تكلفة إلجودة عىل إلقرإرإت إؤلدإرية وتوصلت إلدرإسة إىل عدة
نتإئج أهمهإ  :كإنت تكإليف إلوقإية يػ إلمنظمة يػ زيإدة مستمرة ولكن تكإليف إلفشل زإدت يػ إلفيإت
بعي إإلعتبإر ،إنخفضت
إألوىل ثم إنخفضت يػ إلفيإت إألخرى  ,نتيجة ألخذ إلمدرإء تكإليف إلجودة ر
إلخإرج وإنعكس هذإ إإلنخفإض عىل دخل إلمنظمة ,أن هنإك سبب ورإء كل خطأ ،وهذإ
تكإليف إلفشل
ر ي
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وه إألرخص ،وقد لوحظ يػ إلمؤسسة أن إلمدرإء قد تبينوإ أسبإب
قد يسإعد يػ منع إألخطإء أو إلوقإية ي
تكإليف إلفشل وقد منعت هذه إألسبإب يػ إلسنوإت إلتإلية .
●

درإسة ) ) 2100 , Murugan & Kanagi

“The Implementation of Cost of Quality (COQ) Reporting System in Malaysian
”Manufacturing Companies: Difficulties Encountered & Benefits Acquired
إلن وإجهتهإ يػ تنفيذ تقإرير تكلفة إلجودة ربي منظمإت
هدفت هذه إلدرإسة لمعرفة إلصعوبإت ي
إلن صودفت أثنإء تطبيق تكلفة
إلتصنيع يػ ر
مإلييإ .تم إستخدإم طريقة مسح إإلستبيإن لمعرفة إلصعوبإت ي
إلن تم إلحصول عليهإ بعد تنفيذ تكلفة إلجودة .كشفت نتإئج إلدرإسة أن 22
إلجودة ,وكذلك إلفوإئد ي
منظمة فقط من  84منظمة قد نفذت نظإم ؤبةلغ تكلفة إلجودة  .وقد كإن إإلفتقإر ؤىل إلتعإون ربي إؤلدإرإت
إلن وإجهتهإ هذه إلمنظمإت إل  22أثنإء تنفيذ
وإلصعوبإت يػ إلحصول عىل إلبيإنإت أحد أهم إلتحديإت ي
تكلفة إلجودة  .ومع ذلك ،هنإك بعض إلفوإئد إلمبلغ عنهإ ،بعد تنفيذ تقإرير تكلفة إلجودة يػ هذه
إلمنظمإت .تتمثل إلفوإئد إلرئيسية إلمكتسبة يػ إلتحسينإت من حيث جودة إلمنتج أو إلخدمة وتقليل
معدل فشل ر
إلشكة.
●

درإسة( )Chopra &Garg, 2011
”“ Behavior patterns of quality cost categories
هدفت إلدرإسة إىل معرفة أنمإط سلوك فئإت تكلفة إلجودة إلمختلفة لتمكيننإ من إتخإذ إلقرإرإت

إلصحيحة يػ تخصيص إلموإرد لخفض تكإليف إلجودة .تم إجرإء هذه إلدرإسة يػ إلهند .وتم جمع
إلبيإنإت إلمتعلقة بتكإليف إلجودة للسنة إلمإلية  2117-2116من سجةلت وملفإت وبيإنإت وتقإرير
إلموظفي يػ إلمنظمة لتقدير بعض
إلصنإعة إلمختلفة .كمإ تم إلمسإعدة يػ ؤجرإء إلمقإبةلت مع مختلف
ر
تكإليف إلجودة .توصلت إلدرإسة إىل :وجود إلعةلقة إلمتبإدلة إلفعإلة ربي فئإت تكلفة إلجودة إلمختلفة
ؤىل أنه من خةلل زيإدة إلجهود إلمبذولة نحو أنشطة إلوقإية وإلتقييم ،تنخفض تكإليف عدم إلمطإبقة.
وبي تكإليف عدم إلمطإبقة .يػ إلعإلم
عةلوة عىل ذلك ،توجد عةلقة ؤيجإبية ضمن تكإليف إلمطإبقة ر
إإلستشإريي.
إلصغية بموإرد محدودة .ليس لديهم أموإل لتوظيف
إلتنإفد ،تتمتع إلمنظمإت
إلحديث
ر
ر
ي
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لذلك فؤن أنمإط إلسلوك لفئإت تكلفة إلجودة تسإعد هذه إلمنظمإت عىل تخصيص موإرد ثمينة بشكل
ر
تحسي إلربحية.
وبإلتإىل
أكي فعإلية وتؤدي ؤىل تخفيض تكإليف إلجودة
ر
ي
●

درإسة ( )2100 ,.Judi , et al

“ Quality control implementation in manufacturing companies motivating
”factors and challenges
إلن
تنإولت إلدرإسة أسبإب تطبيق تقنيإت مرإقبة إلجودة وإلتقنيإت إلمستخدمة وإلمشكةلت ي
ر
ويىل ذلك
وإجهتهإ خةلل إلتنفيذ .حيث تبدأ بإلقإء نظرة عإمة عىل مرإقبة إلجودة وتنفيذهإ يػ إلشكإت .ي
وصف أرب ع رشكإت مختإرة ػ هذه إلدرإسة بمإ ػ ذلك منتجإتهإ وخلفيإت ر
إلشكة .ثم يتم تقديم تطبيق
ي
ي
ر
ر
إلن
مرإقبة إلجودة يػ كل شكة .إلعوإمل إلمحفزة ,وتنإقش إلشكإت لتطبيق مرإقبة إلجودة وإلتحديإت ي
توإجه ر
إلشكإت يػ تنفيذ مرإقبة إلجودة .فيمإ كإن إلهدف من هذه إلدرإسة هو تقديم تطبيق مرإقبة
ر
إلن تؤثر عىل إختيإر جودة تقنيإت إلتحكم يػ هذه
إلجودة يػ أرب ع شكإت تصنيع وتحديد إلعوإمل ي
ر
يتعي عىل رشكإت إلتصنيع ضمإن مرإقبة
إلشكإت .إجريت إلدرإسة يػ ر
مإلييإ .توصلت إلدرإسة ؤىل أنه ر
وتحسي جودة إلمنتج من أجل إلبقإء وإلقدرة عىل تزويد إلعمةلء بمنتجإت جيدة،
عمليإتهإ بإستمرإر
ر
لتحسي جودة إلعملية و تقليل
بإؤلضإفة إىل أن رشكة إلتصنيع تطبق تقنيإت مرإقبة إلجودة إلمختلفة
ر
تقلبهإ.

يمي هذه إلدرإسة عن إلدرإسإت إلسإبقة
 -2مإ ر
جزت ،حيث تطرقت
تنإولت إلدرإسإت إلسإبقة موضوع إلدرإسة "تكإليف إلجودة إلشإملة" بشكل
ي
(عىل وآخرون )2108 ،ودرإسة (حمودة) 2104،
كل من درإسة (إلموسوي وآخرون )2108 ،ودرإسة
ي
(إلحي )2100،دور تكإليف إلجودة وعنإضهإ وأثرهإ عىل تخفيض إلتكإليف يػ إلوحدإت
ودرإسة
ر
إتيح وعةلقته بتكإليف
إإلقتصإدية ،وتحدثت درإسة ( إلصيإح وإلحةللمة )2102 ،عن إلتوإزن إإلسي ر ي
إلمية إلتنإفسية يػ رشكة
إلجودة ،وتنإولت درإسة (بلعقون )2106 ،أهمية دور تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
إسن (فرح )2106 ،و(غدير )2102 ،قيإس تكإليف إلجودة
روإئح إلورود لصنإعة إلعطور ،بينمإ تنإولت در ي
ر
إسن (عريقإت)2105 ،
إلشإملة وأثرهإ يػ دعم ر
إلمية إلتنإفسية يػ شكإت إلصنإعة إلغذإئية .وذكرت در ي
و(إلحدين )2100 ،دور إلرقإبة عىل تكإليف إلجودة وأثرهإ ػ تخفيض إلتكإليف ػ ر
ر
إلشكإت إلصنإعية
ي
ي
ي
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تحليىل كدرإسة (جريرة)2102 ،
وإلغذإئية وإلدوإئية  ،وتنإولت بعض إلدرإسإت موضوع إلدرإسة بشكل
ي
تحسي إإلنتإجية وتخفيض
حيث تنإولت عةلقة وإنعكإس قيإس وتحليل عنإض تكإليف إلجودة عىل
ر
إلتكإليف.
إلوصؼ
إستفإدت إلبإحثة من هذه إلدرإسإت يػ تحديد منهج إلدرإسة إلمستخدم وهو منهج
ي
إلتحليىل إلذي يتنإسب مع طبيعة إلدرإسة إلحإلية ,وتم إإلستفإدة من إألدوإت إلمستخدمة يػ هذه
ي
إلدرإسإت لتطوير أدإة إلدرإسة  .وتشإبهت إلدرإسة مع بعض إلدرإسإت إلسإبقة من حيث إإلطةلع
وإلتعرف عىل تكإليف إلجودة ػ ر
أسإخ عىل إلتعرف
إلشكإت إلمختلفة وتختلف يػ كونهإ ركزت بشكل
ي
ي
تسعي) وتحسينهإ يػ
إنعكإس تطبيق مدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت (جودة -تطوير -
ر
رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية.
وإلن تنإولت موضوع
إلن أضإفتهإ إلدرإسإت إلسإبقة ي
يمكن إلقول أنه ؤضإفة ؤىل إإلسهإمإت إلقيمة ي
يمي هذه إلدرإسة كدرإسة إستطةلعية هو تسليط إلضوء عىل مدى إنعكإس مدخل
تكإليف إلجودة فؤن مإ ر
ً
تسعي) يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية وذلك نظرإ
تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت (جودة – تطوير-
ر
ألهمية هذه إلمحإور يػ نجإح رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية وتنإفسهإ يػ إلسوق بإؤلضإفة إىل ضمإن صحة
وإلعمىل.
إلدوإت لةلنسإن يػ ؤطإر متكإمل بشقيه إلنظري
وسةلمة إإلنسإن وإلحفإظ عىل إألمن
ي
ي

إلفصل إلثإلث
منهجية إلدرإسة

 .0إلمقدمة
 .2منهجية إلدرإسة
 .2أسإليب جمع إلبيإنإت
 .4مجتمع إلدرإسة و عينتهإ
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إؤلحصإت
 .5أسإليب إلتحليل
ي
 .6أدإة إلدرإسة (إإلستبإنة)
 .7صدق أدإة إلدرإسة
 .8ثبإت أدإة إلدرإسة

 .0إلمقدمة
يتضمن هذإ إلفصل وصف منهجية إلدرإسة وطرق جمع إلبيإنإت ،كذلك يتضمن وصفإ ألفرإد مجتمع
ً
إلدرإسة وعينتهإ ،وتوضيحإ ألدإة إلدرإسة إلمستخدمة وثبإتهإ ،وعرض إألسإليب إؤلحصإئية إلمستخدمة يػ
تحليل نتإئج إلدرإسة.

 .2منهجية إلدرإسة
إلتحليىل لبيإن وإقع
إلوصؼ
لتحقيق أهدإف إلدرإسة وإختبإر فرضيإتهإ تم إستخدإم إلمنهج
ي
ي
تطبيق مدخل تكإليف إلجودة وإنعكإسه عىل هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية.

 .2أسإليب جمع إلبيإنإت
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نوعي من إلبيإنإت وهمإ:
لتحقيق أهدإف إلدرإسة ،تم إستخدإم
ر
● إلبيإنإت إلثإنوية :حيث تم جمع إلبيإنإت إلمتعلقة بإؤلطإر إلنظري من إلكتب وإألبحإث
وإلدرإسإت إلمنشورة يػ إلدوريإت وإلمجةلت إلعلمية ذإت إلعةلقة بموضوع إلدرإسة.
● إلبيإنإت إألولية :حيث تم جمع إلبيإنإت إلرصورية إلمتعلقة بفرضيإت إلدرإسة من خةلل تصميم
إلثإت
قسمي ،حيث إشتمل إلقسم إألول عىل إلبيإنإت إلديموغرإفية ،وإلقسم
إستبإنة مكونة من
ر
ي
لبيإن وإقع تطبيق مدخل تكإليف إلجودة و إنعكإسه عىل هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت
يبي إستبإنة إلدرإسة.
إلدوإئية إألردنية ،وإلملحق رقم ( )0ر

 .4مجتمع إلدرإسة وعينتهإ
يتكون مجتمع إلدرإسة من رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية وإلبإلغ عددهإ لعإم )08( 2109
رشكة حسب ر
إلنشة إؤلحصإئية إلشهرية لبورصة عمإن ومركز إيدإع إألورإق إلمإلية .تم إختيإر 7
ر
إلمإىل ,مدير إإلنتإج ،مدير إلمبيعإت ،مدير إلتسويق،
وه :إلمدير
ي
مسميإت وظيفية من كل شكة ي
مدير إلدإئرة إلفنية ،ر
صيدىل من كل رشكة أي أن حجم إلعينة يػ ضوء
مختيإت/محلل،
مشف
ر
ي
ذلك سيكون بوإقع  7إستبإنإت لكل رشكة وبمجموع كىل( )026إستبإنة وزعت عىل ر
إلشكإت
ي
إلثمإنية ر
عش وتم إسيدإد ( )006إستبإنة تشكل مإ نسبته ( )%92.0من مجموع إإلستبإنإت
إلمجيبي عىل إألسئلة:
إلموزعة ،ويب ري إلجدول رقم ( )0خصإئص
ر

جدول رقم ()0
إلمجيبي عىل أسئلة إإلستبإنة
خصإئص إإلفرإد
ر
اٌؼذد
اٌفئخ
اٌّزغ١ش
دثٍَٛ
3
ثىبٌٛسٛ٠ط
81
دثٍ َٛػبٌٟ
5
اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ
ِبعغز١ش
17
دوزٛساٖ
10
اإلعّبٌٟ
116
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فِ ٟذ٠ش ِبٌٟ
17

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
2.6%
69.8%
4.3%
14.7%
8.6%
100%
14.7%
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ػذد عٕٛاد
اٌخجشح

اٌزخظض
اٌؼٍّٟ

ِذ٠ش إٔزبط
ِذ٠ش رغ٠ٛك
ِذ٠ش ِج١ؼبد
ِذ٠ش اٌذائشح اٌفٕ١خ
ِششف ِخزجشادِ /ؾًٍ
ط١ذٌٟ
اإلعّبٌٟ
ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ  5عٕٛاد – ألً ِٓ  11عٕٛاد
ِٓ 11عٕٛاد – ألً ِٓ  15عٕخ
 15عٕخ فأوضش
اإلعّبٌٟ
اٌّؾبعجخ
إداسح األػّبي
اٌؼٍ َٛاٌّبٌ١خ ٚاٌّظشف١خ
رغ٠ٛك
رؾبٌ ً١طج١خ ِ/خزجشاد
اٌظ١ذٌخ
اإلعّبٌٟ

17
16
18
17
16
15
116
26
46
31
13
116
40
13
9
12
22
20
116

14.7%
13.8%
15.5%
14.7%
13.8%
12.9%
100%
22.4%
39.7%
26.7%
11.2%
100%
34.5%
11.2%
7.8%
10.3%
19.0%
17.1%
100%

إلعلم:
إلمؤهل
ي
إلمجيبي عىل أسئلة إإلستبإنة حسب إلخصإئص
إؤلحصإت لتوزي ع إإلفرإد
أظهرت نتإئج إلتحليل
ر
ي
إلعلم نجد إن إلنسبة إإلعىل من حملة درجة إلبكإلوريوس وإلبإلغة
إلديموغرإفية ،فيمإ يتعلق بإلمؤهل
ي
إلمإجستي  ) )%04.66فيمإ جإءت نسبة حملة درجة إلدبلوم يػ إلمرتبة
( ،)%69.82تةلهإ حملة درجة
ر
إألخية بنسبة بلغت (.)%2.6
ر
إلوظيؼ:
إلمسم
ي
إلمجيبي عىل أسئلة إإلستبإنة حسب إلخصإئص
إؤلحصإت لتوزي ع إإلفرإد
أظهرت نتإئج إلتحليل
ر
ي
مبي يػ إلجدول رقم ( )2أن إلنسبة إإلعىل من إفرإد إلدرإسة من مدرإء إلمبيعإت
إلديموغرإفية ،وكمإ هو ر
بنسبة بلغت ( ،)%05.5ثم جإءت نسبة تمثيل كل من مدرإء إلمإلية وإإلنتإج وإلدإئرة إلفنية بنسبة تمثيل
بلغت ( )%04.7لكل منهإ.
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إلخية
عدد سنوإت ر
ً
خية قد
تشي نتإئج إلجدول إلسإبق أيضإ إلمتعلقة
بإلخية ؤىل أن فئة ( -5ؤىل أقل من  01سنوإت) ر
ر
ر
جإءت يػ إلمرتبة إألوىل وشكلت مإ نسبته ( )%29.66من عينة إلدرإسة ،وهذإ مإ يدل عىل أن غإلبية أفرإد
ً
خية ،وقد شكلت مإ نسبته
إلخية إلطويلة نسبيإ .تةل ذلك فئة ( - 01ؤىل أقل من  05سنة) ر
إلعينة من ذوي ر
( ،)%26.72فيمإ جإء بعد ذلك فئة (أقل من  5سنوإت) و فئة ( 05سنة ر
فأكي) و قد شكل كل منهمإ نسبة
(.)%22.62
إلعلم
إلتخصص
ي
كمإ يةلحظ بأن إلنسبة إإلعىل من إفرإد إلدرإسة يػ تخصص إلمحإسبة بنسبة بلغت ( )%24.48وهذإ
ر
إلمجيبي عىل فهم أسئلة إإلستبإنة وموضوع إلدرإسة  ،يليه نسبة تمثيل تخصص تحإليل
مؤش عىل قدرة
ر
مختيإت وإلبإلغة ( ،)%08.97فيمإ جإءت نسبة تمثيل كل من إلعلوم إلمإلية وإلمرصفية و ؤدإرة
طبية  /ر
إألخية بنسبة تمثيل ( )%46.55لكل منهم .
إإلعمإل و إلتسويق و إلصيدلة يػ إلمرتبة
ر

إؤلحصإت
 -5أسإليب إلتحليل
ي
إلوصؼ ،وذلك
إلتحليىل بإؤلضإفة ؤىل إؤلحصإء
تم إإلعتمإد يػ هذه إلدرإسة عىل أسلوب إؤلحصإء
ي
ي
لبيإن وإقع تطبيق مدخل تكإليف إلجودةو إنعكإسه عىل هيكلية إلمنتجإت لدى رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية
إليإمج إلجإهزة ( )SPSSإلستخرإج إلنتإئج إلمتعلقة بإألسإليب إؤلحصإئية
إألردنية .وقد إستخدمت حزمة ر
وه:
إلن إستخدمت يػ إلدرإسة ي
ي
●

إلمتغيإت إلدموغرإفية
إختبإر إلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية :وذلك لمعرفة توزي ع عينة إلدرإسة عىل
ر
إلخية.
إلعلم ،إلمسم
مثل إلجنس ،إلعمر ،إلمؤهل
إلوظيؼ ،و ر
ي
ي

●

معإدلة كرونبإخ ألفإ :وذلك إلختبإر مدى إإلعتمإدية عىل أدإة جمع إلبيإنإت إلمستخدمة يػ قيإس
إلن إشتملت عليهإ إلدرإسة.
ر
إلمتغيإت ي

●

إلحسإت ،وإإلنحرإف إلمعيإري ،وذلك لوصف أرإء عينة إلدرإسة حول
إلوصؼ :إلوسط
إؤلحصإء
ري
ي
متغيإت إلدرإسة ،ولتحديد أهمية إلعبإرإت إلوإردة يػ إؤلستبإنة.
ر

●

إختبإر  : one sample T-testتم إختبإر إلفرق ربي متوسط إلعينة و قيمة معلومة one
 sample T-testإلختبإر فرضيإت إلدرإسة.
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●

إلمتغيإت إلمستقلة ( عنإض
إختبإر  :Multiple regressionتم إختبإر إلعةلقية إلخطية ربي
ر
إلمتغيإت إلتإبعة
إلخإرج ) و
إلدإخىل  ،إلفشل
تكإليف إلجودة  :تكإليف إلوقإية  ،إلتقييم  ،إلفشل
ر
ر ي
ي
تسعي إلمنتجإت ) إلختبإر فرضيإت إلدرإسة .
( جودة إلمنتجإت  ،تطوير إلمنتجإت ،
ر

 -6أدإة إلدرإسة (إإلستبإنة)
تم تصميم أدإة جمع إلبيإنإت (إإلستبإنة) بإؤلفإدة من إألدبيإت إلمحإسبية إلمنشورة حول موضوع
مدخل تكإليف إلجودة و إنعكإسه عىل هيكلية إلمنتجإت ،وللتأكد من صةلحية أدإة إلدرإسة فقد تم عرضهإ
وإلعإملي يػ بعض إلجإمعإت إألردنية ،وقد تم أخذ إلمةلحظإت إلوإردة عىل إألدإة
إلمحكمي
عىل عدد من
ر
ر
وإجرإء إلتعديةلت إلمنإسبة بمإ يضمن صةلحيتهإ للحصول عىل إلمعلومإت إلةلزمة للدرإسة.وتضمنت
إإلستبإنة إألقسإم إلتإلية:
بإلمجيبي.
إلقسم إألول :إحتوى عىل مجموعة من إألسئلة إلديموغرإفية إلخإصة
ر
إلثإت :إحتوى عىل إلفقرإت من  0ؤىل  00إلختبإر إلفرضية إلرئيسية إألوىل
إلقسم ي
إلقسم إلثإلث :إحتوى عىل إلفقرإت من  02ؤىل  28إلختبإر إلفرضية إلفرعية إألوىل من إلفرضية إلرئيسة
إلثإنية .
إلقسم إلرإبع :إحتوى عىل إلفقرإت من  29ؤىل  42إلختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإنية من إلفرضية إلرئيسة
إلثإنية.
إلقسم إلخإمس :إحتوى عىل إلفقرإت من  42ؤىل  51إلختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإلثة من إلفرضية إلرئيسة
إلثإنية .
وتمت إؤلجإبة عىل إألسئلة إلخإصة بإألقسإم من إألول ؤىل إلخإمس وفق مقيإس ليكرت بدرجإته
غي موإفق بشدة) و أعطيت هذه إؤلجإبإت
غي موإفق ،ر
إلخمس (موإفق بشدة ،موإفق ،موإفق ؤىل حد مإ ،ر
ويبي إلجدول ( )2مقيإس ليكرت وإلدرجة إلخإصة بكل ؤجإبة و
إلدرجإت ( )0,2,2,4,5عىل
إلتوإىل .ر
ي
إألهمية إلنسبية.
إلجدول ( :)2إلدرجة و إألوزإن إلنسبية و إألهمية
األّ٘١خ
األٚصاْ إٌغج١خ
األّ٘١خ
ِٛافك ثشذح
5
ِشرفؼخ
ِٛافك
4
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ِٛافك اٌ ٝؽذ ِب
غ١ش ِٛافك
غ١ش ِٛافك ثشذح

3
2
1

ِزٛعطخ
ِٕخفضخ

ٚالخزجبس ِم١بط اعزجبٔخ اٌذساعخ فمذ رُ رمغ ُ١دسعخ اٌزأ١٠ذ إٌ ٝصالصخ ِغز٠ٛبدِ( :شرفؼخِ ،زٛعطخ،
ِٕخفضخ)ٚ ،رٌه ثؾغت اٌّم١بط  ٛ٘ٚ 1333 = 3 / )1 – 5( :طٛي اٌفئخٚ ،ػٍ ٗ١رُ رمغ ُ١رٍه اٌفئبد ػٍٝ
إٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
عذٚي ()3
ِم١بط اٌذساعخ
اٌٛعظ اٌؾغبثٟ

دسعخ اٌزأ١٠ذ

3.68-5.00

ِشرفؼخ

2.34-3.67

ِزٛعطخ

1.00-2.33

ِٕخفضخ

 -7صدق أدإة إلدرإسة
إلمختصي ،للتحقق من مدى صدق فقرإتهإ،
إلمحكمي
تم إلتأكد من صدق أدإة إلدرإسة من خةلل عرضهإ
ر
ر
ويبي إلملحق رقم ()2
بعي إإلعتبإر وتم ؤجرإء إلتعديةلت إلةلزمة وفقإ لهإ ،ر
و تم إألخذ بمةلحظإتهم جميعإ ر
إلمحكمي.
أسمإء
ر

 -8ثبإت إدإة إلدرإسة
ألغرإض إلتحقق من ثبإت إدإة إلدرإسة ،تم إستخدإم معإدلة كرونبإخ ألفإ ( ،)Cronbach’sوتيإوح قيمة
وتشي إلقيمة ( )Alpha≤1.6إىل وجود درجة إتسإق مقبولة ،وفيمإ يتعلق
معإمل ( )Alphaربي (،)0 - 1
ر
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متغي تطبيق رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية
بإلدرإسة إلحإلية بلغت قيمة معإمل إلثبإت ربي فقرإت
ر
متغي إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية
وبي فقرإت
ر
مدخل تكإليف إلجودة ( ،)1.792ر
يشي إل صةلحية إإلستبإنة للغإية منهإ ،وإلجدول
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية ( )1.766ممإ ر
رقم ( )4يوضح ذلك)2102 ,Hair et all(:
جدول ()4
إلدإخىل
قيم معإمةلت ثبإت إإلتسإق
ي
اٌّزغ١ش

اٌجؼذ

رطج١ك ششوبد اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ األسدٔ١خ ِذخً
رىبٌ١ف اٌغٛدح
أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
أؼىبط ٌّذخً
رىبٌ١ف اٌغٛدح ػٍ ٝعٛدح إٌّزغبد ف ٟششوبد
٘١ىٍ١خ إٌّزغبد ف ٟاٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ
ششوبد اٌظٕبػبد
أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
اٌذٚائ١خ
رط٠ٛش إٌّزغبد ف ٟششوبد
اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ
أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
رغؼ١ش إٌّزغبد ف ٟششوبد
اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ
عّ١غ فمشاد أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ػٍ١٘ ٝىٍ١خ
إٌّزغبد ف ٟششوبد اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ

إلفصل إلرإبع
إختبإر إلفرضيإت

ػذد
اٌفمشاد

صجبد االرغبق
اٌذاخٍٟ

11

0.792

17

0.733

14

0.797

8

0.759

39

0.766
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 .0إختبإر إلفرضية إلرئيسة إألوىل
 .2إختبإر إلفرضية إلرئيسة إلثإنية
.0

إختبإر إلفرضية إلفرعية إألوىل

.2

إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإنية

.2

إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإلثة

 -0إختبإر إلفرضية إلرئيسة إألوىل
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H01 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aلتطبيق مدخل تكإليف إلجودة
يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية .
جدول ()5
ر
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة لمدى تطبيق شكإت إلصنإعإت
إلدوإئية إألردنية مدخل تكإليف إلجودة
االٔؾشاف
اٌٛعظ
اٌزشر١ت اٌذسعخ
اٌفمشاد
اٌشلُ
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
رزٛافش اٌّؼشفخ ٌذ ٜاداسح اٌششوخ ثأّ٘١خ ِ ٚضا٠ب
ِزٛعطخ
9
0.88
3.60
1
ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
٠ذػُ إٌظبَ اٌّؾبعج ٚ ٟاٌزىبٌ١فِ ٟزطٍجبد رطج١ك
ِشرفؼخ
6
0.75
3.77
2
ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
ٕ٘بن الجبي ِٓ لجً اداسح اٌششوخ ػٍ ٝرطج١ك ِذخً
ِشرفؼخ
7
0.93
3.74
3
رىبٌ١ف اٌغٛدح .
ٕ٘بن ٚضٛػ ف ٟو١ف١خ رطج١ك ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
ِٕخفضخ
11
0.67
2.30
4
ثئعشاءارٗ اٌؼٍّ١خ ِٓ لجً اٌؼبٍِ. ٓ١
رزفبد ٜاٌششوخ ٚعٛد إِٔ ٞزغبد دٚائ١خ غ١ش
ِشرفؼخ
5
0.96
3.90
5
ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد .
ِزٛعطخ
10
0.87
ٛ٠عذ ٕ٘بن ِٕزغبد طج١خ ِؼبد رظٕ١ؼٙب ف ٟاٌششوخ 2.60
6
رذسط اٌششوخ االعجبة اٌّؤد٠خ إٌِ ٝزغبد ِخبٌفخ
ِشرفؼخ
4
0.88
3.95
7
ٌّٛاطفبد اٌغٛدح .
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرؾغ ٓ١اٌٛضغ اٌزٕبفغٌٙ ٟب
ِشرفؼخ
2
0.82
4.18
8
ثزطج١ك ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
رغؼ ٝاٌششوخ العزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
ِشرفؼخ
3
0.95
4.02
9
ثٙذف ِطبثمخ إٌّزظ ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ اٌّؼزّذح
٠ضٚد ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح اٌششوخ ثّٛاطفبد
ِشرفؼخ
1
0.97
4.30
10
ِؾذدح ٌزؾذ٠ذ رىبٌ١ف إٌّزظ .
٠غبػذ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟؽظٛي اٌششوخ
ِزٛعطخ
8
0.79
3.65
11
ػٍ ٝث١بٔبد أوضش دلخ ٌزؾذ٠ذ اٌزىٍفخ
ِزٛعطخ
--0.71
اٌفمشاد ( 1إٌ ) 11 ٝاٌّزؼٍمخ ثزطج١ك ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح 3.64 .
يةلحظ من إلجدول رقم ( )5بأن تطبيق رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إلمسإهمة إلعإمة يػ إألردن جإءت
إلكىل ( )2.64وبإنحرإف معيإري (.)1.70
بدرجة متوسطة بشكل عإم حيث بلغ متوسط إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  01بمتوسط
تشي إىل تزويد مدخل تكإليف إلجودة
حسإت ( )4.21و إنحرإف معيإري بمقدإر (،)1.97
وإلن ر
ري
ي
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إلطن إلن ترغب ر
إلشكة بإنتإجه ضمن إلموإصفإت و إلمقإييس إألردنية إلمعلن عنهإ
بموإصفإت إلمنتج ر ي ي
إلن تتضمن إلموإصفإت و إلمقإييس
من دإئرة إلموصفإت و إلمقإييس إألردنية للمنتجإت إلطبية و ي
إلطن .
ه تكإليف موإصفإت إلمنتج ر ي
إلعإلمية و إلدولية إلنتإج إلدوإء لتحديد مإ ي
حسإت ( )4.08وإنحرإف معيإري (،)1.82
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  8بمتوسط
ري
تحسي إلوضع إلتنإفد ر
للشكإت بتطبيق مدخل تكإليف إلجودة هذإ يدل عىل ؤدرإك
تشي إىل
وإلن ر
ر
ي
ي
إلتنإفد لهإ.
تحسي إلوضع
وميإته يػ
رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية يػ إألردن ألهمية مدخل تكإليف إلجودة ر
ر
ي
حسإت ( )2.20وإنحرإف معيإري (،)1.67
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  4بإلمرتبة
ر
ري
وإلذي يدل عىل إختةلف إفرإد إلعينة و تخصصإتهم و مؤهةلتهم مإ ربي إلتخصصإت إلمحإسبية و إلطبية
نسن .
ممإ يجعل وضوح كيفية تطبيق هذإ إلمدخل بشكل ر ي
وبشكل عإم جإءت نتإئج تحليل إلبيإنإت إلمتعلقة بهذه إلفقرة لتظهر أن هنإك تطبيق لمدخل
حسإت ( )2.64وإنحرإف معيإري ()1.70
تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية بمتوسط
ري
و هذإ يدل عىل إإلتسإق إلوإضح وقلة إلتبإين ربي إجإبإت إفرإد إلعينة .
وب هدف إلتحقق من إلدإللة إؤلحصإئية للنتإئج أعةله وإلختبإر إلفرضية إألوىل ثم إستخدإم إختبإر
 .T-testويوضح إلجدول رقم ( )6نتإئج إختبإر إلفرضية إألوىل:
جدول رقم ()6
نتإئج إختبإر إلفرضية إلرئيسية إإلوىل حسب إختبإر T-test
اٌّزغ١ش

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

ششوبد
رطجك
ال
اٌظٕبػبد
اٌذٚائ١خ 3.64
ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

0.71

 Tاٌغذ١ٌٚخ

1.658

T
اٌّؾغٛثخ

9.613

اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

*0.000

دسعبد
اٌؾش٠خ

115

ٔز١غخ اخزجبس
اٌفشض١خ

سفض 1Ho

* إلفروق دإلة إحصإئيإ عند مستوى خطأ (.)1.15
يةلحظ من نتإئج إختبإر  T-testوجود فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى دإللة ( )1.15حيث بلغت
وه أعىل من قيمة  Tإلجدولية ( )0.658وإلدإللة إإلحصإئية لهإ ()1.111
قيمة  Tإلمحسوبة ( )9.602ي
تشي إىل قبول إلفرضية إلعدمية أذإ كإنت قيمة  Tإلمحسوبة أقل من قيمة T
وبمإ أن قإعدة إلقرإر ر
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إلجدولية ,فؤنه يتم رفض إلفرضية إلعدمية و قبول إلبديلة أي أن رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية تطبق
مدخل تكإليف إلجودة.

 - 2إختبإر إلفرضية إلرئيسة إلثإنية
H02 :إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية .

 0.0إختبإر إلفرضية إلفرعية إألوىل:
 :H02.1إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة عىل جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
جدول ()7
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
(تكإليف إلوقإية) يػ جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ
12
13
14
15

اٌفمشاد
ثشىً

رٙزُ اٌششوخ ثظ١بٔخ األعٙضح ٚا٢الد
دٚسٌٍ ٞؾفبظ ػٍ ٝعٛدرٙب.
رضّٓ اٌششوخ ػذَ ٚعٛد اٌٙذس ٚاٌزٍف فٟ
إٌّزغبد اٌذٚائ١خ.
رم َٛاٌششوخ ثبعزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح الٔزبط
ِٕزغبد رزّبشِ ٝغ ِزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍ ٝشٙبدح
اي. ISO
رٙزُ اٌششوخ ثزىبٌ١ف اٌزؾف١ض ٚرٕف١ز ثشاِظ
اٌزذس٠ت اٌّزؼٍمخ ثبٌغٛدح ٌزؼض٠ض اٌٛػ ٟؽٛي
أّ٘١خ اٌغٛدح ف ٟاٌششوخ .
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 12إٌ ) 15 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف
اٌٛلب٠خ

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.82

0.98

2

ِشرفغ

3.90

0.92

1

ِشرفغ

3.89

0.69

3

ِشرفغ

3.42

0.88

4

ِزٛعظ

3.76

0.78

---

ِشرفغ

يةلحظ من إلجدول رقم ( )7بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلوقإية) يػ جودة
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ متوسط
إلكىل ( )2.76وبإنحرإف معيإري (.)1.78
إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  2بمتوسط
تشي إىل ضمإن ر
إلشكإت عدم وجود إلهدر وإلتلف
وإلن ر
ري
حسإت ( )2.91وإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.92ي
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إلطن
يػ إلمنتجإت إلدوإئية وهذإ يدل عىل إن تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ إلدورة إلتصنيعية للمنتج ر ي
وبإلتإىل تعزيز مفهوم سةلمة
يحقق إنتإج منتجإت ذإت جودة مطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس إلمعتمدة
ي
إألدوية وإلحد من إآلثإر إلصنإعية للمنتج وتقليل معدإلت إلهدر وإلتإلف للموإد إلدإخلة يػ إلتصنيع
وإلمنتجإت إلطبية.
حسإت ( )2.82وإنحرإف معيإري (،)1.98
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  0بمتوسط
ري
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكإت بصيإنة إألجهزة وإآلإلت بشكل دوري للحفإظ عىل جودتهإ .وهذإ يدل عىل
وإلن ر
ي
إلشكإت توىل أهمية صيإنة إآلإلت وإلمعدإت وإألجهزة إلطبية بشكل دوري ػ ر
أن ر
إلشكة للحفإظ عليهإ
ي
ي
ر
إذ لهإ
لتكلفتهإ إلبإهظة وأيضإ لضمإن كفإءة عملهإ
ي
وبإلتإىل إلحفإظ عىل أصول إلشكة وزيإدة إلعمر إإلفي ي
إلطن وزيإدة حجم إإلنتإج بإلوقت إلمخطط له.
وتحقيق جودة إلمنتج ر ي
حسإت ( )2.42وإنحرإف معيإري (،)1.88
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  4بإلمرتبة
ر
ري
تشي إىل ضورة ر
نش مفهوم مدخل تكإليف إلجودة وأهميتهإ من خةلل إلتدريب وتكوين فريق عمل
وإلن ر
ي
ر
وخية خةلل إلعملية إلتصنيعية وتقديم إلتقإرير إلمعنية بإلعملية إلتصنيعية وخلق إلمزيد من
أكي فعإلية ر
لتحسي جودة إلمنتجإت و تقليل
إلجمإع
وتحسي نشإط إلعمل
إلموظفي وإؤلدإرة إلعليإ
إلتوإصل ربي
ر
ر
ر
ي
إلتكإليف وبإلتإىل زيإدة إلرب ح وإلنهضة ر
بإلشكة.
ي
جدول ()8
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
(تكإليف إلتقييم) يػ جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ

اٌفمشاد

رٙزُ اٌششوخ ثفؾض  ٚاخزجبس اٌّٛاد األ١ٌٚخ اٌذاخٍخ فٟ
اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌضّبْ أزبط ِٕزغبد طج١خ ػبٌ١خ
16
اٌغٛدح.
رم َٛاٌششوخ ثفؾض ػٕ١بد ِٓ إٌّزغبد رؾذ اٌزشغً١
17
اصٕبء اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌزفبد ٞأزبط ِٕزغبد طج١خ ربٌفخ.
رم َٛاٌششوخ ثفؾض  ٚاخزجبس إٌّزغبد فٙٔ ٟب٠خ
اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌضّبْ أزبط ِٕزغبد طج١خ راد
18
ِٛاطفبد ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ .
رم َٛاٌششوخ ثزؾذ٠ذ رىبٌ١ف اٌفؾض إٌٙبئٌٍّٕ ٟزغبد
19
اٌطج١خ لجً اٌم١بَ ثبٌزٛص٠غ .
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 16إٌ ) 11 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌزمُ١١

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

4.11

0.89

1

ِشرفغ

4.05

0.70

2

ِشرفغ

3.99

0.93

3

ِشرفغ

3.60

0.68

4

ِزٛعظ

3.94

0.55

---

ِشرفغ
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يةلحظ من إلجدول رقم ( )8بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلتقييم) يػ جودة
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ متوسط
إلكىل ( )2.94وبإنحرإف معيإري (.)1.55
إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  0بمتوسط
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكإت بفحص وإختبإر إلموإد
حسإت ( )4.00وإنحرإف معيإري بمقدإر ()1.89
وإلن ر
ري
ي
وػ إلمرتبة إلثإنية جإءت
إألولية إلدإخلة يػ إلعملية إإلنتإجية لضمإن إنتإج منتجإت طبية عإلية إلجودة ,ي
تشي إىل قيإم ر
إلشكإت بفحص
حسإت ( )4.15وإنحرإف معيإري (،)1.71
إلفقرة رقم  2بمتوسط
وإلن ر
ري
ي
عينإت من إلمنتجإت تحت إلتشغيل إثنإء إلعملية إإلنتإجية لتفإدي إنتإج منتجإت طبية تإلفة ,وجإءت
تشي إىل قيإم
حسإت ( )2.61وإنحرإف معيإري (،)1.68
إألخية بمتوسط
إلفقرة رقم  4بإلمرتبة
وإلن ر
ر
ري
ي
ر
سغ رشكإت
إلشكإت بتحديد تكإليف إلفحص
ي
إلنهإت للمنتجإت إلطبية قبل إلقيإم بإلتوزي ع وهذإ يدل عىل ي
إلصنإعإت إلدوإئية إىل إنتإج منتجإت طبية وذإت جودة عإلية مطإبقة للموإصفإت إلقيإسية من خةلل
مرإقبة إلعملية إلتصنيعية بأكملهإ من بدإية فحص سةلمة إلموإد إألولية وإدخإلهإ إىل خط إإلنتإج ومرإقبة
إلعملية إإلنتإجية وفحص إلعينإت خةلل عملية إلتصنيع (تحت إلتشغيل) وحن نهإية إلعملية إإلنتإجية
إلنهإت قبل إلقيإم بإلتغليف وإلتوزي ع لمعرفة مدى
بإلحصول عىل منتجإت طبية نهإئية قإبلة للفحص
ي
تطإبقهإ للموإصفإت إلقيإسية ومدى جودة تصنيعهإ.
جدول ()9
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
إلدإخىل) يػ جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
(تكإليف إلفشل
ي
اٌشلُ
20
21
22
23
24

اٌفمشاد
رٙزُ اٌششوخ ثؾغبة اٌزىبٌ١ف إٌبرغخ ػٓ عٛء رمذ٠ش
اٌّٛاد اٌخبَ ثشىً دل١ك ٚٚاضؼ .
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف االخزجبساد األ١ٌٚخ ثغجت
ٚعٛد ػٛ١ة فِٕ ٟزغبرٙب اٌطج١خ .
رٙزُ اٌششوخ ثؾغبة رىبٌ١ف اػبدح رظِّٕ ُ١زغبد
طج١خ اٌز ٌُ ٟرٕغؼ ف ٟاالخزجبساد األ١ٌٚخ وّٕزظ
عذ٠ذ ِطبثك ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرمذ٠ش رىٍفخ اػبدح اٌفؾض
ٌٍّٕزغبد اٌطج١خ اٌز ٟرُ اػبدح أزبعٙب ٚفؾظٙب
ٚاخزجبس٘ب.
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝا٠غبد ػاللخ ث ٓ١اٌّٛسدٓ٠

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.63

0.85

4

ِزٛعظ

3.65

0.91

2

ِزٛعظ

3.66

0.89

1

ِزٛعظ

3.64

0.74

3

ِزٛعظ

3.55

0.92

5

ِزٛعظ
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ٚاٌششوخ ٌزٛف١ش اٌّٛاد اٌالصِخ الرّبَ اٌزظٕ١غ.
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 21إٌ ) 24 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف
اٌفشً اٌذاخٍٟ

3.63

0.41

---

ِزٛعظ

إلدإخىل) يػ جودة
يةلحظ من إلجدول رقم ( )9بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلفشل
ي
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة متوسطة بشكل عإم حيث بلغ متوسط
إلكىل ( )2.62وبإنحرإف معيإري (.)1.40
إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  2بمتوسط
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكإت بحسإب تكإليف إعإدة
حسإت ( )2.66وإنحرإف معيإري بمقدإر ()1.89
وإلن ر
ري
ي
إلن لم تنجح يػ إإلختبإرإت إألولية كمنتج جديد مطإبق للموإصفإت إلقيإسية
تصميم منتجإت طبية ي
ر
إلفييإئية له (صلبة ,سإئلة ,غإزية)
إلطن من حيث إلحإلة ر
بإلتإىل ر
ي
تشي إىل إهتمإم إلشكة بتصميم إلمنتج ر ي
بإلشكل إلذي يلن حإجة إلعمةلء ,حيث يمكن إن يطرح إلمنتج إلطن ػ إألسوإق ر
بأكي من حإلة حيث
ري ي
ري
إلطن بتصإميم مختلفة تتضمن شكل إلعبوة وحجمهإ وإلمإدة إلمصنوعة منهإ (بةلستيك إو
يطرح إلمنتج ر ي
إلخإرج لهإ.
زجإج) وإيضإ طريقة إلتغليف وتصميم إلمغلف
ر ي
حسإت ( )2.65وإنحرإف معيإري (،)1.90
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
تشيإىل تحمل ر
إلشكإت لتكإليف إإلختبإرإت إألولية بسبب وجود عيوب يػ منتجإتهإ إلطبية وهذإ
وإلن ر
ي
يدل عىل إهتمإم ر
إلشكة بتكإليف إإلختبإرإت إألولية للمنتجإت إلطبية إلمعيبة لدرإسة إإلسبإب إلمؤدية
وإلسغ إىل تفإدي إلمسببإت لهإ من خةلل عمليإت إلبحث وإلتطوير.
إلنتإجهإ
ي
حسإت ( )2.55وإنحرإف معيإري (،)1.92
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  5بإلمرتبة
ر
ري
وإلن تدل عىل إهتمإم ر
توفي إلموإد إلخإم إلدإخلة بإلصنإعة
إلشكة بعةلقتهإ مع إلموردين وحرصهإ عىل ر
ي
إلستمرإرية إإلنتإج وإنتإج منتجإت طبية مطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس ضمن إلمدة إلمخطط لهإ.
جدول ()01
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
إلخإرج) يػ جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
(تكإليف إلفشل
ر ي
اٌشلُ
25
26

اٌفمشاد
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف اعزمجبي  ٚرجذ ً٠إٌّزغبد
اٌّؼ١جخ اٌّشرغؼخ ِٓ اٌؼّالء خالي فزشح اٌضّبْ .
رؼًّ اٌششوخ ػٍٚ ٝضغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌّشىالد

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.69

0.87

3

ِشرفغ

3.88

0.74

1

ِشرفغ
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إٌّزظ  ٚػالعٗ إْ أِىٓ .
رزجغ اٌششوخ ع١بعخ رغٕجٙب اٌخغبسح إٌبرغخ ػٓ ػذَ
27
عالِخ عٛدح إٌّزظ ِ ٚالئّزٗ ٌالعزخذاَ.
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف اداسح اٌشىب ٜٚثغجت ٚعٛد
28
ػٛ١ة ف ٟإٌّزغبد اٌطج١خ اٌز ٟرُ ث١ؼٙب ٌٍؼّالء .
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 25إٌ ) 22 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌفشً
اٌخبسعٟ

3.70

0.88

2

ِشرفغ

3.21

0.74

4

ِزٛعظ

3.62

0.52

---

ِزٛعظ

إلخإرج) يػ
يةلحظ من إلجدول رقم ( )01بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلفشل
ر ي
جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة متوسطة بشكل عإم حيث بلغ
إلكىل ( )2.62وبإنحرإف معيإري (.)1.52
متوسط إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  2بمتوسط
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكة بإلخطط ودرإسة إلحلول
وإلن ر
ري
حسإت ( )2.88وإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.74ي
إلطن وعةلجه إن أمكن ,ر
فإلشكإت تقوم بإعإدة طرح إلمنتج إلمعإلج
إلممكنة لتفإدي مشكةلت إنتإج إلمنتج ر ي
كمنتج من إلدرجة إلثإنية يػ إلسوق.
حسإت ( )2.71وإنحرإف معيإري (،)1.88
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
تشي إتبإع ر
إلشكإت سيإسة تجنبهإ إلخسإرة إلنإتجة عن عدم سةلمة جودة إلمنتج ومةلئمته
وإلن
ر
ي
لةلستخدإم وذلك من خةلل إلتصنيع إلصحيح من إلمرة إألوىل ومن إلمرحلة إألوىل لةلنتإج وبإتبإع
وغي مةلئمة لةلستخدإم وسعيهإ إىل إنتإج
غي آمنة ر
إإلجرإءإت وإلسيإسإت إلن تجنبهإ إنتإج منتجإت ر
منتجإت مطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس.
حسإت ( )2.20وإنحرإف معيإري (،)1.74
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  4بإلمرتبة
ر
ري
وإلن تدل عىل إهتمإم ر
إلشكة بسيإسإت إدإرة إلشكإوى مع إلعمةلء لوجود إلعيوب يػ إلمنتجإت إلطبية من
ي
خةلل إلخصومإت و إلتأمينإت عىل إلمنتج و إلتعويضإت إلميتبة عليهإ.
جدول ()00
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ
جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ
1
2

اٌفمشاد
رىبٌ١ف اٌٛلب٠خ
رىبٌ١ف اٌزمُ١١

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.76
3.94

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.78
0.55

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

2
1

ِشرفغ
ِشرفغ
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رىبٌ١ف اٌفشً اٌذاخٍٟ
3
رىبٌ١ف اٌفشً اٌخبسعٟ
4
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 1إٌ ) 4 ٝاٌّزؼٍمخ ثؼٕبطش رىبٌ١ف اٌغٛدح ٚ
أؼىبع ُٙػٍ ٝعٛدح إٌّزغبد.

3.63
3.62

0.41
0.52

3
4

ِزٛعظ
ِزٛعظ

3.73

0.33

--

ِشرفغ

يةلحظ من إلجدول رقم ( )00بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ جودة إلمنتجإت يػ رشكإت
إلكىل ()2.72
إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإء بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ متوسط إإلجإبإت
ي
وبإنحرإف معيإري ( .)1.22وعىل مستوى إإلبعإد نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل تكإليف
حسإت ( )2.94وبإنحرإف معيإري ( ،)1.55ثم يػ إلدرجة إلثإنية جإءت تكإليف إلوقإية
إلتقييم بمتوسط
ري
إلدإخىل
وػ إلدرة إلثإلثة جإءت تكإليف إلفشل
بمتوسط
ري
حسإت ( )2.76وبإنحرإف معيإري ( ،)1.78ي
ي
إإلخي
إلخإرج يػ إلييب
حسإت ( )2.62وبإنحرإف معيإري ( ،)1.40فيمإ جإءت تكإليف إلفشل
بموسط
ر
ري
ر ي
حسإت ( )2.62وبإنحرإف معيإري (.)1.52
بمتوسط
ري
و تستدل إلبإحثة من إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لعنرصي تكإليف إلمطإبقة
لمدخل تكإليف إلجودة (إلوقإية وإلتقييم) وإنعكإسهإ عىل جودة ؤنتإج إلمنتجإت بإهتمإم وحرص ر
إلشكة
بتكإليف إلتقييم وإلتكإليف إلوقإية إلرتفإع تكلفة إلموإد إلخإم وإلموإد إلدإخلة بإإلنتإج وإرتفإع تكلفة
ً
إلعملية إإلنتإجية لصنإعة إلدوإء وإلمنتجإت إلطبية ،أيضإ إهتمإمهإ بتكإليف إلتقييم إلمتعلقة بعمليإت
إلن تنفق لمنع حدوث
إلفحص وإإلختبإر عىل طول إلدورة إإلنتإجية بشكل ر
أكي منهإ من إلتكإليف إلوقإئية ي
إلعيوب بإلمنتج وإلوقإية من عدم إلمطإبقة مع إلموإصفإت إلمطلوبة وذلك من خةلل تطبيق ومرإقبة
نظإم إلجودة ر
بإلشكة من إلتخطيط للجودة وتصميمهإ وتطويرهإ وتكإليف إلتحكم بإلعمليإت إإلنتإجية
إلعإملي يػ مجإل إلجودة وتكإليف مرإجعة وتحليل بيإنإت إلجودة.
وتكإليف تدريب
ر
إلدإخىل وإلفشل
أمإ فيمإ يتعلق بعنرصي تكإليف عدم إلمطإبقة لمدخل تكإليف إلجودة (إلفشل
ي
إلخإرج) ,فهذإ يدل عىل إهتمإم ر
إلخإرج وإلذي
إلدإخىل وإلفشل
إلشكة بدرجة متوسطة بتكإليف إلفشل
ر ي
ر ي
ي
قد يعود إىل إنخفإض تكإليف إإلخفإق وإلفشل يػ ؤنتإج إلمنتجإت إلطبية مإ قبل إلتسليم للعمةلء ومإ بعد
إلتوزي ع ,وإن رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية تحقق إنتإج منتجإت طبية ذإت جودة عإلية و مطإبقة
للموإصفإت وإلمقإييس إإلردنية وإلدولية.
جدول رقم ()02
نتإئج إختبإر إلفرضية إلفرعية إإلوىل حسب إختبإر T-test
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اٌّزغ١ش
ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف
اٌغٛدح ف ٟعٛدح إٌّزغبد فٟ
ششوبد اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ
االسدٔ١خ

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.73

T
اٌغذ١ٌٚخ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.33

1.658

T
اٌّؾغٛثخ
23.873

دسعبد
اٌؾش٠خ

اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

115

*0.000

ٔز١غخ
اخزجبس
اٌفشض١خ
سفض
Ho

* إلفروق دإلة إحصإئيإ عند مستوى خطأ (.)1.15
يةلحظ من نتإئج إختبإر  T-testوجود فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى دإللة ( )1.15حيث بلغت
وه أعىل من قيمة  Tإلجدولية ( )0.658وإلدإللة إإلحصإئية لهإ ()1.111
قيمة  Tإلمحسوبة ( )22.872ي
تشي إىل قبول إلفرضية إلعدمية أذإ كإنت قيمة  Tإلمحسوبة أقل من قيمة T
وبمإ أن قإعدة إلقرإر ر
إلجدولية ,فؤنه يتم رفض إلفرضية إلعدمية و قبول إلبديلة أي إنه يوجد إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة يػ
جودة إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
 0.2إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإنية:
 H02.2:إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
إلجودة يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
جدول ()02
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
(تكإليف إلوقإية) يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ

اٌفمشاد

رؼ ٟاٌششوخ أّ٘١خ رىبٌ١ف رخط١ظ ٚرؾغ ٓ١اٌغٛدح
29
ٚعّغ اٌزمبس٠ش ػٓ ث١بٔبد اٌغٛدح.
رٙزُ اٌششوخ ثّشاعؼخ فؼبٌ١خ ٔظُ اٌغٛدح ثشىً
ِغزّش ٌزغٕت ؽذٚس األخطبء ف ٟرظِّٕ ُ١زغبد
30
ثألً ٚلذ .
رٙزُ اٌششوخ ثزىبٌ١ف ِشاعؼخ رظّ ُ١إٌّزظ ثشىً
31
ِغزّش ٌزط٠ٛشٖ .
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 21إٌ ) 31 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌٛلب٠خ

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

4.00

0.93

1

ِشرفغ

3.65

0.99

3

ِزٛعظ

3.75

0.74

2

ِشرفغ

3.80

0.59

---

ِشرفغ

يةلحظ من إلجدول رقم ( )02بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلوقإية) يػ تطوير
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ متوسط
إلكىل ( )2.81وبإنحرإف معيإري (.)1.59
إإلجإبإت ي
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وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  0بمتوسط
تشي إىل وع ر
إلشكإت بأهمية تكإليف تخطيط
وإلن ر
ري
ي
حسإت ( )4.11وبإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.92ي
وتحسي إلجودة وجمع إلتقإرير عن بيإنإت إلجودة ويدل هذإ إىل إهتمإم إلدإئرة إلفنية يػ رشكإت
ر
إلصنإعإت إلدوإئية بتأكيد إلجودة وإلرقإبة إلنوعية عليهإ وإلبحث وإلتطوير يػ إإلنتإج وإلتحقق وإلمطإبقة
إلطن بإلموإصفإت وإلمقإييس إلمعتمدة وذلك بجمع تقإرير إلجودة وإلبيإنإت إلمتعلقة
من جودة إلمنتج ر ي
بهإ وإلتخطيط لهإ.
حسإت ( )2.75وإنحرإف معيإري (،)1.74
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
إلطن  ,ومعرفة
وإلن تدل عىل أهمية مرإجعة إلتصميم لتطوير إلمنتج من خةلل تقييم إلتصميم للمنتج ر ي
ي
إلمشكةلت بإلمنتج وإإلليإم بإلقيإم بتطوير إلمنتجإت إلطبية .
حسإت ( )2.65وإنحرإف معيإري (،)1.99
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  2بإلمرتبة
ر
ري
تشي إىل إهتمإم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بمرإجعة فعإلية نظم إلجودة وإلتقرير عن إلجودة من
وإلن ر
ي
وإلن تقوم مرإجعة تطبيق نظم إدإرة مدخل تكإليف إلجودة طبقإ
تعيي إللجنة إلفنية للجودة
خةلل
ر
ي
للموإصفإت إلدولية ,وتقوم بمرإقبة فعإلية مدخل تكإليف إلجودة من خةلل إلتقإرير إلسنوية وإلقيإم
إلزيإرإت إلميدإنية وتنظيمهإ ػ ر
إلشكة.
ي
جدول ()04
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
(تكإليف إلتقييم) يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ

اٌفمشاد

ر ٌٟٛاٌششوخ أّ٘١خ العزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
32
ف ٟدٚسح رظٕ١غ إٌّزظ.
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝاخز١بس اٌزظّ ُ١األٔغت ٌٍّٕزظ
33
اٌّطٛس.
رم َٛاٌششوخ ثفؾض ٚاخزجبس ػٕ١بد ِٓ إٌّزغبد
رؾذ اٌزشغ ً١أصٕبء اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌضّبْ ِطبثمخ
34
ِمب١٠ظ رط٠ٛش إٌّزظ.
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌضشٚس٠خ
ٚاٌجؾٛس ِٓ أعً رط٠ٛش إٌّزظ اٌطج ٟضّٓ
35
ِؼب١٠ش ِؾذدح ػٕذ ِغزِ ٜٛؼ.ٓ١
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 32إٌ )35 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌزمُ١١

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.50

0.89

3

ِزٛعظ

3.71

0.80

2

ِشرفغ

3.45

0.91

4

ِزٛعظ

4.04

0.71

1

ِشرفغ

3.67

0.57

---

ِزٛعظ
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يةلحظ من إلجدول رقم ( )04بأن إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلتقييم) يػ تطوير
إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة متوسطة بشكل عإم حيث بلغ متوسط
إلكىل ( )2.67وبإنحرإف معيإري (.)1.57
إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  4بمتوسط
تشي إىل إهتمإم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بجمع
وإلن ر
ري
حسإت ( )4.14وإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.70ي
إلمعلومإت من خةلل إنشإء قسم خإص بجمع إلمعلومإت إلدوإئية للقدرة عىل إإلستطةلع عىل إلسوق
ً
وإلن قد تسإعد إيضإ يػ تطوير إلمنتجإت
لمعرفة مدى حإجة إلعمةلء للمنتجإت إلطبية ونوعهإ وأسعإرهإ ي
إلطبية عند مرحلة إإلنتإج و إلتصميم و إلتخطيط .
حسإت ( )2.70وإنحرإف معيإري (،)1.81
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
تشي إىل إهتمإم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بتلبية إحتيإجإت إلعمةلء وإلمجتمع من خةلل إلتصميم
وإلن ر
ي
ً
إألنسب للمنتج إلطن ليكون ر
أكي مةلئمة لةلستخدإم.
ري
إت ( )2.45وإنحرإف معيإري (،)1.90
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  2بإلمرتبة
ر
إألخية بمتوسط حس ر ي
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكإت بمرإقبة إلعمليإت إإلنتإجية وإختبإر إلمنتجإت إلطبية إلمطورة وفحص
وإلن ر
ي
إلعينإت تحت إلتشغيل حن نهإية إلعملية إإلنتإجية وإلحصول عىل منتجإت طبية مطورة وجديدة تتسم
بإلجودة إلعإلية ومطإبقة للموصفإت وإلمقإييس.
جدول ()05
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
إلدإخىل) يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
(تكإليف إلفشل
ي
اٌشلُ
36
37
38

اٌفمشاد
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرمذ٠ش رىٍفخ اٌفبلذ ٚأزبط ِٕزغبد
عذ٠ذح ثألً ٚلذ .
رٙزُ اٌششوخ ثزمذ٠ش رىبٌ١ف ط١بٔخ االػطبي ٚرٛلف
اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ف ٟاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌٍششوخ.
رؾذد اٌششوخ ػذد اٌٛؽذاد اٌّؼ١جخ ٚاٌزبٌفخ ٚرمذ٠ش
رىٍفخ وً ٚؽذح ِٕٙب
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 36إٌ )32 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌفشً
اٌذاخٍٟ

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.80

0.68

2

ِشرفغ

3.89

0.73

1

ِشرفغ

3.70

0.91

3

ِشرفغ

3.80

0.55

---

ِشرفغ
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إلدإخىل) يػ
يةلحظ من إلجدول رقم ( )05بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلفشل
ي
تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ
إلكىل ( )2.81وبإنحرإف معيإري (.)1.55
متوسط إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  2بمتوسط
وإلن تدل عىل إهمية إلبنية إلتحتية وإآلإلت وإلمعدإت
ري
حسإت ( )2.89وبإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.72ي
ر
للشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إلمستخدمة لعملية إإلنتإج ومعإلجة إي حجم من إلمنتجإت إلطبية وتطوير
إليكيبإت إلطبية دون إلحإجة لتوقف إلعملية إإلنتإجية يػ حإلة إألعطإل حيث تكون عمليإت إلصيإنة
وبإلتإىل يسإعد عىل إنتإج إلمنتجإت بشكل شي ع وبأقل وقت وبجودة عإلية ضمن
بشكل شي ع وفعإل
ي
وإلمعإيي إلقيإسية.
إلموإصفإت
ر
حسإت ( )2.81وإنحرإف معيإري (،)1.68
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  0بمتوسط
ري
تشي إىل إهتمإم ر
إلشكة بإلتقإرير إلدورية وإلمفصلة لتكإليف إإلنتإج إلمنتجإت ومعرفة مقدإر إلفإقد
وإلن ر
ي
للميإنيإت.
منهإ ومقدإر تكإليف إإلنتإج إلجديدة من خةلل إألرقإم إلمفصل وإلدقيقة ر
حسإت ( )2.71وإنحرإف معيإري (،)1.90
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  2بإلمرتبة
ر
ري
وإلن تدل عىل إهتمإم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بتكإليف خسإئر إلعمليإت إإلنتإجية من إلمنتجإت
ي
حي يتم إلتخلص من إلمنتجإت
إلمعيبة وإلتإلفة ,حيث ؤعإدة تصنيعهإ مرة إخرى للتخلص من إلعيوب .يػ ر
معي و يتطلب عزله وإلتخلص منه .
وإلن إل تتطإبق مع مستوى إلجودة إلمطلوبة يػ منتج ر
إلتإلفة ي
جدول ()06
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة
إلخإرج) يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
(تكإليف إلفشل
ر ي
اٌشلُ
39
40
41
42

اٌفمشاد
رم َٛاٌششوخ ثزؾذ٠ذ ٚرؾٍ ً١االعجبة اٌّؤد٠خ اٌٝ
أزبط ِٕزغبد سد٠ئخ اٌغٛدح.
اٌؼًّ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌضشٚس٠خ اٌؾذ٠ضخ فٟ
رظّ ُ١إٌّزغبد.
رم َٛاٌششوخ ثّؼبٌغخ إٌّزغبد اٌطج١خ اٌّؼ١جخ ِٓ
خالي اٌجؾش ٚرط٠ٛش إٌّزظ.
رزجغ اٌششوخ ع١بعخ رغٕت اٌخغبسح إٌبشئخ ػٓ ػذَ
عالِخ اٌذٚاء أ ٚػذَ عٛدح إٌّزظ أ ٚفمذ اٌضمخ ٌؼذَ

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

3.75

0.89

3

ِشرفغ

4.02

0.82

1

ِشرفغ

3.77

0.87

2

ِشرفغ

3.66

0.83

4

ِزٛعظ

70

ِطبثمزٙب ٌٍّٛاطفبد .
اعّبٌ ٟاٌفمشاد( 31إٌ )42 ٝاٌّزؼٍمخ رىبٌ١ف اٌفشً
اٌخبسع.ٟ

3.80

0.47

---

ِشرفغ

إلخإرج) يػ
يةلحظ من إلجدول رقم ( )06بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة (تكإليف إلفشل
ر ي
تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ
إلكىل ( )2.81وبإنحرإف معيإري (.)1.47
متوسط إإلجإبإت ي
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  2بمتوسط
تشي إىل إهتمإم ر
وتوفي إلمعلومإت
إلشكة بجمع
ر
وإلن ر
ري
حسإت ( )4.12وبإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.82ي
إلطن من خةلل قسم إلسموم وإلمعلومإت إلدوإئية إلذي يهتم بيويد إلجهإت
إلمتعلقة بتطوير إلمنتج ر ي
إلمختصصة بخصإئص وسمإت إلمطورة للمنتج وإلمرتكزة عىل إألبحإث إلعلمية.
حسإت ( )2.77وإنحرإف معيإري (،)1.87
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
تشي قيإم ر
إلشكإت بمعإلجة إلمنتجإت إلطبية إلمعيبة من خةلل إلبحث وتطوير إلمنتج حيث تنفق
إلن ر
و ي
إلطن ليكون مطإبق
كبية عىل عمليإت إلبحث وإلتطوير للمنتج
رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية مبإلغ ر
ري
للموصفإت وإلمقإييس وبجودة عإلية .
حسإت ( )2.75وإنحرإف معيإري (،)1.89
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  4بإلمرتبة
ر
ري
تشي إىل إتبإع ر
إلشكإت سيإسة تجنب إلخسإرة إلنإشئة عن عدم سةلمة إلدوإء أو عدم جودة إلمنتج
وإلن ر
ي
أو فقد إلثقة لعدم مطإبقتهإ للموإصفإت من خةلل إلمحإفظة عىل إلعملية إلتصنيعية بكإفة جوإنبهإ وإتبإع
إلن تضمن إنتإج منتجإت طبية ذإت جودة عإلية ومطإبقة
إإلجرإءإت وإلسيإسإت بإلطريقة إلصحيحة ي
للموإصفإت وإلمقإييس إإلردنية وإلدولية .
جدول ()07
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ
تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
اٌشلُ

اٌفمشاد

رىبٌ١ف اٌٛلب٠خ
1
رىبٌ١ف اٌزمُ١١
2
رىبٌ١ف اٌفشً اٌذاخٍٟ
3
رىبٌ١ف اٌفشً اٌخبسعٟ
4
اعّبٌ ٟاٌفمشاد ( 1إٌ ) 4 ٝاٌّزؼٍمخ ثؼٕبطش رىبٌ١ف اٌغٛدح

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.80
3.67
3.80
3.80
3.76

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.59
0.57
0.55
0.47
0.33

اٌزشر١ت
3
4
2
1
---

اٌذسعخ
ِشرفغ
ِزٛعظ
ِشرفغ
ِشرفغ
ِشرفغ
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 ٚأؼىبع ُٙػٍ ٝرط٠ٛش إٌّزغبد.

يةلحظ من إلجدول رقم ( )07بأن إنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت
إلكىل ()2.76
إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإء بدرجة مرتفعة بشكل عإم حيث بلغ متوسط إإلجإبإت
ي
وبإنحرإف معيإري ( .)1.22وعىل مستوى إإلبعإد نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل كل من
حسإت ( )2.81وبإنحرإف
إلدإخىل وإلتكإليف إلوقإئية بمتوسط
إلخإرج وتكإليف إلفشل
تكإليف إلفشل
ري
ر ي
ي
حسإت
إلتوإىل ،ثم يػ إلدرجة إلثإنية جإءت تكإليف إلتقييم بمتوسط
معيإري ( )1.59 ،1.55 ،1.47عىل
ري
ي
( )2.67وبإنحرإف معيإري (.)1.57
تستدل إلبإحثة من إلمتوسطإت إلحسإبية و إإلنحرإفإت إلمعيإرية لعنرصي تكإليف إلمطإبقة
لمدخل تكإليف إلجودة (إلوقإئية وإلتقييم) وإنعكإسهإ عىل تطوير ؤنتإج إلمنتجإت إلطبية بإهتمإم وحرص
ر
إلشكة بتكإليف إلتقييم وإلتكإليف إلوقإئية إلرتفإع تكلفة إلعملية إإلنتإجية لتطوير صنإعة إلدوإء
وإلمنتجإت إلطبية إلجديدة وإرتفإع تكلفة عمليإت إلبحث وإلطوير ودرإسة إلمنتجإت إلطبية إلجديدة
ً
وإلمطورة ,أيضإ إهتمإمهإ بتكإليف إلتقييم إلمتعلقة بعمليإت إلفحص وإإلختبإر إلمنتجإت إلمطورة عىل
إلن تنفق لمنع حدوث إلعيوب بإلمنتج
مدى إلدورة إإلنتإجية بشكل مسإوي من إلتكإليف إلوقإئية ي
وإلوقإية من عدم إلمطإبقة مع إلموإصفإت إلمطورة وإلمطلوبة وذلك من خةلل تطبيق ومرإقبة نظإم
إلجودة ر
بإلشكة من إلتخطيط للجودة وتصميمهإ وتطويرهإ وتكإليف إلتحكم بإلعمليإت إإلنتإجية وتكإليف
وتحسي
إلعإملي يػ مجإل إلجودة وتكإليف مرإجعة وتحليل بيإنإت إلجودة بمإ يتنإسب مع تطوير
تدريب
ر
ر
إلمنتجإت إلطبية إلجديدة .
إلدإخىل وإلفشل
أمإ فيمإ يتعلق بعنرصي تكإليف عدم إلمطإبقة لمدخل تكإليف إلجودة (إلفشل
ي
إلخإرج) فهذإ يدل عىل إهتمإم ر
إلخإرج وإلذي قد
إلدإخىل وإلفشل
إلشكة بدرجة مرتفعة بتكإليف إلفشل
ر ي
ر ي
ي
يعود إىل إنخفإض تكإليف إإلخفإق وإلفشل يػ ؤنتإج إلمنتجإت إلطبية إلمتطورة وإهتمإم رشكإت
إلصنإعإت إلدوإئية بجمع إلمعلومإت وإلبيإنإت من إلمجتمع وإلعمةلء لتكون قإدرة عىل معرفة إحتيإجإتهم
طن جديد يػ إلسوق
ي
إلن تسغ لتطويرهإ بإلمنتج لطرح منتج ر ي
وبإلتإىل إلسمإت وإلخصإئص وإليإكيب ي
وبإلتإىل إنتإج رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية منتجإت طبية
يلن إحتيإجإتهم
ي
مةلئم لةلستخدإم و ر ي
جديدة ذإت جودة عإلية ومطإبقة للموإصفإت وإلمقإييس إإلردنية وإلدولية.
جدول رقم ()08
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نتإئج إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإنية حسب إختبإر T-test
اٌّزغ١ش

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً
رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
رط٠ٛش إٌّزغبد

3.76

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.33

 Tاٌغذ١ٌٚخ
1.658

T
اٌّؾغٛثخ
25.249

دسعبد
اٌؾش٠خ

اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

115

*0.000

ٔز١غخ
اخزجبس
اٌفشض١خ
سفض Ho

* إلفروق دإلة إحصإئيإ عند مستوى خطأ (.)1.15
يةلحظ من نتإئج إختبإر  T-testوجود فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى دإللة ( )1.15حيث بلغت
وه أعىل من قيمة  Tإلجدولية ( )0.658وإلدإللة إإلحصإئية لهإ ()1.111
قيمة  Tإلمحسوبة ( )25.249ي
تشي إىل قبول إلفرضية إلعدمية أذإ كإنت قيمة  Tإلمحسوبة أقل من قيمة T
وبمإ أن قإعدة إلقرإر ر
إلجدولية ,فؤنه يتم رفض إلفرضية إلعدمية وقبول إلبديلة أي إنه يوجد إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة يػ
تطوير إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
 0.2إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإلثة:
 H02.3:إل يوجد أثر ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ( )1.15 ≤aإلنعكإس مدخل تكإليف
تسعي إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية.
إلجودة يػ
ر
جدول ()09
إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية إلجإبإت إفرإد إلدرإسة إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ
تسعي إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية
ر
اٌشلُ
43
44
45
46
47
48
49

اٌفمشاد
٠غ ُٙرغؼ١ش إٌّزغبد ٚفمب ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
ص٠بدح اٌّج١ؼبد.
اْ رغؼ١ش إٌّزغبد ٚفمب ً ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ٠ؼًّ
ػٍ ٝاعزمطبة ػّالء عذد.
٠ؾبفع ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ػٍ ٝاٌؼّالء اٌؾبٌ. ٓ١١
اْ رغؼ١ش إٌّزغبد ثبعزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
٠غ ُٙف ٟرؾغ ٓ١اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ
رؾشص اٌششوخ ػٍ ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌزظّ ُ١اٌغ١ذ
ٚاٌخبٌ ِٓ ٟاٌؼٛ١ة ٚرغؼ١شٖ ثّب ٕ٠بعت ٠ؾمك اٌّ١ضح
اٌزٕبفغ١خ
رؾشص اٌششوخ ػٍ ٝاٌزٛعٗ اٌ ٝػٍّ١بد رط٠ٛش
ٚرٕف١ز ثشٔبِظ اٌغٛدح.
٠غِ ُٙذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟرخط١ظ اٌشثؾ١خ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

اٌذسعخ

اٌٛعظ
اٌؾغبثٟ

3.69

0.92

4

ِشرفغ

3.90

0.69

2

ِشرفغ

3.81

0.83

3

ِشرفغ

3.41

0.94

7

ِزٛعظ

3.58

0.88

5

ِزٛعظ

3.01

0.72

8

ِزٛعظ

3.45

0.97

6

ِزٛعظ
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ٚاداسح اٌزىٍفخ الرخبر لشاس اٌزغؼ١ش إٌّبعت.
رغ ُٙع١بعخ اٌزغؼ١ش ف ٟاٌششوخ ف ٟرٍج١خ اؽز١بعبد
4.00
50
اٌؼّالء ثشىً أفضً.
اٌفمشاد ( 43إٌ ) 51 ٝاٌّزؼٍمخ أؼىبط ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
3.61
ػٍ ٝرغؼ١ش إٌّزغبد

0.76

1

ِشرفغ

0.73

---

ِزٛعظ

تسعي إلمنتجإت يػ رشكإت
يةلحظ من إلجدول رقم ( )09بأن إلنعكإس مدخل تكإليف إلجودة يػ
ر
إلكىل ()2.60
إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية جإءت بدرجة متوسطة بشكل عإم حيث بلغ متوسط إإلجإبإت ي
وبإنحرإف معيإري (.)1.72
وفيمإ يتعلق بفقرإت إلجدول نةلحظ أن إعىل درجإت إلموإفقة كإنت عىل إلفقرة رقم  8بمتوسط
تشي إىل أن مدخل تكإليف إلجودة يسهم يػ زيإدة
وإلن ر
ري
حسإت ( )4.11وبإنحرإف معيإري بمقدإر ( )1.76ي
رضإ إلعمةلء عن منتجإت ر
إلشكة من خةلل قدرة إلعمةلء عىل دفع إلسعر إلمحدد ممإ يحقق إلتوإزن ربي
رغبة ر
إلشكة بإلرب ح و حصول إلعميل عىل إلمنتج بإلسعر إلمنإسب و إفضل جودة .
حسإت ( )2.91وإنحرإف معيإري (،)1.69
أمإ يػ إلمرتبة إلثإنية جإءت إلفقرة رقم  2بمتوسط
ري
ً
تسعي إلمنتجإت وفقإ لمدخل تكإليف إلجودة يعمل عىل إستقطإب إلعمةلء وهذإ يدل
تشي إىل إن
ر
وإلن ر
ي
وتحسي إإلنتإجية من خةلل تلبية
إإلسإخ يػ تحديد سعر إلمنتجإت إلطبية
عىل أن إلعمةلء هم إلعإمل
ر
ي
معي وإلتوصل إىل إلجودة إلمطلوبة بسعر مقبول لديهم ممإ يخدم ر
إلشكة
طن ر
حإجة إلعمةلء إلنتإج منتج ر ي
ػ وضع إلخطط إلمستقبلية إلنتإج إلمنتج حسب حإجة إلعمةلء ممإ خلق إإلنتمإء ربي إلعميل ر
وإلشكة .
ي
حسإت ( )2.10وإنحرإف معيإري (،)1.72
إألخية بمتوسط
فيمإ جإءت إلفقرة رقم  6بإلمرتبة
ر
ري
وهذإ يدل أيضإ عىل وجود إهتمإم ر
إلشكإت بمدخل تكإليف إلجودة ومإ تحققه من ؤدإرة إلتكإليف
إلطن بإلجودة إلمطلوبة وإلمطإبقة للموإصفإت ممإ يسهم يػ عملية إتخإذ قرإر
وتخفيضهإ وإنتإج إلمنتج ر ي
إلمية إلتنإفسية .
إلتسعي
وبإلتإىل تحقيق ر
ر
ي
جدول رقم ()21
نتإئج إختبإر إلفرضية إلفرعية إلثإلثة حسب إختبإر T-test
اٌّزغ١ش

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً
رىبٌ١ف اٌغٛدح فٟ
رغؼ١ش إٌّزغبد

3.61

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.73

T
اٌغذ١ٌٚخ
1.658

T
اٌّؾغٛثخ
8.966

اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ
*0.000

دسعبد
اٌؾش٠خ
115

ٔز١غخ
اخزجبس
اٌفشض١خ
سفض Ho
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* إلفروق دإلة إحصإئيإ عند مستوى خطأ (.)1.15
يةلحظ من نتإئج إختبإر  T-testوجود فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى دإللة ( )1.15حيث بلغت
وه أعىل من قيمة  Tإلجدولية ( )0.658وإلدإللة إإلحصإئية لهإ ()1.111
قيمة  Tإلمحسوبة ( )8.966ي
تشي إىل قبول إلفرضية إلعدمية أذإ كإنت قيمة  Tإلمحسوبة أقل من قيمة T
وبمإ أن قإعدة إلقرإر ر
إلجدولية ,فؤنه يتم رفض إلفرضية إلعدمية وقبول إلبديلة أي أن هنإك إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة يػ
تسعي إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية.
ر
إختبإر إلفرضية إلرئيسة إلثإنية
 : H02إلفرضية إلرئيسة إلثإنية :إل يوجد إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة عىل هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت
إلصنإعإت إلدوإئية.
جدول رقم ()20
نتإئج إختبإر إلفرضية إلرئيسية إلثإنية حسب إختبإر T-test
اٌّزغ١ش

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف
اٌغٛدح ػٍ١٘ ٝىٍ١خ إٌّزغبد 3.70
ف ٟششوبد اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

T
اٌغذ١ٌٚخ

T
اٌّؾغٛثخ

اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

0.30

1.658

25.020

*0.000

دسعبد
اٌؾش٠خ
115

ٔز١غخ
اخزجبس
اٌفشض١خ
سفض
2Ho

* إلفروق دإلة إحصإئيإ عند مستوى خطأ (.)1.15
يةلحظ من نتإئج إختبإر  T-testوجود فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى دإللة ( )1.15حيث بلغت
وه أعىل من قيمة  Tإلجدولية ( )0.658وإلدإللة إإلحصإئية لهإ ()1.111
قيمة  Tإلمحسوبة ( )25.121ي
تشي إىل قبول إلفرضية إلعدمية أذإ كإنت قيمة  Tإلمحسوبة أقل من قيمة T
وبمإ أن قإعدة إلقرإر ر
إلجدولية ,فؤنه يتم رفض إلفرضية إلعدمية و قبول إلبديلة أي يوجد إنعكإس لمدخل تكإليف إلجودة عىل
هيكلية إلمنتجإت يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية.
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إلفصل إلخإمس
إلنتإئج وإلتوصيإت

ً
أوال  :إلنتإئج
ً
ثإنيإ  :إلتوصيإت

76

يأت هذإ إلفصل ليوضح
إلن تم إلحصول عليهإ حول عينة إلدرإسة يػ إلفصل إلسإبق ،ي
بعد تحليل إلبيإنإت ي
ً
أهم إلنتإئج إلن تم إلحصول عليهإ ً
بنإء عىل نتإئج إلتحليل ،ؤضإفة إىل عرض بعض إلتوصيإت إلن ترإهإ
ي
إلبإحثة بأنهإ تفيد بعض إألطرإف إلمعنية.
ً
أوال  :إلنتإئج :
 -0تطبق رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية مدخل تكإليف إلجودة و ذلك من خةلل :
إلتأثي عىل ربحية ر
إلشكإت
● ؤدرإك رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية بمزإيإ تكإليف إلجودة ودوره يػ
ر
إلتنإفد
تحسي إلوضع
وبإلتإىل
وزيإدة حجم إإليرإدإت وذلك لتخفيض إلتكإليف إإلجمإلية
ر
ي
ي
ر
للشكة وإلقدرة عىل إإلستمرإر.
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وإلتكإليؼ يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية لمتطلبإت مدخل
إلمحإسن
● دعم إلنظإم
ري
ي
وإلفرع من إلنظإم
إلرئيد
تكإليف إلجودة من خةلل تحديد مدى إستخدإم إلمدخل وهدفه
ي
ي
وإلتحديد إلدقيق للمصطلحإت ورموز مدخل تكإليف إلجودة وتحديد إنوإع إلتكإليف إألربعة
وترإبطهإ مع بعضهإ وتحديد إألنشطة وإلعمليإت.
● أهمية درإسة ر
وغي مطإبقة لموإصفإت
إلشكة لةلسبإب إلمؤدية إىل إنتإج منتجإت مخإلفة ر
كي عىل إإلليإم بهإ للحصول عىل منتجإت
إلجودة للحفإظ عىل متطلبإت خط إإلنتإج وإلي ر
طبية ذإت جودة عإلية وبأقل إلتكإليف إلممكنة.
إلن توضح إلعملية إلتصنيعية للمنتجإت
● تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يوفر إلمعلومإت ي
إلطبية من خةلل تقديم تقإرير مفصلة ر
وأكي دقة وشفإفية إىل ؤدإرة رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية
لتحسي إلجودة وحجم إإلنتإج وخفض إلتكلفة.
ر
 -2أظهرت إلدرإسة أن تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية لم يعد
مقترصإ عىل إلدورة إلتصنيعية فقط بل يتم تطبيقه إيضإ يػ إقسإم إلبحث وجمع إلمعلومإت
وإلتسويق وإلمبيعإت .
 -2تدرك رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية أهمية تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ إلعملية إإلنتإجية
وإستمرإرهإ دون إلحإجة للتوقف وإنتإج إلمنتجإت بأقل وقت ممكن وبإلجودة إلعإلية إلمطإبقة
وإلمعإيي إلقيإسية.
للموإصفإت
ر
 -4توإفر مقومإت تطبيق مدخل تكإليف إلجودة من خةلل إلتطوير إلمستمر لئلإلت وإلمعدإت
وتوفي إلصيإنة إلدورية لهإ لضمإن كفإءة عملهإ وضبط تكلفتهإ
إلخإصة بإلجودة وخطوط إإلنتإج
ر
إلتنإفد يػ رشكإت
تحسي إلوضع
بإلتإىل
وبإلتإىل تحقيق جودة إلمنتجإت إلطبية وزيإدة إإلنتإج و
ر
ي
ي
ي
إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية.
ر
وإلبشية إلن تمثل
 -5تسغ رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية إىل توفر لمتطلبإت إإلدإرية وإلفنية
إلبيئة إلمةلئمة لنجإح تطبيق مدخل تكإليف إلجودة فيهإ .
 -6يسهم مدخل تكإليف إلجودة يػ جودة إلمنتجإت وتطويرهإ وذلك من خةلل :
● تطبيق مدخل تكإليف إلجودة إلذي يقلل من معدإلت إلهدر وإلتإلف للموإد إألولية إلدإخلة
وبإلتإىل تقليل إلتكإليف إإلنتإج وضبط إلجودة للمنتجإت إلطبية إلنهإئية.
بإإلنتإج
ي
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إلتنظيم
● إسهإم مدخل تكإليف إلجودة يػ إلحصول عىل شهإدة إل  ISOعىل مستويإت إلهيكل
ي
وإلبنية إلتحتية يػ إلعمليإت إإلنتإجية وإلتجإرية وإلتسويقية ؤضإفة إىل تلبية إحتيإجإت إلعمةلء
إلعإلم.
إلمحىل و
وبإلتإىل ضمإن إنتإج منتجإت طبية ذإت جودة عإلية عىل إلمستوى
ي
ي
ي
وإلموظفي بمختلف
إلعإملي
● إيةلء أهمية رليإمج إلتدريب إلمتعلقة بإلجودة لتدريب
ر
ر
وخيإت جديدة تتطلبهإ مهنة إلموظف من خةلل معرفته
إلمستويإت إلكتسإب مهإرإت
ر
إلن قد يوإجههإ خةلل إلعملية إلتصنيعية ممإ يزيد من أدإء وكفإءة
إلفضل إلحلول للمشكةلت ي
إلعمل وتجنب إألخطإء للوصول إىل إلمستوى إلمطلوب من إلجودة إلن تطمح له ر
إلشكإت.
● إدرإك رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية ألهمية إلدإئرة إلفنية للجودة وإللجنة إلمعنية فيهإ
لمرإجعة نظإم إلجودة و مرإقبة إلمنتجإت ضمن إلموإصفإت و إلمقإييس إلدولية وإلمحلية من
خةلل إلتقإرير .
● سغ ر
إلشكإت لتحديد تكإليف إإلنتإج وعمليإت إلمرإقبة يػ إلدورة إلتصنيعية وعمليإت
ي
إإلختبإر وإلفحص للموإد إألولية وتحت إلتشغيل ومإ بعد إإلنتإج من خةلل تطبيق مدخل
وبإلتإىل خفض إلتكإليف وضبطهإ وإنتإج منتجإت ذإت جودة عإلية من إلمرة
تكإليف إلجودة
ي
إإلوىل.
ر
إلن تحقق من تطبيق مدخل تكإليف إلجودة وذلك لمإ له
 -7إدرإك إلشكإت وبدرجة مرتفعة للربحية ي
إلتأثي
بإلتإىل
من دور فإعل يػ تخفيض إلتكإليف وتحقيق هإمش إلرب ح إلن تطمح له إإلدإرة و
ر
ي
إلتسعي
عىل قرإرإت
ر

ً
ثإنيإ :إلتوصيإت
● ضورة قيإم رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إإلردنية بإستخدإم مدخل تكإليف إلجودة بشكل متكإمل يػ
كبي من عنإض هذإ إلمدخل .
ؤدإرة تكإليفهإ ,بمإ أنهإ تطبق جزء ر
ومسؤوىل إدإرة إلتكإليف فيمإ يتعلق بإلتطبيق
إلمإليي
وخيإت مدرإئهإ
● إإلستفإدة من مهإرإت ر
ر
ي
إألمثل للمدخل وتحقيق إإلستفإدة إلقصوى منه.
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● ضورة موإكبة رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية للتطورإت إلجديدة يػ مجإل إدإرة إلتكإليف
لالخذ بطرق إدإرة إلتكإليف إلحديثة.
إلعإملي يػ ظل إلظروف إلجديدة
● تشجيع ودعم ؤقإمة إلدورإت إلتدريبية إلمتخصصة لتدريب
ر
وإعإدة تأهيلهم بمإ ينإسب إلكسإبهم إلمهإرإت إلةلزمة لتطبيق إلمدخل وإلعمل به.
ر
تبن إلموإصفإت وإلمقإييس إألردنية مع إإلستفإدة
● توجيه شكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية إىل ي
من إلموإصفإت وإلمقإييس إلعإلمية إلخإصة بإلجودة.
● ضورة إهتمإم ر
إلعلم وإإلبدإع وإإلبتكإر حيث ينم إلمهإرت إلشخصية يػ
إلشكإت بإلبحث
ي
إلجمإع يػ فرق إلعمل وإدإرة تكإليف إلجودة ويزيد من جودة إلقرإرإت يػ جميع
إلتفكي وإلتفإعل
ر
ي
ر
وػ خدمة إلعمةلء
مستويإت إلشكة وعىل جميع مجإإلتهإ إلمختلفة إلفنية وإلمإلية وإلتسويقية ي
وخدمة إلمجتمع.
● إلعمل عىل زيإدة إإلنفإق عىل إألنشطة إلوقإئية ,وهذإ يزيد من إلقيمة للمنتجإت إلطبية ويؤدي إىل
تخفيض كلف إلتقييم وإلفشل ,وإلكلف إلمتعلقة بإلفحص وإإلختبإر ممإ يؤدي إىل تخفيض إلهدر
وإلضيإع مع إإلستمرإر يػ تطوير إلمنتجإت إلطبية .
● ضورة إجرإء درإسإت وإبحإث حول منإفع تطبيق مدخل تكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت
إلبإحثي يػ إلمجإإلت إلمحإسبية وإلمجإإلت إآلخرى لمإ لهإ من فوإئد تعود
إلدوإئية بإلتعإون مع
ر
عىل ر
إلشكإت وعىل إلمجتمع .
● إلعمل عىل موإجهة إلتحديإت إلن تعيق تطبيق مدخل تكإليف إلجودة ػ بعض ر
إلشكإت إلدوإئية
ي
خيإت ر
إلشكإت إلمطبقة لهإ حن وإن
غي إلمطبقة للمدخل عن طريق إلتعإون وإإلستفإدة من ر
ر
كإنت خإرج إألردن.
● ضورة إجرإء إلمزيد من إلدرإسإت فيمإ يتعلق بتكإليف إلجودة يػ رشكإت إلصنإعإت إلطبية
إألردنية و يػ قطإعإت إخرى.
إلمصإدر وإلمرإجع
 )0إلمصإدر وإلمرإجع إلعربية
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إلمرصػ يػ تحقيق
● إألسدي ،خولة طإلب وسلمإن ،ندى ( .) 2102دور و أهمية أتمتة إلنشإط
ي
إلجودة وتخفيض تكإليف إلخدمة ،مجلة كلية بغدإد للعلوم إإلقتصإدية إلجإمعة(34). ،
زج ،آمإل كمإل حسن وعلوإن ،نوفل عبد إلرضإ ( .)2102نحو تطبيق مبإدئ إلجودة إلشإملة
● ر
إلي ر ي
للنهوض بإلمؤسسإت إلتعليمية إلسيإحية ،مكتبة إلمجتمع إلعرت ر
للنش وإلتوزي ع ،عمإن ،إألردن.
ري
إلمية إلتنإفسية بإلمؤسسة
● بلعقون ،كوثر ( .)2106أهمية تخفيض تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
غي منشورة ،جإمعة دمحم
إإلقتصإدية درإسة حإلة رشكة روإئح إلورود – بإلوإدي  ،رسإلة
مإجستي ر
ر
خيرص ،بسكرة ،إلجزإئر.
● جإريسون ،ري إتش ( .)2112إلمحإسبة إؤلدإرية ،ترجمة :دمحم عصإم إلدين ،دإر إلمري خ ،إلريإض،
إلسعودية.
عىل ( .)2118محإسبة إلتكإليف إلمتقدمة ،كلية إإلدإرة وإإلقتصإد
● إلجبوري ،نصيف جإسم دمحم ي
جإمعة بغدإد ،إلعرإق.
تحسي نوعية إلمنتجإت
● جريرة ،طةلل سليمإن ( ،)2119أثر تطبيق مدخل تكإليف إلجودة عىل
ر
وتخفيض إلتكإليف ػ ر
غي منشور ،كلية إإلقتصإد
إلشكإت إلصنإعية إلمسإهمة يػ إألردن ،بحث ر
ي
وإلعلوم إؤلدإرية ،جإمعة جرش إألهلية ،جرش ،إألردن .
تحسي
● جريرة ،طةلل سليمإن ( )2102مدى إنعكإس قيإس وتحليل عنإض تكإليف إلجودة عىل
ر
إلطبيغ يػ سورية ،مجلة
إلعصي
وزيإدة إإلنتإجية وتخفيض إلتكلفة يػ ؤحدى رشكإت تصنيع
ر
ي
إلعلوم إؤلدإرية وإإلقتصإدية122-146 . ، (9)12،
● إلجمإل ،رشيد وشتيوي ،أيمن ( .)2101إلمحإسبة إؤلدإرية إلمتقدمة يػ بيئة إألعمإل إلحديثة
إلجإمغ إلحديث ،إإلسكندرية ،مرص.
(ط ,)0إلمكتب
ي
إلحي ،مصطؼ دمحم مصطؼ ( .)2100تكإليف إلجودة يػ إلمنشآت وأثرهإ يػ خفض إلتكلفة
●
ر
غي منشورة ،كلية إلدرإسإت إلعليإ ،جإمعة إلسودإن ،إلسودإن.
وزيإدة إإلنتإجية ،رسإلة
مإجستي ر
ر
ر
إلمإىل
تحسي إألدإء
إلحدين ،شى كريشإن ( .)2100دور إلرقإبة عىل تكإليف جودة إلتصنيع يػ
●
ر
ي
ي
غي منشورة ،كلية إألعمإل ،جإمعة ر
ر
إلشق إألوسط،
لشكإت إألدوية إألردنية ،رسإلة
مإجستي ر
ر
عمإن ،إألردن .
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وتأثيهإ عىل إلدخل وإلعإئد
إلحلن ،أنور هإيل ( .)2101درإسة للنظإم
●
إلمحإسن لتكإليف إلجودة ر
ري
ري
إلعإىل ،إلقإهرة ،مرص.
إلييطإنية للتعليم
إلربح ،إألكإديمية إلعربية ر
ي
ي
● حمإدي ،سعد فرح وعبود ،دمحم سلمإن ( .)2107مدى إدرإك ؤدإرإت ر
إلشكإت إلعرإقية ألهمية
تكإليف إلجودة يػ تحقيق إلوفورإت إلمإلية :درإسة تطبيقية ،مجلة إؤلدإرة وإإلقتصإد، (4) 112،
322-339.
● حمودة ،خإلد سإم ( .)2104وإقع تكإليف إلجودة عىل ر
إلشكإت إلصنإعة إلفلسطينية :درإسة
ي
فلسطي .
غي منشورة ،كلية إلتجإرة  ،إلجإمعة إؤلسةلمية ،غزة،
تطبيقية ،رسإلة
مإجستي ر
ر
ر
إتيح :إسإليبه
● حيدر ,يونس إبرإهيم ( .)2118إإلدإرة إإلسيإتيجية للمؤسسإت ،تحليل إإلسي ر ي
ونمإذجه وأدوإته (ط ،)2دإر إلرضإ ر
للنش ،دمشق  ,سوريإ.
● إلدرإدكة ،مأمون و إلشبىل ،طإرق ( .)2112إلجودة ػ إلمنظمإت إلحديثة ،دإر إلصفإء ر
للنش،
ي
ي
عمإن ،إألردن.
خضي سلمإن ( .)2109ترشيد تكإليف إلجودة من خةلل إإليصإء إلوإسع ,مجلة كلية مدينة
● ذيإب ،
ر
إلعلم إلجإمعية109-123. ، (11)1،
● رإجخإن ،ميسإء محمود ( .)2112دور إلتكإليف إلمستهدفة يػ تخفيض إلتكإليف وتطوير
ر
غي
إلمشوبإت إلصنإعية يػ مدينة جدة ،رسإلة
إلمنتجإت :درإسة ميدإنية عىل رشكة
مإجستي ر
ر
منشورة ،كلية إلدرإسإت إلعليإ ،جإمعة إلملك عبدإلعزيز  ،إلمملكة إلعربية إلسعودية .
ر
وإلنش ،عمإن،
تيسي ( .)2116مبإدئ محإسبة إلتكإليف (ط ،)2دإر وإئل للطبإعة
إلرجن ،دمحم
●
ر
ري
إألردن.
وتأثيهإ يػ تقويم إألدإء
هإت ( .)2100تكإليف إلجودة إلشإملة
عبدإلحسي
عىل
ر
ر
ي
إمىل ،ي
● إلز ي
إتيح ،مركز إؤلدإرة وإلتنمية إلشإملة ،إلقإهرة ،مرص.
إإلسي ر ي
فتح ( .)2100ؤدإرة إلجودة إلشإملة :إإلتجإهإت إلعإلمية إؤلدإرية إلحديثة ،مكتبة
● شحإن،
ي
إلشيف مإس ر
ر
للنش وإلتوزي ع ،إلقإهرة ،مرص.
إلمعإيي ػ ؤدإرة ر
إلشكإت :سيإتيجية إلمنظمة يػ
إلسيد  ،صةلح إلدين حسن ( .)2100تطبيق
●
ر ي
ي
ظل ؤدإرة إلجودة إلشإملة ،دإر إلكتإب إلحديثة ،إلقإهرة ،مرص.
إلصيػ ،دمحم ( .)2115مبإدئ إلتسويق ،حورس ر
للنش وإلتوزي ع ،إإلسكندرية ،مرص.
●
ر ي
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إتيح وعةلقته
● إلصيإح ،عبد إلستإر مصطؼ وإلحةللمة ،دمحم عزت ( .)2102إلتوإزن إإلسي ر ي
بتكإليف إلجودة درإسة إختبإرية يػ قطإع إلصنإعإت إلكيمإوية إألردنية ،إلمجلة إألردنية يػ ؤدإرة
إإلعمإل167-179. ، (9)3،
● إلضمور ،هإت حإمد ( .)2101إلتسويق إلدوىل ،دإر وإئل ر
للنش وإلتوزي ع ،عمإن ،إألردن.
ي
ي
إلطإت ،يوسف حجيم ( .)2119نظم ؤدإرة إلجودة يػ إلمنظمإت إؤلنتإجية وإلخدمية ،دإر إليإزوري
●
ي
إلعلمية ر
للنش ،عمإن ،إألردن.
وتسعيهإ ،دإر إليإزوري إلعلمية ر
للنش
بشي ( .)2118تطوير إلمنتجإت
●
ر
إلطإت ،حميد وإلعةلق ،ر
ي
وإلتوزي ع ،وعمإن ،إألردن.
● إلطإت ،رعد عبدتل  ،وقدإدة ،عيد( .)2118إدإرة إلجودة إلكلية ،إليإزوري ر
للنش وإلتوزي ع،
ي
عمإن ،إألردن.
حسي ( .)2115مدخل لنظإم إلمعلومإت إؤلدإرية ،دإر وإئل ر
للنش وإلتوزي ع،
إلطإت ،دمحم عبد
●
ر
ي
عمإن ،إألردن.
● ظإهر ،أحمد حسن ( .)2112إلمحإسبة إإلدإرية ،دإر وإئل ر
للنش ،عمإن ،إألردن.
● عبد إلعزيز ،جمإل عبد إلحميد ( .) 2102مدخل مقيح ليشيد تكإليف إلجودة بإستخدإم بطإقة
إلضبإت ،مجلة جإمعة إلملك عبد إلعزيز310-، (1)2،
إلشبك
إألدإء إلمتوإزن وعملية إلتحليل
ري
ي
338.
● عبدتل ،حنإن صإحب ( .)2105تكإمل ؤعإدة هندسة إلعمليإت وتكإليف إلجودة إلشإملة لتحقيق
إلمية إلتنإفسية ،مجلة إلكوت للعلوم إؤلدإرية(1) 17. ،
ر
● عبود ،سإلم دمحم ( .)2118ؤدإرة إلتكإليف ،ج ،0إلمكتبة إلوطنية ،بغدإد ،إلعرإق.
ر
للنش
سلوؽ ،دإر وإئل
● عبيدإت ،دمحم إبرإهيم ( .)2116تطوير إلمنتجإت إلجديدة :مدخل
ي
وإلتوزي ع ،عمإن ،إألردن.
● عريقإت ،شإكر محمود أحمد ( .)2105أثر رقإبة إلجودة عىل تخفيض إلتكإليف :درإسة تطبيقية
عىل ر
غي منشورة ،كلية إألعمإل ،جإمعة
إلشكإت إلغذإئية يػ إلمملكة إألردنية ،رسإلة
مإجستي ر
ر
ر
إلشق إألوسط ،عمإن ،إألردن.
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● إلعزإوي ،دمحم عبدإلوهإب ( .)2116إإلنتإج وإدإرة إلعمليإت ،دإر إليإزوري إلعلمية ر
للنش وإلتوزي ع ،
عمإن ،إألردن.
إتيح ،دإر وإئل ر
للنش ،عمإن ،إألردن.
● إلعسكري ،أحمد شإكر ( .)2111إلتسويق مدخل إسي ر ي
ر
وإلنش ،عمإن،
وصؼ ( .)2110إلمنهجية إلمتكإملة ؤلدإرة إلجودة ،دإر وإئل للطبإعة
عقيىل ،عمر
●
ي
ي
إألردن.
سهي( .)2114تطوير إلمنتجإت إلجديدة ،دإر وإئل ر
للنش وإلتوزي ع،
● عكروش ،مأمون وعكروش ،ر
عمإن ،إألردن.
إلجمإهيية ر
للنش
بشي عبإس ( .)0997مبإديء إلتسويق إلحديث :ؤدإرته وبحوثه ،إلدإر
ر
● إلعةلق ،ر
وإلتوزي ع ،ليبيإ.
● علوإن ،قإسم نإيف ( .)2119ؤدإرة إلجودة إلشإملة ومتطلبإت إإليزو  ،9110:2111دإر إلثقإفة
ر
للنش وإلتوزي ع ،عمإن ،إألردن.
● عىل ،عبدإلرحمن إلطيب وبرير إلشإذىل معإوية ر
وبش إبرإهيم سليمإن ( .)2108تكإليف إلجودة
ي
ي
وأثرهإ يػ خفض تكإليف إؤلنتإج :درإسة حإلة رشكة إلمصنع إلحديث للثةلجإت (ليبهر) ،رسإلة
غي منشورة ،كلية إلدرإسإت إلعليإ ،جإمعة إلسودإن للعلوم وإلتكنولوجيإ ،إلسودإن.
مإجستي ر
ر
إلصنإع يػ
إلتسعي يػ إلقطإع
● عيد ،رقية دمحم أحمد ( .)2119تكإليف إلجودة وأثرهإ عىل قرإرإت
ر
ي
غي منشورة ،كلية
إلسودإن :درإسة حإلة رشكة إلسكر إلسودإنية إلمحدودة ،رسإلة
مإجستي ر
ر
إلدرإسإت إلعليإ ،جإمعة أم درمإن إؤلسةلمية ،إلخرطوم ،إلسودإن.
عيشوت ،دمحم ( .)2115ضبط وتحليل تكإليف إلجودة ،ورقة عمل منشورة عىل إؤلنينت،
●
ي
 ،www.aichuni.tripod.comتإري خ إلدخزل ()2121/4/21
إلمية إلتنإفسية  :درإسة
تأثي محإسبة تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
● غدير ،إنعإم محسن ( .)2102ر
تحليلية لعينة من إلمنظمإت إلصنإعية إلعرإقية ،جإمعة إلكوفة ،إلعرإق .
إلمية إلتنإفسية بمنظور إلمحإسبة
● غدير ،إنعإم محسن ( .)2102دور تكإليف إلجودة يػ تحقيق ر
غي منشورة ،جإمعة إلكوفة ،إلعرإق.
إؤلدإرية إإلسيإتيجية ،رسإلة مإ
جستي ر
ر
إلمية إلتنإفسية،
● فرح ،دمحم فرح عبإس ( .)2106قيإس تكإليف إلجودة إلشإملة وأثرهإ يػ دعم ر
غي منشورة ،جإمعة إلخرطوم ،إلسودإن.
رسإلة
مإجستي ر
ر
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وإلطإت ،يوسف حجيم ( ،)2114ؤدإرة إلجودة إلشإملة .
● إلفضل ،مؤيد عبدإلمحسن
ي
● إلقريوت ،دمحم قإسم ( .)2110مبإدئ إلتسويق إلحديث ،دإر إلصفإء ر
للنش ،عمإن ،إألردن.
ي
إت ،حنإن صبحت عبدتل ( .)2115إستعمإل معلومإت ؤدإرة إلكلفة إإلسيإتيجية يػ تقويم
●
ر
إلكي ي
أدإء إلوحدإت إإلقتصإدية  :درإسة تطبيقية ػ ر
إلشكة إلعإمة للصنإعإت إلكهربإئية ،أطروحة
ي
غي منشورة ،جإمعة بغدإد ،بغدإد ،إلعرإق .
دكتورإة ر
إلشكإت ،دإر إلرضإ ر
● إلكسم ،عبدإلرحيم ( .)2110محإسبة إلتكإليف وتطبيقإتهإ ػ ؤدإرة ر
للنش،
ي
دمشق ،سوريإ.
تأثي خصإئص معرفة إلعمل يػ
إلةلم ،غسإن قإسم دإود
●
أثي عبدتل دمحم ( .)2118ر
وإلسودإت ،ر
ي
ي
أبعإد جودة إلمنتج  ،مجلة إؤلدإرة وإإلقتصإد.68)4( ،
● إلمجلس

إلسعودي

للجودة

(.)2102

ر
نشة

إلمؤتمر

إلوطن
ي

إلثإت
ي
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إلمةلحق
إلملحق ()0

بسم

اميحرلا نمحرلا هلل
إستبإنة

عزيزي إلموظف/ة إلمحيم/ة
إلسةلم عليكم و رحمة تل و بركإته..
إلمإجستي يػ
أضع ربي يديك هذه إإلستبإنة و ذلك إلستكمإل متطلبإت إلحصول عىل درجة
ر
إلن تحمل عنوإن " إنعكإس تطبيق مدخل تكإليف إلجودة عىل
إلمحإسبة يػ جإمعة فيةلدلفيإ ،للدرإسة ي
هيكلية إلمنتجإت لدى رشكإت إلصنإعإت إلدوإئية إألردنية "
تغظ فرضيإت
ومن بإب إختبإر فروض إلدرإسة تم ؤعدإد إستبإنة مكونة من مجموعة أسئلة
ي
إلدرإسة إلمتعلقة بمدخل تكإليف إلجودة و تتطلب هذه إألسئلة منك ؤبدإء وجهة نظرك يػ إلجوإنب
إلمرتبطة بتطبيق مدخل تكإليف إلجودة .
لهذإ إلسبب أرجو قرإءة كل عبإرة بدقة و إؤلجإبة عىل إألسئلة ،حن نتمكن من ؤتمإم إلجإنب
إلميدإت لهذه إلدرإسة ،وإؤلسهإم يػ ؤخرإج هذه إلدرإسة بإلصورة إلعلمية إلمطلوبة ،مع تأكيدي مرإعإة
ي
إلعلم.
إلشية إلتإمة لهذه إؤلجإبإت و أن تكون فقط ضمن أغرإض إلبحث
ي
شإكرون لكم حسن تعإونكم
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ر
إلمشف

إلبإحثة

أ.د .طةلل سليمإن جريره

نور حسن صإلح إلحجة

إلقسم إألول
إلمتغيإت إلديموغرإفية
بيإنإت
ر
يرج إلتكرم بوضع ؤشإرة ✓ أمإم إإلختيإر إلمنإسب:
إلتعليمإت :ر
إلعلم:
● إلمؤهل
ي
دبلوم

بكإلوريوس

عإىل
دبلوم ي

مإجستي
ر

دكتورإه

غي ذلك
ر

إلوظيؼ:
● إلمسم
ي
مإىل
مدير ي

مدير ؤنتإج

مدير تسويق

مدير مبيعإت

مدير إلدإئرة إلفنية

ر
مختيإت
مشف
ر

صيدىل
ي
يرج ذكره....................... :
مسم آخر ،ر
إلخية:
● عدد سنوإت ر
أقل من  5سنوإت
من  01سنوإت -أقل من  05سنوإت
إلعلم:
● إلتخصص
ي
محإسبة

ؤدإرة أعمإل

علوم مإلية و مرصفية

تسويق

مختيإت /تحليل
ر

صيدلة

من  5سنوإت – أقل من  01سنوإت
 05سنة ر
فأكي
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يرج ذكره.......................... :
تخصص آخر ،ر

متغيإت إلدرإسة
إلثإت  -بيإنإت ر
إلقسم ي
ر
يرج إلتكرم بوضع ؤشإرة ✓ أمإم إؤلجإبة إلمنإسبة ،علمإ بأن أعىل إلدرجإت موإفق بشدة ( )5درجإت ،و
غي موإفق بشدة ( )0درجة ،و مإ بينهمإ يتسلسل حسب درجة إلقوة.
أقلهإ ر

اٌشلُ اٌفمشاد

ِٛافك
ثشذح

ِٛافك
ِٛافك

إٌ ٝؽذ
ِب

غ١ش
ِٛافك

اٌفشض١خ اٌشئ١غخ األ :ٌٝٚال رطجك ششوبد اٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ األسدٔ١خ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .

1
2
3
4
5
6
7
8

رزٛافش اٌّؼشفخ ٌذ ٜاداسح اٌششوخ ثأّ٘١خ ِ ٚضا٠ب
ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
٠ذػُ إٌظبَ اٌّؾبعج ٚ ٟاٌزىبٌ١فِ ٟزطٍجبد
رطج١ك ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
ٕ٘بن الجبي ِٓ لجً اداسح اٌششوخ ػٍ ٝرطج١ك
ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
ٕ٘بن ٚضٛػ ف ٟو١ف١خ رطج١ك ِذخً رىبٌ١ف
اٌغٛدح ثئعشاءارٗ اٌؼٍّ١خ ِٓ لجً اٌؼبٍِ. ٓ١
رزفبد ٜاٌششوخ ٚعٛد إِٔ ٞزغبد دٚائ١خ غ١ش
ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد .
ٛ٠عذ ٕ٘بن ِٕزغبد طج١خ ِؼبد رظٕ١ؼٙب فٟ
اٌششوخ
رذسط اٌششوخ االعجبة اٌّؤد٠خ إٌِ ٝزغبد
ِخبٌفخ ٌّٛاطفبد اٌغٛدح .
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرؾغ ٓ١اٌٛضغ اٌزٕبفغٌٙ ٟب

غ١ش
ِٛافك
ثشذح
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ثزطج١ك ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح .
رغؼ ٝاٌششوخ العزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
9

ثٙذف ِطبثمخ إٌّزظ ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ
اٌّؼزّذح

10
11

٠ضٚد ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح اٌششوخ ثّٛاطفبد
ِؾذدح ٌزؾذ٠ذ رىبٌ١ف إٌّزظ .
٠غبػذ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟؽظٛي اٌششوخ
ػٍ ٝث١بٔبد أوضش دلخ ٌزؾذ٠ذ اٌزىٍفخ

اٌفشض١خ اٌشئ١غخ اٌضبٔ١خ :ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ػٍ١٘ ٝىٍ١خ إٌّزغبد ف ٟششوبد اٌظٕبػبد
اٌذٚائ١خ
اٌفشض١خ اٌفشػ١خ األ :ٌٝٚال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟعٛدح إٌّزغبد ف ٟششوبد اٌظٕبػبد
اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ .
اٌزىبٌ١ف اٌٛلبئ١خ :
12
13

رٙزُ اٌششوخ ثظ١بٔخ األعٙضح  ٚا٢الد ثشىً
دٚسٌٍ ٞؾفبظ ػٍ ٝعٛدرٙب .
رضّٓ اٌششوخ ػذَ ٚعٛد اٌٙذس  ٚاٌزٍف فٟ
إٌّزغبد اٌذٚائ١خ.
رم َٛاٌششوخ ثبعزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح

14

الٔزبط ِٕزغبد رزّبشِ ٝغ ِزطٍجبد اٌؾظٛي
ػٍ ٝشٙبدح اي. ISO
رٙزُ اٌششوخ ثزىبٌ١ف اٌزؾف١ض ٚرٕف١ز ثشاِظ

15

اٌزذس٠ت اٌّزؼٍمخ ثبٌغٛدح ٌزؼض٠ض اٌٛػ ٟؽٛي
أّ٘١خ اٌغٛدح ف ٟاٌششوخ .

رىبٌ١ف اٌزم: ُ١١
16

رٙزُ اٌششوخ ثفؾض  ٚاخزجبس اٌّٛاد األ١ٌٚخ
اٌذاخٍخ ف ٟاٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌضّبْ أزبط
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ِٕزغبد طج١خ ػبٌ١خ اٌغٛدح .
رم َٛاٌششوخ ثفؾض ػٕ١بد ِٓ إٌّزغبد رؾذ
17

اٌزشغ ً١اصٕبء اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌزفبد ٞأزبط
ِٕزغبد طج١خ ربٌفخ.
رم َٛاٌششوخ ثفؾض  ٚاخزجبس إٌّزغبد فٙٔ ٟب٠خ

18

اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ٌضّبْ أزبط ِٕزغبد طج١خ راد
ِٛاطفبد ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ .

19

رم َٛاٌششوخ ثزؾذ٠ذ رىبٌ١ف اٌفؾض إٌٙبئٟ
ٌٍّٕزغبد اٌطج١خ لجً اٌم١بَ ثبٌزٛص٠غ .

رىبٌ١ف اٌفشً اٌذاخٍ:ٟ
20
21

رٙزُ اٌششوخ ثؾغبة اٌزىبٌ١ف إٌبرغخ ػٓ عٛء
رمذ٠ش اٌّٛاد اٌخبَ ثشىً دل١ك ٚٚاضؼ .
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف االخزجبساد األ١ٌٚخ ثغجت
ٚعٛد ػٛ١ة فِٕ ٟزغبرٙب اٌطج١خ .
رٙزُ اٌششوخ ثؾغبة رىبٌ١ف اػبدح رظُّ١

22

ِٕزغبد طج١خ اٌز ٌُ ٟرٕغؼ ف ٟاالخزجبساد
األ١ٌٚخ وّٕزظ عذ٠ذ ِطبثك ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرمذ٠ش رىٍفخ اػبدح اٌفؾض

23

ٌٍّٕزغبد اٌطج١خ اٌز ٟرُ اػبدح أزبعٙب  ٚفؾظٙب
 ٚاخزجبس٘ب .

24

رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝا٠غبد ػاللخ ث ٓ١اٌّٛسدٚ ٓ٠
اٌششوخ ٌزٛف١ش اٌّٛاد اٌالصِخ الرّبَ اٌزظٕ١غ .

رىبٌ١ف اٌفشً اٌخبسع:ٟ
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف اعزمجبي  ٚرجذ ً٠إٌّزغبد
25

اٌّؼ١جخ اٌّشرغؼخ ِٓ اٌؼّالء خالي فزشح اٌضّبْ
.
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26
27

رؼًّ اٌششوخ ػٍٚ ٝضغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ
ٌّشىالد إٌّزظ  ٚػالعٗ إْ أِىٓ .
رزجغ اٌششوخ ع١بعخ رغٕجٙب اٌخغبسح إٌبرغخ ػٓ
ػذَ عالِخ عٛدح إٌّزظ ِ ٚالئّزٗ ٌالعزخذاَ.
رزؾًّ اٌششوخ رىبٌ١ف اداسح اٌشىب ٜٚثغجت

28

ٚعٛد ػٛ١ة ف ٟإٌّزغبد اٌطج١خ اٌز ٟرُ ث١ؼٙب
ٌٍؼّالء .

اٌفشض١خ اٌفشػ١خ اٌضبٔ١خ :ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟرط٠ٛش إٌّزغبد ف ٟششوبد اٌظٕبػبد
اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ.
اٌزىبٌ١ف اٌٛلبئ١خ :
29

رؼ ٟاٌششوخ أّ٘١خ رىبٌ١ف رخط١ظ  ٚرؾغٓ١
اٌغٛدح  ٚعّغ اٌزمبس٠ش ػٓ ث١بٔبد اٌغٛدح .
رٙزُ اٌششوخ ثّشاعؼخ فؼبٌ١خ ٔظُ اٌغٛدح ثشىً

30

ِغزّش ٌزغٕت ؽذٚس األخطبء ف ٟرظُّ١
ِٕزغبد ثألً ٚلذ .

31

رٙزُ اٌششوخ ثزىبٌ١ف ِشاعؼخ رظّ ُ١إٌّزظ
ثشىً ِغزّش ٌزط٠ٛشٖ .

رىبٌ١ف اٌزم: ُ١١
32
33

ر ٌٟٛاٌششوخ أّ٘١خ العزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف
اٌغٛدح ف ٟدٚسح رظٕ١غ إٌّزظ.
رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝاخز١بس اٌزظّ ُ١األٔغت
ٌٍّٕزظ اٌّطٛس .
رم َٛاٌششوخ ثفؾض  ٚاخزجبس ػٕ١بد ِٓ

34

إٌّزغبد رؾذ اٌزشغ ً١أصٕبء اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ
ٌضّبْ ِطبثمخ ِمب١٠ظ رط٠ٛش إٌّزظ .

35

رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌضشٚس٠خ ٚ
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اٌجؾٛس ِٓ أعً رط٠ٛش إٌّزظ اٌطج ٟضّٓ
ِؼب١٠ش ِؾذدح ػٕذ ِغزِ ٜٛؼ. ٓ١
رىبٌ١ف اٌفشً اٌذاخٍ: ٟ
36
37
38

رؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝرمذ٠ش رىٍفخ اٌفبلذ  ٚأزبط
ِٕزغبد عذ٠ذح ثألً ٚلذ .
رٙزُ اٌششوخ ثزمذ٠ش رىبٌ١ف ط١بٔخ االػطبي ٚ
رٛلف اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ف ٟاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌٍششوخ.
رؾذد اٌششوخ ػذد اٌٛؽذاد اٌّؼ١جخ  ٚاٌزبٌفخ ٚ
رمذ٠ش رىٍفخ وً ٚؽذح ِٕٙب

رىبٌ١ف اٌفشً اٌخبسع: ٟ
39
40
41

رم َٛاٌششوخ ثزؾذ٠ذ  ٚرؾٍ ً١االعجبة اٌّؤد٠خ
اٌ ٝأزبط ِٕزغبد سد٠ئخ اٌغٛدح .
اٌؼًّ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌضشٚس٠خاٌؾذ٠ضخ
ف ٟرظّ ُ١إٌّزغبد .
رم َٛاٌششوخ ثّؼبٌغخ إٌّزغبد اٌطج١خ اٌّؼ١جخ ِٓ
خالي اٌجؾش ٚرط٠ٛش إٌّزظ .
رزجغ اٌششوخ ع١بعخ رغٕت اٌخغبسح إٌبشئخ ػٓ

42

ػذَ عالِخ اٌذٚاء أ ٚػذَ عٛدح إٌّزظ أ ٚفمذ
اٌضمخ ٌؼذَ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاطفبد .

اٌفشض١خ اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ :ال ٛ٠عذ أؼىبط ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟرغؼ١ش إٌّزغبد ف ٟششوبد اٌظٕبػبد
اٌذٚائ١خ االسدٔ١خ.
43
44
45

٠غ ُٙرغؼ١ش إٌّزغبد ٚفمب ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
ف ٟص٠بدح اٌّج١ؼبد .
اْ رغؼ١ش إٌّزغبد ٚفمب ً ٌّذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح
٠ؼًّ ػٍ ٝاعزمطبة ػّالء عذد.
٠ؾبفع ِذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ػٍ ٝاٌؼّالء
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اٌؾبٌ. ٓ١١
46

اْ رغؼ١ش إٌّزغبد ثبعزخذاَ ِذخً رىبٌ١ف
اٌغٛدح ٠غ ُٙف ٟرؾغ ٓ١اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ
رؾشص اٌششوخ ػٍ ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌزظُّ١

47

اٌغ١ذ  ٚاٌخبٌ ِٓ ٟاٌؼٛ١ة  ٚرغؼ١شٖ ثّب ٕ٠بعت
٠ؾمك اٌّ١ضح اٌزٕبفغ١خ

48
49
50

رؾشص اٌششوخ ػٍ ٝاٌزٛعٗ اٌ ٝػٍّ١بد رط٠ٛش
 ٚرٕف١ز ثشٔبِظ اٌغٛدح.
٠غِ ُٙذخً رىبٌ١ف اٌغٛدح ف ٟرخط١ظ اٌشثؾ١خ ٚ
اداسح اٌزىٍفخ الرخبر لشاس اٌزغؼ١ش إٌّبعت .
رغ ُٙع١بعخ اٌزغؼ١ش ف ٟاٌششوخ ف ٟرٍج١خ
اؽز١بعبد اٌؼّالء ثشىً أفضً.

ملحق ()2
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االعُ

اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ

اٌزخظض
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ

اٌغبِؼخ
عبِؼخ ػّبْ األٍ٘١خ
عبِؼخ اٌؼٍ َٛاالعالِ١خ اٌؼبٌّ١خ
عبِؼخ ف١الدٌف١ب
عبِؼخ آي اٌج١ذ
عبِؼخ األِ١شح عّ١خ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب
عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ
عبِؼخ ف١الدٌف١ب
عبِؼخ ف١الدٌف١ب
عبِؼخ ف١الدٌف١ب
عبِؼخ اٌ١شِٛن
عبِؼخ ف١الدٌفب
اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ اٌّفزٛؽخ

أ.د١ِ .ش ً١ع٠ٛذاْ
أ.د .عٍّ١بْ اٌجشزبٞٚ

اعزبر
اعزبر

د .دمحم عؼذاد
دٛٔ .فبْ ػٍّ١بد
د .ػج١ش خٛسٞ
د .أؽّذ اٌذؽ١بد

اعزبر ِشبسن

ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ

اعزبر ِشبسن

ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ
ِؾبعجخ

د .لبعُ اٌؼٛالٍخ
د .عؼفش طٛاٌؾخ
د .دمحم ١ٌٚذ ؽّذاْ
د .دمحم اٌؼضاَ
د .ػٍِ ٟغبػذح
د .أٔظ غضاالد

اعزبر ِشبسن
اعزبر ِشبسن
اعزبر ِشبسن
اعزبر ِغبػذ
اعزبر ِغبػذ
اعزبر ِغبػذ
اعزبر ِغبػذ
اعزبر ِغبػذ
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Abstract
This study aimed to identify the extent of application of the quality costs
approach and its reflection on the structure of products (quality - development pricing) for Jordanian pharmaceutical industries companies.
And the researcher designed a questionnaire distributed to financial managers,
sales managers, marketing managers, production managers, managers of the
technical

department,

pharmacists

and

laboratory

supervisors

in

18

pharmaceutical companies in Jordan, with 7 questionnaires per company, where
the number of questionnaires reached 126 questionnaires Take back from them
116 a questionnaire. And by using the Ready Software Package (SPSS) to extract
the results of the statistical methods, which were the frequency and percentages
test, the Cronbach's alpha formula, descriptive statistics and the simple regression
test , One Sample T-test, the results were achieved, most importantly: availability
of ingredients for the application of quality costs in the pharmaceutical industries
companies and contribution of this approach to the quality of products and their
development by giving importance to equipment, medical devices and
infrastructure , Focusing on the product according to the required specifications
and standards, and defining production costs in the manufacturing cycle and
examination and testing operations, therefore reducing and controlling costs,
Reducing defects and errors from the beginning, giving importance to quality
training programs , and the results have also shown the impact of this approach
on pricing decisions, because of its effective role In reducing costs and achieving
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the profit margin that the administration aspires to. The study recommended the
necessity of paying attention to the approach of quality costs in managing its
costs in pharmaceutical companies, as it applies a large part of its components,
keeping pace with companies of new developments in the field of cost
management, raising awareness of the importance of quality costs for its
employees and holding training courses to qualify them and gain experience, And
the necessity of conducting studies and research on the benefits of applying a
quality cost approach in pharmaceutical companies in cooperation with
researchers in accounting and other areas.

Keywords: Quality Cost approach, Product Structure, Product Quality, Product
Development, Product Pricing, Pharmaceutical Industries.

