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 تحلیل العالقة بین الجودة وتكالیفھا وأھمیتھ للوحدات االقتصادیة
 (دراسة نظریة تحلیلیة)

 
 1الباحث. صادق ظاھر فرحان الزیدي  وأ.د. عباس نوار كحیط الموسوي 

 قسم المحاسبة/كلیة اإلدارة واالقتصاد/جامعة واسط
 
 خالصةال

تُواجھُ الوحدات االقتصادیة تحدیاٍت كبیرة فُِرَضْت علیھا نتیجةً لمحاولتھا البقاُء واالستمرار       
ْن ِمْن قدراتِھا على أمِل االحتفاِظ بزبائنھا وتحقیق میزاٍت في المنافسِة, لِ  َب علیھا أْن تَُحّسِ ذا تََوجَّ

نھا ِمْن المحافظِة على َموقِعھا في سوِق األعماِل, وِمْن أبرِز ھذِه التحدیاْت ھما:  تنافسیٍة تُمّكِ
داِت االقتصادیة إلى النمِو التحسیُن المستمُر للجودةِ وتخفیُض التكلفة, كما وتسعى الكثیُر ِمَن الوح

والتفوِق على منافسیھا ِمْن خالِل تقدیِم منتجاٍت وخدماٍت تلبي حاجات الزبائن ورغباتھم, وِمْن أھم 
ُز علیِھ لتحقیق رضا الزبون ھي الجودة التي أصبحْت ظاھرةٍ عالمیٍة إْذ ال یمكُن أْن یَتِم  ما تَُرّكِ

ُملبِّیاً لمتطلباِت الجودةِ, إْذ تبرز عدة تساؤالت من أھمھا, ما طبیعة قَبوُل ُمنتَجٍ أو خدمٍة إال إذا كاَن 
العالقة بین الجودة وتكالیفھا, وما أھمیة ذلك للوحدات االقتصادیة, وما اھتمام الوحدات 
االقتصادیة بتحسین جودة منتجاتھا وخدماتھا, وما تأثیر ذلك على تكالیف الجودة, ومن ھنا یھدف 

اسة وتحلیل العالقة بین الجودة وتكالیفھا, واھمیتھ للوحدات االقتصادیة, وبعد ھذا البحث إلى در
 اھمھا:إجراء الدراسة والتحلیل تم التوصل إلى مجموعة استنتاجات 

 الجودة مستوى انخفاض أنَّ  إذْ , اآلخر على احدھما یؤثر بحیث وتكالیفھا الجودة بین عالقة وجود
ال تستطیع الوحدات االقتصادیة أن تجعل الجودة و العكس,وب, الجودة تكالیف زیادة إلى یؤدي

میزة تنافسیة, ما لم تَُوّلِ اھتمام بتكالیف الجودة, ألنَّ العالقة بینھما مترابطة, وأّن تحدید العالقة 
بین الجودة وتكالیفھا ذات اھمیة كبیرة للوحدات االقتصادیة, إذا ما أرادت االستمرار والمنافسة 

  في السوق.
Analysis the Relationship between Quality and Cost of Quality and Importance 

of Economic Units (Analytical study of the theory) 
 

ractAbst 
Business firms are  facing big challenges imposed as a result of trying to survive in 
the competition , that require to improve their abilities to preserve its customers  and  
ensure competition characters that enable it to protect market position , more 
important of that challenges are : continuous quality improvement and cost reduction . 
many business firms are attempting to the development and surpass of  competitor by 
offer production and services that gratify customers objectives. 
       The matter is (quality) that became global  phenomenon , when is cannot be 
accepted product or service unless it is responsive to the requirements of quality. And 
appear many queries more important are :  what is the nature of the relationship 
between quality and costs, what is the importance for economic units, what is the 
interesting to improve the quality of their products and services , what is the impact of 
all that on the quality costs? 
This paper aims to study and analysis the quality and its costs , and how important is 
for business firms , the paper has been reached to set of most important conclusions: 
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There is relationship between quality and its costs that one over the other affects,  
when the low level of quality leads to increased costs of quality, and vice versa, and 
cannot business firms that make quality a competitive advantage, unless interesting 
quality costs, because the relationship between the two are interdependent, that 
determine the relationship between quality and costs is of great significance for 
business firms, if they are continue and competition in the market. 

 
 

 المبحث االول: المقدمة ومنھجیة البحث
في ظل التطورات المتسارعة التي تشھدھا االسواق العالمیة, أصبحت الوحدات االقتصادیة      

أّن المنافسة تفرض على ھذِه  تواجھ تحدیات كبیرة تتمثل في اشتداد حدة المنافسة بینھا, إذْ 

الوحدات مزیداً من االھتمام بتحسین مستوى الجودة, وبما أّن عملیة تحسین الجودة تتطلب انفاق 

تكالیف, لذا البد من تحدید طبیعة العالقة بین الجودة وتكالیفھا, وبیان أھمیة ذلك للوحدات 

 االقتصادیة. 

 أوالً: مشكلة البحث:

حث في عدم ادراك الوحدات االقتصادیة لطبیعة العالقة بین الجودة وتكالیفھا, تتمثل مشكلة الب     

األمر الذي ینعكس سلباً على أداءھا االقتصادي وقدرتھا التنافسیة, وفي ضوء ھذِه المشكلة یمكن 

 صیاغة التساؤالت اآلتیة:

 صادیة.ما طبیعة العالقة بین الجودة وتكالیف الجودة, وما أھمیة ذلك للوحدات االقت -1

ما اھتمام الوحدات االقتصادیة بتحسین جودة منتجاتھا وخدماتھا, وما تأثیر ذلك على تكالیف  -2

 الجودة.

 ما المزایا التنافسیة التي تتحقق عند تحدید العالقة بین الجودة وتكالیف الجودة. -3

 ثانیاً: ھدف البحث:

العالقة بین  وتحلیلِ  لى دراسةِ اساً إاس یھدفُ  ھُ نَّ إفوالتساؤالت المطروحة  البحثِ  مشكلةِ  في ضوءِ 

الجودة وتكالیفھا, وما أھمیة ذلك للوحدات االقتصادیة, وكیف یؤثر على استمرارھا في المنافسة 

 في السوق.

 ثالثاً: أھمیة البحث:

یستمد البحث اھمیتھ من اھمیة الجودة للوحدات االقتصادیة, وسعیھا المستمر لتحسین جودة 

ن أجل المنافسة في السوق, وكذلك من اھمیة تكالیف الجودة, والعمل على منتجاتھا وخدماتھا م

تخفیضھا الى ادنى مقدار ممكن مع المحافظة على مستوى مقبول من الجودة یلبي رغبات 

 وتوقعات الزبائن.
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 رابعاً: فرضیة البحث:

 یستند البحث إلى فرضیة اساسیة مفادھا اآلتي:

لجودة تؤثر بشكٍل كبیر على استمرار الوحدات االقتصادیة في (توجد عالقة بین الجودة وتكالیف ا

 السوق)

 خامساً: منھج البحث:

تم االعتماد على المنھج االستقرائي في تحقیق اھداف البحث والتوصل إلى نتائج من شأنھا 

 معالجة مشكلة البحث.

 سادساً: مصادر البحث:

بیة والدوریات والبحوث, والرسائل اعتمد الباحثان على المراجع والمصادر العربیة واالجن

 واالطاریح الجامعیة ومواقع االنترنت والكتب االلكترونیة في إنجاز البحث. 

 المبحث الثاني: مدخل إلى الجودِة ومفاھیمھا األساسیة
 

تُواجھُ الوحدات االقتصادیة تحدیاٍت كبیرة فُِرَضْت علیھا نتیجةً لمحاولتھا البقاُء         
ْن ِمْن قدراتِھا على أمِل االحتفاِظ بزبائنھا واالستمرار ف َب علیھا أْن تَُحّسِ ي المنافسِة, ِلذا تََوجَّ

نھا ِمْن المحافظِة على َموقِعھا في سوِق األعماِل, وِمْن أبرِز ھذِه  وتحقیق میزاٍت تنافسیٍة تُمّكِ
كثیُر ِمَن الوحداِت التحدیاْت ھما: التحسیُن المستمُر للجودةِ وتخفیُض التكلفة, كما وتسعى ال

االقتصادیة إلى النمِو والتفوِق على منافسیھا ِمْن خالِل تقدیِم منتجاٍت وخدماٍت تلبي حاجات 
ُز علیِھ لتحقیق رضا الزبون ھي الجودة التي أصبحْت ظاھرةٍ  الزبائن ورغباتھم, وِمْن أھم ما تَُرّكِ

ً لمتطلباِت الجودةِ, وتُعدُ الجودةُ  عالمیٍة إْذ ال یمكُن أْن یَتِم قَبوُل ُمنتَجٍ أو خدمةٍ  إال إذا كاَن ُملبِّیا
سالحاً تنافسیاً استراتیجیاً بالنسبِة للوحدةِ االقتصادیة ألنَّھا تُحقُق میزة تنافسیة في مجاِل نشاطھا, 
علیھ یستعرض ھذا المبحث مفھوم الجودة وتعاریفھا وأھمیتھا ومراحل تطورھا ومیزتھا 

 تعریف المواصفات القیاسیة للجودة. التنافسیة, فضالً عن
 ):Definition of Quality)  &Concept 2: مفھوم وتعریف الجودةأوالً 

) أي طبیعةُ الشخص, Qualitas) إلى الكلمة الالتینیة (Qualityیعودُ أصل كلمة الجودة (       
ً درجة إتقان الشيء, وظھر ھذا المعنى في عملیاتِ  بناِء القصوِر  وكانْت تعني الجودةُ قدیما

 ابتكاراً  لیست ), والجودة18: 2008ألغراِض الحمایِة فضالً َعْن التماثیِل ِمْن أجِل التفاخر (قندیل,
 المیالد قبل عشر الثامنِ  القرنِ  في كانتْ  إنَّھا بل الغرب, یدَّعي كما الصناعیة الثورة ابتكارات ِمنْ 
 وقوانینٍ  أنظمةٍ  ِمنْ  حمورابي مسلَّةِ  في ردما و ذلك على شاھد العراق، وخیر في البابلیین عند

 أما ).43: 2007الحیاةِ (مجید والزیادات, مجاالتِ  جمیعِ  في الجودةِ  إلى واضحٍ  بشكلٍ  تُشیرُ 
ً  والتي الفرعونیة الحضارة مثل األخرى الحضارات  عمل وقواعد إجراءات على نَصَّتْ  أیضا

 وخیرُ  االشیاء، صنع اتقان الكھنة في یصدرھا التي القوانین والسیما بھا االلتزام یجبُ  محددة
), واكتسبْت الجودةُ 21: 2004الموتى (الفضل والطائي,  وتحنیط االھرامات بناء ذلكَ  على مثالٍ 

وإتقاُن العمُل أھمیةً كبیرةً, إْذ قاًل تعالى في محكِم كتابِھ الكریِم "ُصْنُع هللاُ الذي أتقَن كّل 
وقال رسولھُ الكریم محمد (صلى هللا علیھ وآلھ) "إنَّ هللاَ یُِحُب إذا  ),88شيء"(سورة النمل ,اآلیة 

ً أْن یُتِقنَھ"(صحیح البخاري), وتوالت التعریفات للجودة واصبح كٌل  َعِمَل أحدُُكْم عمالً صالحا

) ومعناھا صار جیداً, وھو ضد الرديء, وأجود الشيء جعلھ جیداً, (یجود) تمیز في صنعتھ الفعل الثالثي (جادَ  نَ الجودة : مشتقة مِ  2
 ).116: 1983(الرازي, 
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) أنَّ الجودة تعني التحرر ِمَن الثغراِت Juran & Godfreyینظر لھا ِمْن وجھِة نظِرِه . ویرى (
 ).,1999:2Juran & Godfreyتخلُص ِمَن األخطاِء التي تتطلُب إعادة العمل (أو ال
وقد وردت تعریفات عدة للجودة ِمْن قبِل رّواد الجودة والباحثین في مجاالتھا والمنظمات وكٌل      

 ).1حسب وجھة نظره كما موضح في الجدول رقم (
 

 الكتّاِب والباحثین والمنظمات تعریفات الجودة على وفق آراء عدد ِمنَ  )1الجدول رقم (
 تعریف الجودة الباحث/ المنظمة ت
1 Juran ) میزات المنتجات التي تحقق رضا الزبائن واحتیاجاتھمJuran, 1999: 2-2( 
2 Dhillon  مجموعة الخواص والسمات لمنتج أو الخدمات التي یحملھا وقدرتھا على تلبیة

 ).Dhillon, 2002: 246متطلبات الزبائن (
3 Oakland ) تلبیة متطلبات الزبائنOakland, 2004: 5.( 
4 Slack et al.  التوافق مع توقعات الزبائن )Slack et al., 2007: 571.( 
الجمعیة األمیركیة  5

  ASQ للجودة
الھیئة والخصائص الكلیة للمنتجِ أو الخدمِة المقدمِة إلشباعِ حاجاٍت صریحٍة 

 ).Heizer & Render,2008:194وأخرى ضمنیة (
المنظمة الدولیة  6

 ISOللتقییس 
الدرجة التي تشبع فیھا الحاجات والتوقعات الظاھریة والضمنیة من خالل جملة 

 ).61: 2009الخصائص الرئیسة المحددة مسبقاً (الطائي وآخرون, 
7 Horngren et 

al.   
ستلبي احتیاجات صنّع أو الخدمة المقدمة والتي ج المُ نتَ ھي مجموعة من الصفات للمُ 

 ).Horngren, et al., 2012: 693( الزبائن وقت الشراء أو خالل االستعمال
8 Sailaja et al. )ضمان االلتزام بمواصفات الزبائن, وھو مقیاس للتمیزSailaja et al., 2015: 

13.( 
 

المعانَي التي تحمُل  ِمْن خالِل التعریفات السابقة یتبیُن أنَّ مصطلح الجودة یأخذُ العدیُد ِمنَ      
في طیّاتِھا تصورات عدة, وتختلُف التصوراُت باختالِف الجھة المستعملة لھُ, فالزبون ینظُر إلى 
الجودِة على أنَّھا مجموعة الخصائص التي یتمیز بھا المنتج وتلبي رغباتِھ, أما الُمنتُِج 

صفاِت المحددِة مسبقاً, أما المجتمع فینظر (الُمَصنُِّع) فینظُر إلیھا على أنَّھا مطابقة الُمنتَُج للموا
 والثقافیة الصحیة وآثارھا العمل، وبیئة العاملین، وخبرات اإلنتاجیِة، على رھاأثیإلى ت

 . والحضاریة
بجمعِ المفاھیِم المتعلقِة بالجودةِ لیحددھا في خمسِة مداخٍل  David Garvin(3األمُر الذي دفََع (   

 ) إْذ تتمثُل ھذه المداخُل في اآلتي:Managing Quality(أساسیٍة جمعھا في كتابِھ 
على وفق ھذا المدخل یُقَصد بالجودةِ أنَّھا  :Transcendent Approach)مدخل التفوق ( -1

مالءمة المنتج لالستعمال, أي قدرة أداء الُمنتَْج لالستعمال بما یمتلكھ ِمْن مواصفاٍت تحقُق 
أفضٍل وصفاٍت تُشبُِع رغبات الزبون, وھذا المدخل یتفُق رضا الزبون ِمْن خالِل تقدیِم أداٍء 

 ,علوان() للجودة على أنَّھا تلبیة حاجات ورغبات الزبون Feigenbaumمع تعریف (
2009 :21(. 

وْفَق ھذا المدخل یُقَصدُ بالجودةِ القدرةُ على قیاِس  :)Produce Approach(مدخل الُمنتَج  -2
لتي تكون قادرة على تحقیِق رغبات الزبون, وھو مفھوم الخصائص المطلوبة في الُمنتَج, وا

الجودة الشاملة التي تؤكد على دقِة ومطابقِة المواصفات, وھذا المدخُل یتفُق َمَع تعریف 
)Crosby ,190: 2012) للجودة على أنَّھا المطابقة للمواصفات (السامرائي وآخرون.( 

مدخل تتمثُل الجودة في قدرةِ الُمنتَجِ على وفِق ھذا الUse Approach): مدخل االستعمال( -3
على إشباعِ الحاجاِت الظاھرةِ والضمنیِة للزبون, وھذا یتفُق َمَع تعریِف الجمعیِة األمریكیِة 

, لذلِك فھي تعتمدُ على فَھِم األفراِد الذي ھو یتَِّسُم بالتغیِر ASQC)للرقابِة على الجودةِ (

3 David Garvinھو أحد رّواد الجودة , واستاذ الجودة في جامعة ھارفارد االمریكیة ومؤلف كتاب : )Managing Quality الذي (
االمریكیة  المتحدةِ  دارة الجودة في الوالیاتِ ومفھومھا, وإ الجودةِ  دارةِ إ لى استراتیجیةِ تغرق في تألیفھ مدة ست سنوات, تطرق فیھ إاس

 دارة الجودة في الیابان.وكذلك إ
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كالمستوى االجتماعي والثقافي, ومستوى اإلشباع, وغیرھا المستمِر تبعاً للعدیِد ِمَن العوامل, 
 ). 24: 2010(المسعودي, 

على وفِق ھذا المدخل تعني الجودة  ):Approach Manufacturingمدخل التصنیع ( -4
ُصْنَع منتجاٍت خالیٍة ِمَن النسِب الِمعیبِة, أي مطابقٍة لمواصفاِت التصمیِم المطلوبة, وھذا یتفُق 

 ).22: 2009لجودةِ في الیابان (علوان, َمَع مفاھیِم ا
وفِق ھذا الَمدَخل یتم إدراُك الجودةُ َعْن طریِق عالقتھا  :Value Approach)(مدخل القیمة  -5

بالسعِر, إْذ یعتمد قرار الشراء بالنسبِة للزبوِن على الجودةِ والقیمِة األفضِل, أو قد یرغُب 
 ).25: 2010قابِِل سعٍر منخفٍض (المسعودي, بعضھم في قبوِل مواصفاٍت متدنیٍة نوعاً ما مُ 

 
فضالً عما تقدم ِمْن مداخِل یرى الباحثان أنَّ ھناَك َمدخالً آخراً یُْمِكن النظر ِمْن خاللِھ إلى      

َمھُ الوحدة االقتصادیة ِمْن قیٍم أخالقیٍة  الجودِة وھو الَمدخُل األخالقي الذي یتمثُل بما تُقَّدِ
ین ونشِر ثقافِة إنجاِز العمِل الصحیح ِمْن أوِل مرٍة خالیاً ِمَن العیوب, وِلما ابتداًء ِمَن العامل

لَھُ ِمْن تأثیٍر أخالقي علیھم, وانتھاًء بالزبوِن في قَبوِلِھ بِِصدِق ما اكتََسبَھُ ِمْن خالِل استعمالِھ 
 للُمْنتَجِ أو الخدمِة المقدمِة إلیِھ.

 :)Hoyle, 2007: 18متغیرات ھي (  ةثالث نْ الجودة مركبة مِ ) أن Hoyleیرى (و     
ج أو الخدمة تَ نْ مدى تلبیة تصمیم المُ  تعكسُ  :)Quality of Design(جودة التصمیم  -1

والمتطلبات التنظیمیة وینبغي تصمیم جمیع الخصائص الالزمة في  الزبون وتوقعاتھ الحتیاجات
 .الُمْنتَج من البدایة

و الخدمة أج تَ نْ لى مدى تطابق المُ إتشیر  :)Quality of Conformance( جودة المطابقة -2
 .التصمیمِ  مواصفاتِ  عَ مَ 
الزبون قادراً على  فیھِ  لى المدى الذي یكونُ إ تشیرُ  :)Quality of Use االستعمال (جودة  -4

 خاللِ  نْ بي رغبات الزبائن مِ لَّ تُ  أنْ  فالمنتجات یجبُ  ,أو الخدمةِ  جِ تَ نْ المُ  استعمالِ في  االستمرارِ 
 االستعمال.وثوقیة وقابلیة الصیانة وسھولة موزیادة ال السعرِ  تخفیِض 

ز سلعة أو یِّ مَ التي تُ  والضمنیةِ  الظاھرةِ  الخصائِص  نَ مِ  مزیجٌ  الجودةَ أنَّ  Hoyle)كما یرى (      
 في من الواجب بأنَّھ) (.Horngren et al, في حین یرى ي أو تتجاوز توقعات الزبونبِّ لَ خدمة وتُ 

 ثَمّ  وِمنْ  التصمیم، جودة خاللِ  ِمنْ  الزبائن احتیاجات تلبي منتجات تصمیم أوالً  االقتصادیةِ  ةِ الوحد
 ,.Horngren et al( المطابقة جـودةِ  خـاللِ  ِمنْ  ھذهِ  التصمیم مواصفات تُقابل أنْ  علیھا فإنَّ 

 تأثیر لھما ابقةِ المط وجـودةِ  التـصمیمِ  جودةِ  في الفشل أنَّ  یوضح) 1( والشكل رقم ،)661 :2006
ً  سیؤثر المطابقةِ  جودةِ  في الفشل أنَّ  إذْ  الزبائن، واحتیاجاتِ  الفعلي األداءِ  ِمنَ  كلٍ  في  في سلبا

           الزبائن. احتیاجات تلبیة عدم إلى سیؤدي فإنَّھ التصمیم جودةِ  في الفشل أّما الفعلي األداءِ 
                                                                 

 
 .الفعلي واألداء الزبائن احتیاجات في وتأثیرھما والمطابقة التصمیم جودة في الفشل) 1( الشكل رقم

     
(الزبون والُمْنتِج)  نظر بوجھتي أجمال قد )(Russell & Taylor فإنَّ  فضالً عّما سبق ذكره 

 المواءمةِ  خاللِ  ِمنْ  الفعلیة الزبائن الستعماالت المالئمة صفتھاب الجودة مفھوم تحدید وحاوال
 .)2وكما موضح في الشكل رقم ( ,بیَن وجھة نظر الزبون ووجھة نظر الُمْنتِج والتكاملِ 
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 .دة ِمْن خالِل المالءمِة الستعماالِت الزبون الفعلیةالجو معنى  )2الشكل رقم (
 
) أنَّ معنى الجودة ِمْن وجھِة نظِر الزبوِن ترتبط بجودِة التصمیِم ِمْن 2یتبین ِمَن الشكِل رقم ( 

حیث خصائِص الجودة والسعر الذي بإمكان الزبون أْن یدفعھُ ِمْن خالِل عملیة التسویق, أما ِمْن 
ً ومقدار وجھِة نظر المُ  نتج فإنَّھا ترتبُط بمدى مطابقة المنتجات للخصائِص المحددة مسبقا

التكالیف التي یتحملھا الُمنتِج في عملیة االنتاج, وإنَّ الجودةَ سواًء أتم النظر إلیھا ِمْن وجھِة 
الستعماِل نظِر الزبوِن أم ِمْن وجھِة نظِر الُمنتِجِ فإنَّھا في النھایِة تؤدي إلى مالءمِة الُمنتَجِ 

 الزبوِن وبما یلبي رغباتھ وتوقعاتھ.  
 ً   :: أھمیة الجودة للوحدات االقتصادیةثانیا

 (Importance of Quality for Economic Units): 
بسبِب ازدیاد ِحدًةْ المنافسة بیَن الوحداِت االقتصادیة وسعیَھا المستمر للحصوِل على أكبِر     

َملَْت العدیدُ ِمَن الوحداِت االقتصادیِة على تحقیِق أھدافھا ِمْن خالِل حصٍة سوقیٍة ممكنٍة, لذا عَ 
یُز على منافسیھا,  واعتمدْت التركیُز على منتجاٍت عالیِة الجودةِ ِمْن أجِل المنافسة وزیادة  التَمَّ

 الحصة السوقیة وتحسین الربحیة.
مكانِھ أْن یُحقَق مزایا ُمھمة للوحدةِ مما سبق یُمكُن القَول أنَّ االھتمام بالجودةِ وتطبیقاتھا بإ

 االقتصادیِة ِمْنھا: 
): للجودةِ العالیِة إمكانیة زیادة Costs and Market Share(التكالیف والحصة السوقیة  -1

الحصة السوقیة وتخفیض التكالیف للوحدة االقتصادیة, وھذا یؤدي إلى التأثیِر في ربحیتھا, 
م المبیعات وبالنتیجة یؤدي إلى زیادة الربحیة, كذلك وتحسین الجودة یؤدي إلى زیادةِ حج

: 2012یؤدي إلى تخفیض التكالیف نتیجة لزیادة الطاقة اإلنتاجیة (السامرائي وآخرون, 
192.( 

): تَستَِمدُ الوحدةُ Reputation of Economic Unitسمعة الوحدة االقتصادیة ( -2
بِھ منتجاتھا, فالجودةُ العالیةُ تساعدھا في  االقتصادیةُ سمعتھا ِمْن مستوى الجودة الذي تَْنتُجُ 

نُھا ِمْن رسم سیاستھا  ذلَك وإنتاج منتجاٍت جدیدٍة  على وفقِ تحسیِن سمعتھا السوقیة وتَُمّكِ
والتوسُع في المنتجاِت الحالیِة, وتلقي بتأثیرھا على عالقاتھا َمَع الزبائِن ِمْن جھٍة, والمجھزین 

 .  )73: 2009ن, ِمْن جھٍة أخرى (الطائي وآخرو
: بإمكاِن الوحدةِ االقتصادیِة التخلُص )Compensatory Claimsالمطالبات التعویضیة ( -3

ِمَن المطالباِت التعویضیة والمساءلة القانونیة التي ِمَن المحتمِل حدوثھا في حالِة انتاجھا 
احتیاجاِت الزبائن منتجات منخفضة الجودة وذلَك َعْن طریِق إنتاج منتجاٍت عالیِة الجودةِ تلبي 

 ).31: 2010وتوقعاتھم (المسعودي, 
في ظّلِ التطور التكنلوجي أصبحْت الجودةُ ): Results Internationalالنتائج الدولیة ( -4

ً فإّن علیھا أْن تستوفي  ً عالمیاً, فإذا أرادْت الوحدةُ االقتصادیةُ أو البلدُ أْن تنافس عالمیا شأنا
مقبوٍل, ألنَّ المنتجات المنخفضة الجودة تُؤذي الوحدة  متطلبات الجودة العالیة وبسعرٍ 
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 االقتصادیة والمجتمع, ویمكن أْن تكون لھا تأثیراٍت خطیرةٍ على میزاِن المدفوعات
)(Heizer & Render, 2011: 223. 
 :Evans & Lindsay, 2008( باآلتي الجودة تكمنُ  أھمیة كما یرى بعض الباحثین أنَّ      

410(: 
الجودة المرتفعة تؤدي إلى Higher Customer Loyalty): للزبون ( لعاليا الوالء -1

 .للوحدةِ االقتصادیة موالٍ  زبونٍ  إلى یقود قناعٍة عالیٍة بالمنتجِ وھذا
 أساس قاعدة یوفر الزبون والءَ  إنَّ A higher Market Share): ( أعلى سوقیة حصة -2

 الحصةِ  زیادةِ  إلى یؤدي وذلكَ  جدد زبائن بُ تجل الشفویة إعالناتھم وإنَّ  للوحدةِ االقتصادیِة،
 .السوقیة

 جودة ذات الوحدةُ االقتصادیةُ بضائعَ  تَْنتِجُ  عندما): (Loyal Workers العاملین والء -3
 والقناعةِ  الرضا ِمنَ  عالٍ  مستوى على ویحصلونَ  بعملھم سیفخرونَ  عاملیھا فإنَّ  مرتفعة

 .بوظائفھم
 إنَّ  Less Exposure to Price Competition):( السعریةِ  المنافسةِ  إلى أقل تعرض -4

 في ستكون عالیٍة، جودةٍ  ذات ومنتجاتھا مرتفعة انتاجیتھا تكون التي الوحدات االقتصادیة
 .األسعار أساس على منافسة ھناك تكون عندما جیدة حالة

 سوفَ  مرةٍ  أولِ  ِمنْ  صحیحة بصورة األشیاء عمل إنّ  :(Low Costs)منخفضة  تكالیف -5
 .والخارجي الداخلي الفشلِ  تكالیفِ  تخفیِض  في ِھمُ یُس

یتبین أنَّ الجودةَ ذاَت أھمیٍة استراتیجیٍة للوحدةِ االقتصادیِة كونھا تعمُل على تخفیِض      
التكالیِف, وتحسیِن اإلنتاجیِة, وزیادةِ الربحیة, وكسب زبائن جدد, وزیادة حصتھا في السوِق, 

تھم مّما یؤدي إلى نشِر ثقافِة الجودة فیما بینھم, فضالً َعْن تحقیِق وزیادةِ ثقِة العاملیَن بمنتجا
 أھداِف الوحدةِ االقتصادیِة القصیرةِ والطویلِة األجل.

 ً  :)Quality Charectareas(4: خصائص الجودة ثالثا
إنَّ خصائص الجودة یمكُن أْن تقسم على خصائِص جودةِ الُمنتَجِ وخصائِص جودةِ الخدمِة,      

 ي كاآلتي:وھ
                    ):Product Quality Charectareasخصائص جودة الُمنتَُج ( -1
 تقدیُم منتجٍ  علیھا الزبائن وتلبي احتیاجاتھم وتوقعاتھم رضا االقتصادیة الوحدة تحقق كي     

 ):Russell & Taylor, 2011: 56 اآلتیة ( یتصُف         بالخصائِص 
 شیر إلى الخصائِص التشغیلیِة األساسیِة للُمْنتَج.): یPerformanceاألداء ( - أ
 ): خصائص إضافیة تَُكِمُل عمل الخصائص التشغیلیة األساسیة.Featuresالمواصفات ( - ب
 ): احتمال عمل الُمْنتَج دون أّي فشل طوال مدة استعمالھ.Reliabilityالموثوقیة ( - ت
 .): درجة مطابقة الُمْنتَج للمواصفاتConformanceالتوافق ( - ث
 ): مقدار االستفادة ِمَن الُمْنتَج خالل عمره اإلنتاجي, قبل أْن یتم استبدالھ.Durabilityالمتانة ( - ج
 ): سرعة وإمكانیة الصیانة وبسھولة.Serviceabilityإمكانیة الخدمة ( - ح
 ): كیف یبدو الُمْنتَج والطعم والرائحة والشعور بالُمْنتَج.Aestheticsالجمالیة ( - خ
 المنتجات. ِمنَ  ضرراً  أو إصابة یعاني لن الزبون أنَّ  ضمان ):Safetyالسالمة ( - د
 التجاریة، العالمة اسم ): تصورات ذاتیة استناداً إلىPerceived Qualityالجودة المدركة ( - ذ

 ذلك. شابھ وما واإلعالنات،
 
 
 
 

 .)خصائص الجودة(بدالً من  )ابعاد الجودة(بعض المصادر تعتمد تسمیة  - 4
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 ):Quality of Service Characteristicsخصائص جودة الخدمة ( -2
نوعا ً ما َعْن تلَك المتعلقِة بالمنتجاِت المصنعِة, جودة الخدمة  خصائُص جودةُ الخدمةُ تختلفُ      

ترتبط بشكٍل مباشٍر باآلخر, والتفاعل بین الموظفین والزبائن, وھناك خصائص عدة لجودِة 
 ):James & Evans, 2011: 17الخدمة وھي كاآلتي (

 دمة.): كم ِمَن الوقِت على الزبوِن أْن ینتظر للحصول على الخTimeالوقت ( - أ
 ): ھل تم تقدیم كل ما طلبھُ الزبون.Completenessاالكتمال (  - ب
 ): كیف یتعامل الموظفون َمَع الزبائن.Courtesyالمجاملة (   -ت 
 ): تقدیم الخدمة للزبائن في كِل مرةٍ بالمستوى نفسھ.Consistencyاالتساق (  -ث 
 ة.): سھولة الحصول على الخدمAccessibilityسھولة الحصول (  -ج
 ): تأدیة الخدمة كما یجب في كل مرة .Accuracyالدقة (  -ح 
 ): ردة الفعل تجاه الحاالت غیر المعتادة.Responsivenessاالستجابة ( -خ 

یتبین أنَّ خصائص جودة الخدمة تختلف َعْن تلك المستعملة في تصنیعِ المنتجاِت, وِمَن      
دماِت المتداخلة فیما بینھا, وكذلك ھناك صعوبة في الُممكِن أْن یكوَن التصنیع مجموعة ِمَن الخ

 قیاس مستوى جودة الخدمة, أما في المنتجات فمن السھل تحدید مخرجات اإلنتاج.
من جھٍة أخرى فإن ھناك تسعة عوامل أساسیة تؤثر في جودة المنتجات والخدمات یطلق      

 :)Kumar & Suresh, 2008: 132-133, وھي كاآلتي M9(5)علیھا (
: بسبب التقدم التكنلوجي, یمكن أْن نرى العدید ِمَن المنتجاِت في Markets)األسواق ( - أ

األسواِق كل ذلَك ِمْن أجِل تحقیق رضا الزبائن, لذلَك تعمُل الوحدات االقتصادیة على تحدید 
 .احتیاجات الزبائن وتلبیتھا في ضوِء التكنلوجیا الحالیة أو ِمْن خالِل تطویر تكنلوجیا جدیدة

إنَّ زیادةَ المنافسة العالمیة یستلزُم نفقات ضخمة ِمْن أجِل شراء معدات  ):Moneyالمال ( - ب
جدیدة مّما یؤدي إلى تحسیِن اإلنتاجیِة والجودةِ وِمْن ثم تخفیِض تكالیِف الجودةِ المتعلقِة 

 بالصیانِة وتحسیِن مستوى الجودة.
 التنظیمي، الھیكل وتشعب دیةالوحدات االقتصا توسع بسببِ  :Management)اإلدارة ( - ت

 . اإلداریة المستویات مختلفِ  وفي األشخاص بمسؤولیة الجودة وتعلق
النمو السریع في المعرفِة التقنیة یؤدي إلى تطویر الموارد البشریة َمَع  ):Menاألفراد ( - ث

 اختالِف تخصصاتھم، وھذا یتطلُب تشكیل مجموعات لتحقیِق التخصِص الكامل.
المناسب  بالحافزِ  اإلفرادِ  قبلِ  نْ ربط مسؤولیة تحقیق الجودة مِ إنَّ (Motivation):  الدافع - ج

 عالیة. بجودةٍ  منتجاتٍ  وإنتاجِ  مشكلة في تصمیمِ  ةأیّ لْن یكون ھناك لھذه المسؤولیة  
 المھمةِ  موراال نَ اختیار المواد المناسبة والمطابقة للمواصفات، مِ إنَّ (Materials):  المواد - ح

 الموادِ  اختیارِ  خاللِ  نْ ویمكن تحقیق جودة المنتجات مِ  بیِة احتیاجاِت الزبائن,الجودةِ لتل في
 المناسبة.

ِمْن أجِل الحصوِل على  ):Machines and Mechanizationاآلالت والمكننة ( - خ
منتجاٍت ذاِت جودةٍ عالیٍة والتي تؤدي إلى زیادةِ اإلنتاجیِة في الوحدِة االقتصادیِة, فھي بحاجٍة 

 عماِل آالٍت متقدمٍة ومكننِة العملیاِت المختلفة.إلى است
 وسائل :)Modern Information Methods(للمعلومات  الحدیثة األسالیب - د

 وتقدیمِ  والتسویقِ  للتصنیعِ  الالزمةِ  البیاناتِ  واسترجاعِ  تخزینِ  في تساعدُ  الحدیثة المعلومات
 .الخدمات

 المنتجات تنوع إنَّ  ):Mounting Product Requirements( المنتج متطلبات تزاید - ذ
 والتصنیعِ  المنتجاتِ  تصمیمِ  عملیةِ  في التعقیدِ  إلى یؤدي الزبائن رغبات وتلبیة األسواق في

 .المتطلبات ھذهِ  لمواجھةِ  خطة وضعُ  االقتصادیةِ  الوحدةِ  على إْذ یتعینُ  الجودةِ، ومعاییرِ 

 ).Kumar & Suresh, 2008: 132التسع ( للفقراتِ  االجنبیةِ  الكلماتِ  نَ لى الحروف األولى مِ استناداً إ M9)یت (سم  5
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تحقیقھا دفعة واحدة َمَع وجوِد  إنَّ خصائص جودة المنتجات والخدمات ِمْن غیر الممكن     
العدیِد ِمَن العوامِل التي تؤثر علیھا, لذلك فھي تحتاج إلى مراحل عدة تطورْت ِمن خاللھا 

 الجودة إلى أْن وصلْت إلى ما ھي علیِھ اآلن. 
 

 :)Quality Development Stagesرابعاً: مراحل تطور الجودة (
 كن إیجازھا باآلتي:شھدت الجودة مراحل تطور متعددة یُم     

 Inspection Stage): مرحلة الفحص ( -1
ُز على فحِص المنُتَج, وأھم قرار یتعلق بالجودة ھو متى یتم فحص       كانْت تحلیالت الجودة تُرّكِ

الُمْنتَج؟, وماھو عدد المنتجات التي یتم فحصھا؟, بحیث تتضمن عملیة الفحص قیاس واختبار 
ً للمواصفات یَتُِم وتفتیش المنُتَج وتحدید مدى  مطابقتھ للمواصفات الموضوعة, فإذا كاَن ُمطابِقا

تَسلیَمھُ للزبون, أما إذا كان غیر مطابق للمواصفاِت یجري علیِھ إعادةِ العمل أو یُباُع بسعٍر أقل, 
 ). 25: 2012في ھذِه المرحلِة فَقَْط یَتُم اكتشاف الخطأ دوَن القیاُم بَِمْنِعھ (جودة, 

  ): (Quality Control Stageبة الجودةمرحلة رقا  -2
في ھذِه المرحلِة كاَن استعماُل المواصفات المحددة ُمسبقاً في جمیعِ مراحِل العملیِة اإلنتاجیِة      

ابتداًء ِمْن طلِب المواِد األولیِة واستالمھا وفحصھا  ولحین تسلیم الُمْنتَْج إلى الزبون (المسعودي, 
2010 :37.( 

) رقابة الجودة على أنَّھا تعني التقنیات واألنشطة التنفیذیة التي تھدف على Zairiف (كما یُعرِّ      
حٍد سواء إلى مراقبِة العملیِة اإلنتاجیِة والقضاِء على أسباِب األداِء غیر الُمرضي ِمْن أجِل تحقیِق 

 :) (Zairi,1991: 37 الفاعلیِة االقتصادیِة, ویرى أنَّھا تستند على اآلتي
 اعة دون قیاس.ال صن - أ

 ال قیاس دون سجالت. - ب
 ال سجالت دون تحلیل. - ت
 ال تحلیل دون استعمال التغذیة الراجعة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. - ث

 ):Zairi,1991: 38 كاآلتي ( أنَّ ھناك ثالثة أنواع ِمَن الرقابة, وھي )Zairi(كما یرى  
المتشدد لرقابِة الجودةِ واكتشاِف ): تَُمثُِّل المنھج Irregular Controlرقابة غیر نظامیة ( - أ

 الخطأ قبل وقوعھ.
): تتم ِمْن خالل تنفیذ عملیات فحص في مراحٍل معینٍة Regular Controlرقابة نظامیة ( - ب

 ِمْن عملیِة توفیِر الخدمِة أو الُمنتَج.
): تعني التحلیل َعْن طریِق القیاِس والتحلیِل اإلحصائيِ Control Scientificرقابة علمیة ( - ت

 باستعماِل نظریة أخذ العینات. 
) إنَّ رقابة الجودة مسؤولة َعْن ضماِن الجودةِ ِعندَ تكالیِف الجودةِ .Naidu et alبینما یرى (     

 ): (Naidu et al., 2006: 8المثلى, وإنَّھا تحقُق منافَع عدة, وھي كاآلتي
 التحسینات في جودةِ المنتجِ والتصمیم. - أ
 سائر الجودة.تخفیض تكالیف التشغیل وخ - ب
 تحسین في معنویاِت العاملین. - ت
 تحسین في أسالیِب التفتیش. - ث
 وضع معاییر الوقت للعمل. - ج
 وضع جدول زمني محدد للصیانِة الوقائیة. - ح
 توفر بیانات مفیدة لالستعماِل في اإلعالِن للمنتجات. - خ
توفیر أساس فعلي لمحاسبة التكالیف على وفق المعاییر, للخردة, وإعادة الصنع,  - د

 فحص.وال
 ):Quality Assurance Stageمرحلة توكید الجودة (  -3
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 یتم بالجودة المتعلقة األنشطة بأنَّ  المعنیة األطراف كل الثقة بین لبناء الدلیل تقدیم نشاط ھي      
 الكافیة الثقة ضروریة كي توفر والمنھجیة المخططة اإلجراءات ھذه فاعٍل, كل نحوٍ  تنفیذھا على

 .Rumane, 2011: 21)الجودة ( سوف یلبي متطلبات عینةم خدمة أو لُمْنتَجْ 
ف  كما       ) توكید الجودة بأنَّھ التركیز على توفیر الثقة بأن الجودة سیتم الوفاء (Hoyleیُعّرِ

 :Hoyle, 2001بمتطلباتھا, ویُمكن للوحدةِ االقتصادیِة تحدید خطوات توكید الجودة باآلتي 
61):( 
 تعلن خطط الوحدة االقتصادیة لتحقیِق الجودة. الحصول على الوثائِق التي - أ

 وضع خطة تحدد كیف سیتم الحصول على توكیِد الجودةِ, أي خطة لضمان الجودة. - ب
 تنظیم الموارد الالزمة لتنفیِذ خطٍط لتوكیِد الجودة. - ت
تحدید ما إذا كان الُمْنتَج أو الخدمة یمتلك الخصائص التي ِمْن شأنھا تلبیة رغبات  - ث

 ن.وحاجات الزبو
تقییم العملیات والمنتجات والخدمات التي تقدمھا الوحدة االقتصادیة وتحدید مخاطر  - ج

 الجودة.
تحدید ھل أنَّ خطط الوحدة االقتصادیة كافیة لرقابِة الجودةِ أو القضاِء على مخاطِر  - ح

 الجودة.
 تحدید إلى أي مدى تَّم تنفیذ خطط الوحدة االقتصادیة التي تتعلق بالجودة. - خ
 قة المنتج أو الخدمة لمواصفاِت الجودةِ المحددةِ مسبقاً.تحدید مطاب - د

 ):Total Quality Management Stageمرحلة إدارة الجودة الشاملة (  -4
) إدارة الجودة الشاملة بأنَّھا ثقافة مؤسسیة تتسم بزیادة رضا Dahlgaard et alیُعَِرُف (.     

میعِ العاملین في الوحدةِ االقتصادیِة, وإنَّ تنفیذ الزبائن ِمْن خالل التحسینات المستمرة وبمشاركِة ج
مبادئ ومفاھیم إدارة الجودة في كِل جانٍب ِمْن جوانِب النشاِط, وفي جمیعِ مستویاِت اإلدارةِ, وِمْن 

 Dahlgaard et(قِبَِل جمیعِ األفراِد وفي كِل مرحلٍة, وفي كِل قسٍم ِمْن أقساِم الوحدةِ االقتصادیة 
al., 2007: 8.( 

ولكي تكون الوحدة االقتصادیة فاعلةً جداً یجُب أْن تعمل كل الوظائف معاً وبشكٍل صحیحٍ ِمْن   
أجِل تحقیِق األھداف نفسھا, َمَع االعتراِف بأنَّ كل فرد وكل نشاط یؤثر ویتأثر 

 .Oakland, 2003: 30)(باآلخرین
َف (     الوظائف والعملیات جمیع إدارة الجودة الشاملة بأنَّھا Omachonu & Ross)كما عرَّ

 ذلكَ  ِمنْ  والھدفُ  والخدماِت, السلعِ  لجودةِ  تحسیٍن مستمرٍ  تحقیقِ  أجلِ  ِمنْ  الوحدة االقتصادیة داخل
رضا الزبائن, ویرى أنَّ زیادة قبول واستعمال إدارة الجودة الشاملة ھو نتیجة لثالثِة اتجاھاٍت  ھو

 ):(Omachonu & Ross, 2005:12رئیسٍة 
 عل لتزایِد المنافسِة المحلیِة والعالمیِة.ردَّة ف - أ
الحاجة إلى تكامل ِعدَّة وظائف تنظیمیة ِمْن أجِل تحسیِن اإلنتاجِ الكلي للوحدةِ االقتصادیِة  - ب

 وكذلك جودة اإلنتاج لكِل وظیفٍة فیھا.
 قبول إدارة الجودة الشاملة في مجموعٍة متنوعٍة ِمْن صناعاِت الخدمِة.  - ت

ئي وآخرون) فیرون بأنَّھا تمثل إحدى مكونات النظام اإلداري للوحدةِ بینما (السامرا     
االقتصادیة, وتستندُ إلى مجموعٍة ِمَن الفلسفاِت واألدواِت والعملیاِت اإلحصائیِة واإلداریِة الھدُف 
ِمْنھا رقابة وتحسین مستوى جودة األداء الكلي للوحدةِ االقتصادیِة بوصفِھ مسؤولیة جمیع األفراد 

ھا ومشاركتھم في عملیِة التحسیِن المستمر للجودة ِمْن خالِل االستعمال األمثل للموارِد المتاحة فی
 ).100: 2012وتحقیق رضا الزبون بأقِل تكلفٍة ممكنة (السامرائي وآخرون, 

 ,Russell & Taylorإْذ تقوم إدارة الجودة على مجموعٍة ِمَن المبادئ, وھي كاآلتي (    
2011: 67:( 

 ودة یجب أْن تُدار.الج - أ
 الزبون یحدد الجودة, ورضا الزبون ھو الھدف األعلى, بل ھو شرط غیر قابل للتفاوض. - ب
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 یجُب أْن تكون اإلدارة معنیة بجمیع األموِر المتعلقِة بإدارةِ الجودة. - ت
 تحسین الجودة المستمر یُعَدُّ الھدف االستراتیجي, األمر الذي یتطلب التخطیط والتنظیم. - ث
 ودة یُعَدُّ مسؤولیة كل موظف ویجب تدریب جمیع العاملین لتحقیِق ذلَك.تحسین الج - ج
 مشكالت الجودة في العملیاِت یجُب منع حدوثھا. - ح
 معیار الجودة ھو عدم وجود عیوب. - خ
ً التحكم بالعملیات  - د یجُب قیاس الجودة, والتحسین یتطلب استعمال أدوات الجودة, وخصوصا

 اإلحصائیة.
 بالتقنیاتِ  األخذ مرحلة وھي خامسة لمراحل تطور الجودة, مرحلة یضیف َمنْ  كما أّن ھناكَ      

 Sixالسداسي ( الحیود ِمنَ  بكلٍ  التقنیات ھذهِ  إْذ تتمثلُ  الشاملِة, الجودةِ  إدارةِ  في المعاصرةِ 
Sigma,( التحسین المستمر Kaizen),( الرشیق واإلنتاج Lean Manufacturing),(   ْإذ 

على وفِق  واألداء الجودة مستویات أعلى إلى الوصولِ  ِمنَ  التحققِ  لىإ السداسي الحیود یھدف
 والقیام سلعٍ وخدماٍت، ِمنْ  االقتصادیةِ  الوحدةِ  ھذهِ  مخرجاتِ  َعنْ  المتوفرة والمعلومات البیانات
 الزبائن, أما رغبات َمعَ  المخرجات ھذه توافق مدى معرفة ألجلِ  والمعلومات البیانات ھذه بتحلیلِ 

 ھدفِ  َعنْ  فضالً  االنتاجیة مستوى تحسینِ  إلى تؤدي أن تطبیقھا شأن فِمنْ  التحسین المستمر تقنیة
 تھدُف إلى الرشیق االنتاج تقنیة أنَّ  حین تخفیض التكالیف, في ألجل المخزون مستویاتِ  تخفیِض 
 األنشطة ءوالغا الحاجات ھذهِ  تلبي التي الضروریةِ  االنشطةِ  لتحدیدِ  الزبائنِ  حاجاتِ  على التركیز

 .)17:2010(الزھراني،  العمل تدفق طریقةِ  كافة ِمنْ  الضروریةِ  غیر
مّما سبَق أعالهُ, یَتَبَیُن أنَّ إدارة الجودة الشاملة ھي نتیجة تكامل اإلسھامات المعرفیة كافة      

نیات اإلداریة ولجمیع المراحل السابقة, إْذ تُعَدُّ نقطة تحّول للجودةِ على األقل فیما وصلْت إلیھ التق
حتى اآلن, وإنَّ تطبیق إدارة الجودة الشاملة یحقق مزایا عدة للوحدةِ االقتصادیِة أھمھا تخفیض 

 ) مراحل تطور الجودة:3التكالیف وزیادة اإلنتاجیة وزیادة الحصة السوقیة. ویلخص الشكل رقم (
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مراحل تطور الجودة )3الشكل رقم (
 .ینالمصدر: من إعداد الباحث

 
 خامساً: النظرة التقلیدیة والنظرة الحدیثة للجودة

 :(The Traditional View & Modern View of Quality) 
مراحِل التي مرْت بھا الجودة, ینبغي بعد التعرف على المفھوِم والتعاریِف المتعددةِ وال     

التعرف على وجھتي النظر المختلفة حول الجودة, وھما وجھة النظر التقلیدیة ووجھة النظر 
ً یتطلُب زیادة في التكالیف,  الحدیثة, إْذ تفترض وجھة النظر التقلیدیة أنَّ تحسین الجودة دائما

ِمْن خالل إنتاج منتجات ذات جودة أقل وتستطیع الوحدة االقتصادیة تخفیض إجمالي التكالیف 
والتسامح ِعْن مستوى معین ِمَن المعیب, أّما وجھة النظر الحدیثة للجودة فترى أنَّ المحاوالت 
التي تقوم بھا الوحدة االقتصادیة لتحسیِن الجودةِ ھي التي ستقودھا إلى النجاح, وعلیھا أْن ال 

یِب ِمْنھا وِمْن ثَّم إعادة العمل علیھ, إْذ بدالً ِمْن ذلَك تنتظر فحوصات المنتجات النھائیة لكشِف المع
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), Maher et al., 2008: 116یجُب علیھا وضع أھداف وإجراءات الجودة في بدایة العملیة (
 للجودة مقارنة بین وجھتي النظر التقلیدیة والحدیثة )2رقم (ویوضح الجدول 

 .یة والحدیثة للجودةمقارنة بین وجھتي النظر التقلید )2الجدول رقم (
 النظرة الحدیثة للجودة             النظرة التقلیدیة للجودة                 

 الجودة تخفض التكالیف. الجودة تزید التكالیف
ً فحص تتطلبال  العیوبِ  نَ المنتجات الخالیة مِ  المنتجات تتطلب الفحص.  .ا

 ب.النظام یسبب معظم العیو العاملین سبب معظم العیوب.
ً ھدافأتتطلب معاییر و ً ھدافأال تتطلب معاییر و . ا  . ا

(اعادة  منخفضةالنظر في عواقب شراء مواد ذات جودة  اقل المجھزین تكلفة. نْ الشراء مِ 
 ).وغیرھا, خردةالعمل, ال

 التركیز على األرباح طویلة األجل.  قصیرة األجل. التركیز على األرباحِ 
النتیجة  حتى لو كانتْ تعظیم األرباح قصیرة األجل 

 .منخفضةجودة 
وھذا  الزبائنِ  نَ مِ  مستمرٍ  لى والءٍ إالجودة العالیة تؤدي 

 رباح طویلة األجل.ألى إیؤدي 
Managerial "2008, Michael W., Stickney, Clyde P., Weil, Roman L.,, : MaherSource

Accounting: An Introduction to Concepts, Methods, and Uses", Tenth Edition ,South-
Western, USA, p:116.                                               

ً كبیراً بین وجھتي النظر حول زیادة وانخفاض 3ِمَن الجدوِل رقم(      ) یتبیُن أنَّ ھناك اختالفا
, فالنظرة التكالیف عند تحقیق الجودة, وكذلك في سبب حصول المعیب في المنتجات والخدمات

ً ِمَن النظرِة التقلیدیِة للجودِة في جمیعِ فقراِت  الحدیثة للجودِة تكاد تكون على العكِس تماما
 . المقارنِة الواردة في الجدولِ 

 ):Quality as Competitive Advantageسادساً: الجودة كمیزة تنافسیة (
 على الوحدة االقتصادیة "قدرةبأنَّ المیزة التنافسیة ھي  )12: 2012یرى (الفضل وغدیر,     
 وفي اآلن بالمنافسین مقارنةً  6القیمة سلسلة نشاطات تفرد أو تمایز عبر للزبون متفردة قیمة تقدیم

)"بأنَّھا األبعاد الحرجة التي یجُب أْن Krajewsik et al, 2010: 13بینما یعرفھا ( المستقبل",
رضا الزبون الداخلي والخارجي, اآلن وفي  تمتلكھا العملیة أو سلسلة القیمة ِمْن أجِل تحقیقِ 

) فیرى بأنَّ "المیزة التنافسیة تمثل القدرات التي تتمتع بھا 88: 2010(المسعودي, المستقبِل", أما 
الوحدة االقتصادیة وإمكانیة التكیف َمَع بیئة العمل واالستثمار األمثل والكفوء للموارد المتاحة ِمْن 

ماٍت بأقِل تكلفٍة وأعلى جودةٍ وأكثر منفعٍة وبما یحقق لھا التفوق على أجِل انتاجِ منتجاٍت أو خد
(السامرائي وآخرون) "إنَّ المیزة التنافسیة تمثل األداة  منافسیھا وتحقیق رضا الزبائن", ویرى

التي ِمْن خاللھا تتمكن الوحدة االقتصادیة التفوق على منافسیھا في السوق, ویتطلب ذلك تحقیق 
ِمْن خالِل توفیر المنتجات التي تلبي احتیاجاتھم وتوقعاتھم (السامرائي وآخرون,  رضا الزبائن

ً من أجل كسب میزةٍ تنافسیة أو أكثر ِمَن  ),240: 2012 لذا تعمل الوحدات االقتصادیة جمیعا
المزایا التنافسیة المعروفة وھي (الجودة, والتكلفة, والمرونة, والتسلیم, والخدمة), وتعد الجودة 

كثر أھمیة ِمْن بین المزایا الخمس في الحاضر أو المستقبل, فِمْن دوِن الجودةِ العالیِة للمنتجاِت األ
والخدماِت غالباً ما تتعرُض الوحداُت االقتصادیةُ إلى الفشِل أمام منافسیھا, إْذ أنَّ المحك األساس 

ویرى ), 41: 2009سید, لتقویِم أي صناعة أو خدمة ھو جودة السلعة أو الخدمة المقدمة (عبد ال
) أنَّ الوحدات االقتصادیة التي تقدم منتجات وخدمات ذا جودة عالیة 493: 2009(إیفان ودین, 

یكون لھا حصص كبیرة في سوِق األعماِل وأنَّھا تستطیع أْن تُحقَق عائداً على المبیعات أكثر ِمْن 
 ا جودة منخفضة.ثالثِة أمثال ما تحققھُ نظیراتھا التي تقدم منتجات وخدمات ذ

إنَّ تحقیق الجودة والریادة في السوِق یتطلب توجھ مستقبلي قوي, وأْن یكون التخطیط       
ً للجودةِ والتمیِز في األداِء في جمیعِ أنحاِء الوحدةِ االقتصادیِة  االستراتیجي لألعمال موجھا

)Evans, 2011: 32یجابیة بین نجاح الوحدة ), َمَع ذلك تشیُر الدراسات التجریبیة وجود عالقة إ

 نْ مِ  المقدمةِ  أو الخدماتِ  أقصى قیمة للمنتجاتِ  التي تسھم في تحقیقِ  األنشطةِ  نَ : ھي سلسلة متتابعة مِ )(Value Chain سلسلة القیمة 6
 ).Atkinson, 2007: 317( االقتصادیةِ  الوحداتِ  قبلِ 
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االقتصادیة وإدارة الجودة, وھناك نوعان ِمَن األسالیب الرئیسة لتقییم المنفعة المتعلقة بالجودة, 
األول ھو االختالف النقدي المتعلق بتكالیف الجودة مع مرور الوقت, والثاني یقیس المنفعة ِمْن 

ووالء الزبائن, والحصة السوقیة  عدةِ جوانٍب, كالمبیعات, ورضا الزبون, ورضا العاملین,
)Rabfeld et al., 2015: 8.( 

في كتابِھ  Juran,1951) والجودة تخلق قدراً كبیراً ِمَن التكالیِف للوحدةِ االقتصادیِة, ویذكر (      
(دلیل ضبط الجودة) إنَّ على المدیرین معرفة تكالیف الجودة ِمْن أجِل إدارِة الجودةِ على نحٍو 

 ).Brown et al., 2001: 279فاعٍل (
مّما سبق یتبیُن أنَّ الجودة ِمْن أھم المیزات التنافسیة, وإنَّ المیزة التي تتمیز بھا الوحدة      

االقتصادیة الیوم, ستحل محلھا اتجاھات جدیدة مستقبالً, لذا علیھا أْن تُفَِعَل أيَّ شيٍء صحیح 
لفعِل األشیاِء الصحیحة, وإن لم تفعلھا  طالما أنَّ المنافسین على الموجِة نفسھا وجاھزون

 سیفعلھا المنافسون وتخسر الوحدة االقتصادیة ما لدیھا.
في ختام ھذا المبحث, اتضح أنَّ الجودة مرْت بمراحِل تطوٍر عدة, وقد اصبحْت ضرورة ِمْن      

قتصادیة ضروراِت النجاحِ في سوِق المنافسِة المعاصرِة, لذا فھي تحظى باھتمام الوحدات اال
والزبائن على حٍد سواء, فضالً ِعْن اھتمام المنظمات الدولیة المعنیة بالجودِة, إال أنَّ الجودة 
سواء أكانْت عند المستویات المطلوبة أم دونھا ال تتحقق ِمْن فراغ بل تكلف الوحدات 

ً لتحقیِق االقتصادیة مبالغ طائلة تتمثُل بما یُنفَُق على االنشطِة المختلفِة التي تھدف اس اسا
مستویاٍت معینٍة ِمَن الجودِة أو التكالیِف المترتبِة على حدوِث مستویاٍت متدنیٍة ِمَن الجودِة, إنَّ 

 ھذِه التكالیف وما یرتبط بھا ِمْن تفصیالت شكلْت محوَر النقاش في المبحِث القادم.
 سیةالمبحث الثالث: دراسة نظریة تحلیلیة لتكالیف الجودة ومفاھیمھا االسا

 أوالً: تكالیف الجودة: المفھوم, والتعریف, واألھمیة: 
 (Quality Costs: Concept , Definition and  Importance):                        
    

عند إنتاج منتج أو خدمة ِمْن أجِل تلبیة  ادیة باستمرار تكالیف مختلفةتتحمُل الوحدة االقتص     
م, وتسمى التكالیف المتعلقة بتحقیق الجودة بتكالیف الجودة, وكان احتیاجات الزبائن وتوقعاتھ

ً تم إدراك بأنَّ الجودة العالیة  االعتقاد السائد بأنَّ الجودة العالیة ترافقھا تكالیف مرتفعة, وحدیثا
تؤدي إلى تخفیِض التكالیِف الخاصِة بالجودةِ وبالنتیجِة تؤدي إلى تخفیِض التكالیِف الكلیِة 

, األمر الذي أدى إلى االھتماِم المتزاید بتكالیِف الجودةِ والتعرف والخدماِت المقدمِة  جاتِ للمنت
نة لھا وكذلك االھتمام باالعتراِف والقیاِس واإلفصاحِ عنھا.  على تفاصیلھا والعناصر الُمَكّوِ

المدیرین  تطورت العدید ِمَن اإلدارات, وكانْت توجھات 1950) أنَّھ بعد عام Juranإْذ یرى (     
نحو المبیعات وتحصیل األموال, ودراسة مفھوم تكالیف الجودة كاَن ِمْن مفرداِت التواصِل بیَن 

), في حین یرى Juran, 1999: 8مدیري أقسام الجودة واإلدارة العلیا في الوحدةِ االقتصادیِة (
)Hilton ِالعالیة للمنتجاِت ) أنَّ سبب نشوء تكالیف الجودة ھو نتیجة زیادةِ االھتمام بالجودة

) Porter & Rayner, بینما یعتقد (Hilton,1999: 497)والخدمات, وكذلك المحافظة علیھا (
, ألنَّھا 7إنَّ القدرة التنافسیة للوحداِت االقتصادیِة تتآكل بشكٍل خطیٍر بسبِب تكالیِف الجودةِ الردیئةِ 

% ِمْن عائدات المبیعات في 20إلى غیر منتجة, وتشیر التقدیرات إلى أنَّ تكالیف الجودة تصُل 
 ) إنَّ Dale), بینما یرى (Porter & Rayner, 1992: 69مجموعٍة واسعٍة ِمَن الصناعات (
ِمْن حجم المبیعات أو تكالیف التشغیل السنویة للوحدةِ  %25-5تكالیف الجودة تتراوُح عادةً بیَن 

لطریقة التي تدیر بھا الوحدة وا "الصناعة"االقتصادیِة حسب نوع القطاع، اعتماداً على 
 % ِمْن ھذِه التكالیف تُنفَق على التقییِم والفشِل,95وإنَّ  ,االقتصادیة الجودة وعملیة التحسین

) لكن اختلفت الترجمات الى اللغة العربیة فمنھم من یسمیھا الجودة الردیئة, او الجودة Poor Qualityفي اللغة اإلنكلیزیة تسمى (  7
لمصطلح , في ھذا البحث سیتم اعتماد تسمیة (الجودة المنخفضة) لغرض توحید اودة الفقیرة, وغیرھا من التسمیاتالمنخفضة, او الج

 المستعمل.
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ً إلى تخفیضاٍت و یمكُن تخفیُض تكالیف الفشل ِمْن خالِل القضاِء على أسباِب الفشِل ویؤدي أیضا
 ).(Dale, 2003: 155كبیرةٍ في تكالیِف التقییم 

إنَّ أي محاولة لتحسیِن الجودةِ یجُب أْن تأخذَ في حسابھا نوعیة التكالیف المرتبطة بتحقیقھا      
ً لتفعِل ذلَك  ألنَّ الھدف ِمْن برامجِ التحسیِن المستمِر لیَس فقط تلبیة متطلبات الزبائن, وإنَّما أیضا

زمِة لتحقیِق الجودةِ, والحد ِمْن ھذِه بأقِل تكلفٍة, وھذا ممكن أْن یتم ِمْن خالِل تخفیِض التكالیِف الال
التكالیف غیر ممكن إذا لم یتم قیاسھا وتحدیدھا, لذلك القیاس واإلبالغ َعْن تكالیِف الجودةِ یعدّان 

 .) Thomson, 2006: 2) &Schiffauerova  ِمَن األموِر المھمِة لإلدارةِ 
ِمَن رّواِد الجودةِ والباحثین والمنظمات,  كالیِف الجودةِ ِمْن العدیدلقد وردْت تعریفات عدة لت     

 ) الذي تضمن مجموعة ِمَن التعریفاِت التي وقع نظر الباحث علیھا.3كما مبین في الجدول رقم (
  .تعریفات تكالیف الجودة على وفِق آراِء عدٍد ِمَن الكتّاِب والباحثین )3الجدول رقم (    

 
 دةتعریف تكالیف الجو اسم الباحث ت

1 Smith & Slegal :االستثمار في الوقایِة ِمَن عدم المطابقة َمَع  -1مجموع التكالیف التي تحدث نتیجة
الفشل في مقابلِة  -3تقییم الُمنتَج أو الخدمة للمطابقِة َمَع المتطلبات,  -2المتطلباِت, 
 ).Smith & Slegal,1999: 340المتطلبات (

2 Juran & Godfrey ِمْن شأنھا أْن تختفي عند عدم وجود معیب في المنتجاِت ( التكالیف التيJuran & 
Godfrey,1999: 8-3.( 

3 Omachonu & Ross  ِمْنھا جمیع تكالیف الفشل أو ھي تكلفة عدم تلبیة متطلبات ً التكالیف الفعلیة مطروحا
 )Ross, 2005: 205   Omachonu &الزبائن (

4 Bhimani et al. لمنع, أو إنتاج منتج ذا جودة منخفضة, وتركز على جودة  التكالیف التي تحدث
 المطابقة وتحدث في جمیع وظائف سلسلة القیمة

Bhimani et al., 2008: 702).( 
5 Hansen et al.  التكالیف التي تحدث نتیجة لفشِل المنتجات في تلبیِة مواصفات التصمیم, لذلك فھي

 ). Hansen et al., 2009: 515ترتبط بجودةِ المطابقة (

6 Atrill & McLaney  التكالیف التي تحدث نتیجةً لإلجراءات التي تعزز جودة المخرجات, إما َعْن طریِق
 & Atrillمنعِ مشكالت الجودة قبل حدوثھا أو التعامل معھا بعد حدوثھا (

McLaney, 2009: 458(. 
7 Weetman الخدمةِ  أو المنتجِ  جودةِ  لتحقیقِ  تحدث التي التكالیف إجمالي )Weetman, 2010: 

496.( 

8  Crosson & 
Needles  

 وإنَّ  ,الخدمة أو للمنتج الجودة تحقیق عدم أو تحقیق َمعَ  تحدیداً  ترتبط التي التكالیف
الردیئة  الجودة وتكالیف الجیدة الجودة تكالیف یشمل الجودة تكالیف مجموع

)Crosson & Needles, 2011: 520.( 

9 Horngren et al.  التكالیف التي تحدث لمنعِ حدوِث الجودةِ المنخفضِة, أو نتیجة حدوث الجودة
 ).Horngren et al., 2012: 694المنخفضة (

10 Garrison et al. تحدث أو التي الزبائن إلى الوصولِ  ِمنَ  المعیبةِ  المنتجاتِ  لمنعِ  تحدث التي التكالیف 
 ).                               Garrison et al., 2012: 73 المعیبة ( الوحدات نتیجة

 
ِمَن التعریِفات السابقِة یتبین وجود ُشبھ إجماع على أنَّ تكالیف الجودة تتمثل بجمیعِ         

التكالیف التي یتم إنفاقھا ِمْن قبِل الوحداِت االقتصادیِة لمنعِ إنتاجِ منتجات أو خدمات منخفضة 
َعْن التكالیف التي تتحملھا ھذِه الوحدات نتیجة للجودة  الجودة (المنع والتقییم), فضالً 

 المنخفضة لمنتجاتھا (الفشل الداخلي والخارجي).
أما بالنسبة ألھمیة تكالیف الجودة فإنَّھا تقدم معلومات یمكن استعمالھا في مجاالت عدة,      

 (Omachonu & Ross, 2005: 213):  وھي كاآلتي
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 تحدید فرص الربحیة. -1
رارات المتعلقة بالموازناِت الرأسمالیِة والقراراِت االستثماریة األخرى, فمثالً صنع الق -2

َجھ لقرارات شراء معدات جدیدة أو استبعادھا لعدم  الجودة مقابل العائد ممكن أْن یكون ُموَّ
 الحاجة إلیھا.

 تحسین تكالیف الشراء والتكالیف المتعلقة بالتورید. -3
 ِة الناجمة َعْن األنشطة غیر المطلوبة ِمَن الزبائن.تحدید الضیاع في النفقاِت العام -4
 تحدید النظم المتقادمة. -5
 تحدید ما إذا كانْت تكالیف الجودة یتم توزیعھا بشكٍل صحیح. -6
 وضع أھداف للموازنات والتخطیط للربحیة. -7
 تحدید مشكالت الجودة. -8
الضمان وتكالیف  مقیاس للمقارنِة بین المدخالت والمخرجات, فمثالً المقارنة بین تكالیف -9

 الفشل الخارجي.
 للتفرقة بین القلیل المھم والكثیر غیر المھم. 8أداة لتحلیل باریتو -10
 .وتنفیذھا االستراتیجیة لصیاغة الموارد لتخصیص لإلدارة استراتیجیة أداة -11
 لقیاس وتقویم األداء. -12

, إْذ إنَّھا تساعُد في مّما سبق, یتبین أنَّ ھناك استعماالت عدة لمعلوماِت تكالیِف الجودةِ      
توفیِر معلوماٍت متعلقٍة بجودِة العملیاِت وكذلَك جودِة المنتجاِت وھناك أغراض عدة ِمْن تجمیعِ 

 ):Dale, 2003: 159( تكالیِف الجودِة وھي كاآلتي
 عرض أھمیة األنشطة المتعلقة بالجودة ألداء الوحدة االقتصادیة ِمْن حیِث التكالیف. -1
شطة المتعلقة بالجودة على معاییر العمل األساسیة, فمثالً مقدار التكلفة, إظھار تأثیر األن -2

 وحسابات الربح والخسارة.
 المساعدة في تحدیِد المشاریع وفرص التحسین. -3
 تمكین مقارنة األداء َمَع األقسام أو الشركات األخرى في نفِس الصناعة. -4
 وازناِت خالل عملیة الجودة كاملة.إقامة قواعد للموازنات بھدِف ممارسِة الرقابِة على الم -5
 تقدیم معلومات التكالیف ألغراض التحفیز لجمیعِ المستویات في الوحدةِ االقتصادیة. -6
َمَع كل ما سبَق ذكُره ِمْن استعماِل معلوماِت تكالیِف الجودةِ واألغراض التي تقدمھا, فإنَّ       

 ,.Garrison et al)مات, وھي كاآلتي ھناك َمْن یضُع  مجموعة ِمَن المحدداِت لھذِه المعلو
2012: 78): 

إْذ یمكن أْن تُحَل المشكالت  إنَّ القیاس واإلبالغ َعْن تكالیِف الجودةِ ال یحل مشكالت الجودة, -1
 فقط َعْن طریِق اتخاذ إجراءات ِمْن قبل اإلدارة.

ند وضع وتنفیذ النتائج تظھر عادةً بَعدَ برامج تحسین الجودة, فتكالیِف الجودةِ قد تزداد ع -2
برامج الرقابة على الجودة, وال تنخفض ھذِه التكالیف إال بعد أْن تظھر نتائج التطبیق بعد مدة 

 ِمَن الزمن.
معظم تكالیف الجودة الھامة قد تُحذَف ِمْن تقریر التكالیف, وِمْن ھذِه التكالیِف تكلفة فقدان  -3

ن, وھذِه التكالیف یصعب تحدیدھا المبیعات نتیجة سوء تصمیم المنتجات أو عدم رضا الزبائ
 وقیاسھا وھي (تكالیف الجودة الخفیة). 

مّما سبق یتبیُن أنَّ تكالیَف الجودة ذا أھمیة كبیرة للوحدة االقتصادیة, خاصةً عندما یتم      
احتسابھا بشكٍل صحیحٍ وتحدید تكالیف الجودة الظاھرة, وتكالیف الجودة الخفیة التي ال تتمكن 

حقق ترتیب أنشطة تكالیف احد مصادر معلومات تكالیف الجودة وھو على شكل رسم بیاني ی: )(Pareto Analysisباریتو تحلیل  8

اكبر تكلفة نشاط إلى اصغر تكلفة نشاط ، حیث یمثل المحور العمودي التكلفة والمحور األفقي  نْ تنازلي مِ  وبشكلٍ  فئاتٍ  على شكلِ الجودة 

 ,.Warren et alتكالیف أنشطة الجودة وحجمھا  ( نْ نشطة الجودة والغرض من تحلیل باریتو إعطاء صورة سریعة إلى المدیرین عَ أ

2009: 505.( 
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التكالیف التقلیدیة ِمْن احتسابھا, وإنَّ اھمال احتساب ھذه التكالیف یؤثر على  نظم محاسبة
 استمراریِة الوحدِة االقتصادیِة في ممارسِة نشاطھا في ظّلِ المنافسة الشدیدة

  :)Elements of Quality Costs(ثانیاً: عناصر تكالیف الجودة 
المسؤولیة تقُع على عاتِق كِل فرٍد أو قسٍم قد ال تكون تكالیف الجودة قلیلة خاصةً وأنَّ      

المنافع المرتبطة مخصٍص لرقابِة الجودةِ, وِمْن ثم فأنَّھ ِمَن الضروري دراسة جمیع التكالیف و
بالجودةِ, ویتفُق أغلُب الباحثین على أنَّ تكالیف الجودة تتكون ِمْن تكالیف المنع والتقییم والفشل 
الداخلي والفشل الخارجي, وھي تختلف ِمْن وحدة اقتصادیة ألخرى وذلَك حسب طبیعة األنشطة, 

 :)Slack et al., 2007: 658( وكاآلتي
 :Prevention Costs)تكالیف المنع ( -1

) إنَّ تكالیف المنع ھي التكالیف التي تحدث للمحافظة على تكالیف .Juran et alیعتقد (     
) بأنَّ Campanella), ویرى (Juran et al., 1999: 8-7التقییم والفشل إلى أقل حد ممكن (

و تكالیف المنع ھي  "التكالیف التي تحدث لمنعِ حدوِث الجودةِ المنخفضة في المنتجاِت أ
) بأنَّھا التكالیف التي .Horngren et al), وعرفھا (Campanella, 1999: 5الخدماِت" (

), أو ھي Horngren et al., 2012: 695تحدُث لمنعِ إنتاج منتجات غیر مطابقة للمواصفات (
التكالیف التي ترتبط بمنع إنتاج منتج معیب قبل حدوثھ والذي ال یلبي رغبات الزبائن وتوقعاتھم 

)Krajewski et al., 2010: 176( ولعل أكثر الطرائق فاعلیة لتخفیِض تكالیِف الجودةِ َمَع ,
المحافظِة على الجودةِ العالیة للمنتجاِت ھي منع حدوث مشكالت الجودة ِمَن البدایة, وھذا ھو 

 ).996: 2002ھدف تكالیف المنع (جاریسون ونورین, 
التكالیف التي تنفقھا الوحدة االقتصادیة لمنع إنتاج منتجات علیِھ, یتبیُن أنَّ تكالیف المنع ھي      

معیبة, وھذا یؤدي إلى انخفاض تكالیف الجودة, وذلك ألنَّ تكالیف التقییم والفشل ستنخفض عند 
 عدم إنتاج منتجات معیبة. أما عناصر تكالیف المنع, فھي كاآلتي:

لیف تطویر وتنفیذ برامج ): ھي تكاQuality Planning Costsتكالیف تخطیط الجودة ( - أ
 الجودة في الوحدةِ االقتصادیة.

): ھي تكالیف تصمیم المنتجات ذات Product Design Costsتكالیف تصمیم المنتج ( - ب
 مزایا الجودة المطلوبة, وتلبي احتیاجات الزبائن وتوقعاتھم.

ء أكان ) : ھي تكالیف تدریب العاملین على الجودة سواTraining Costsتكالیف التدریب ( - ت
 داخل الوحدة االقتصادیة أم خارجھا.

): ھي التكالیف المتعلقة بالعملیات والتي تھدف إلى Processes Costsتكالیف العملیات ( - ث
 جعل العملیات اإلنتاجیة مطابقة للمواصفاِت المحددةِ مسبقاً.

قِة ): ھي تكالیف الحصول على المعلوماِت المتعلInformation Costsتكالیف المعلومات ( - ج
 بالجودة.

): ھي تكالیف صیانة Preventive Maintenance Costsتكالیف الصیانة الوقائیة ( - ح
 المعدات ِمْن أجِل تحسین العملیات وزیادة الجودة.

): ھي تكالیف إجراءات التدقیق الداخلي (Internal Audit Costsتكالیف التدقیق الداخلي  - خ
 للتأكِد ِمْن تطبیق نظام الجودة بشكٍل صحیح.

: تشمل جمیع التكالیف األخرى التي تدخل ضمن تكالیف Others Costs)تكالیف أخرى ( - د
 المنع كالسفر, واالیفاد, والسكرتاریة, والنقل, وغیرھا.

 :Appraisal Costs)تكالیف التقییم ( -2
أنَّ تكالیف التقییم ھي تكالیف األنشطة التي تھدُف إلى إیجاد مشكالت الجودة  Kaner)یرى (      

)Kaner, 1996: 1) ویعتقد ,(Campanella أنَّ تكالیف التقییم ھي التكالیف المرتبطة بقیاس (
وتقییم, أو تدقیق المنتجات أو الخدمات لضمان التوافق َمَع معاییِر الجودةِ ومتطلباِت األداء 

)Campanella, 1999: 32) أو إنَّھا التكالیف المرتبطة بالكشف َعْن المعیب ,(Berk & 
Berk, 2000: 33.( 
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) "بأنَّ تكالیف التقییم ھي "التكالیف التي ترتبط بالتقییم .Zimwara et alكما یرى (      
والتحقق ِمْن أنَّ البضائع التي یتم شراءھا والخدمات والعملیات في الوحدة االقتصادیة مطابقة 

 ).Zimwara et al., 2013: 2للمواصفات" (
یرتئیان أنَّ تكالیف التقییم في الوحدات االقتصادیة الخدمیة ) Russell & Taylorبینما (      

ل النسبة األكبر ِمْن  تكون أعلى مّما علیھ في الوحدات االقتصادیة الصناعیة, وِمْن ثم فھي تشّكِ
تكالیِف الجودة, ألنَّ الجودة في الوحداِت االقتصادیِة الخدمیِة ترتبط في التفاعِل بیَن الموظِف 

 .(Russell & Taylor, 2011: 84)یجعل تكلفة تقییم الجودة أكثر صعوبة  والزبوِن, مّما
علیِھ یتبین أّنِ تكالیف التقییم ھي التكالیف المرتبطة بفحص واختبار المنتجات والخدمات      

لضمان مطابقتھا َمَع المواصفات المحددة للجودة واكتشاف المنتجات غیر المطابقة ِمْن أجِل 
 . تالفیھا مستقبالً 

 فھي كاآلتي: ,أما بالنسبِة لعناصِر تكالیِف التقییم     
: ھي التكالیف المرتبطة (Inspection & Testing Costs)تكالیف الفحص واالختبار  - أ

 بعملیات فحص واختبار المواد األولیة واإلنتاج تحت التشغیل واإلنتاج التام.
: (Inspection Equipment's Maintenance Costs)تكالیف صیانة معدات الفحص  - ب

ھي التكالیف المرتبطة بعملیة صیانة معدات الفحص ِمْن أجِل استمرارھا بالقیاِم بعملیِة 
 الفحص وبما یحقق المستوى المطلوب ِمَن الجودةِ والمحافظِة علیھا.

: ھي (Inspection Equipment's Gauging Costs)تكالیف معایرة معدات الفحص  - ت
ة وضبط معدات الفحص والتأكد ِمْن مالئمتھا للقیام بعملیاِت فحص التكالیف المرتبطة بمعایر

 واختبار المنتجات.
: ھي التكالیف (Inspection & Test Reports Costs)تكالیف تقاریر الفحص واالختبار - ث

المرتبطة بإعداد تقاریر عملیات الفحص واالختبار ِمْن أجِل رفعھا إلى اإلدارة العلیا لغرِض 
 نھا.اتخاذ قرار بشأ

 Deprecations of Inspection Equipment)تكالیف اندثارات معدات الفحص  - ج
Costs).التناقص التدریجي المرتبط بقیمة معدات الفحص المستعملة في الجودة : 

: ھي التكالیف التي لم یتم ادراجھا ضمن اي فقرة من فقرات (Other Costs)تكالیف أخرى  - ح
 تمثل التكالیف اإلداریة. تكالیف التقییم السابقة وغالباً ما

 :(Internal Failure Costs)تكالیف الفشل الداخلي   -3
تحدث تكالیف الفشل الداخلي عندما تكون المنتجات غیر مطابقة للمواصفات المحددة مسبقاً      

) بأنَّ تكالیف الفشل الداخلي ھي "التكالیف Juran & Godfreyقبل تسلیمھا للزبائن, ویرى (
نھا أْن تختفي في حالِة عدم وجود معیب في المنتجاِت قبل تسلیمھا إلى الزبائن" التي ِمْن شأ

)Juran & Godfrey, 1999: 8-4,(  أو ھي التكالیف التي تحدُث عندَ فشل نتائج العمل ِمَن
 Vaxivanidis et).الوصوِل إلى مواصفاِت الجودةِ ویتم الكشف عنھا قبل تسلیمھا إلى الزبائن

al., 2009: 29)  
ف تكالیف الفشل الداخلي بأنَّھا "التكالیف التي تتحملھا الوحدة االقتصادیة نتیجة       كما تعرَّ

إصالح المنتجات المعیبة قبل تسلیمھا إلى الزبائن, وتكالیف خردة المنتجات الناتجة َعْن عدم 
ن ھذِه ), وتكو" (Atrill & Mclaney, 2009: 152تحقیق الجودة المطلوبة وامكانیة تصلیحھا

المنتجات معیبة وغیر مطابقة لمواصفاِت الجودةِ ویمكن للزبائن رفضھا في حالِة استالمھم إیاھا 
 ,.Krajewski et al).ویتم اكتشافھا خالل اإلنتاج أو بعد االنتھاء ِمْنھ وقبل تسلیمھا للزبائن 

2010: 177)  
التي تحدث عندما تكون المنتجات مّما سبق یتبین أنَّ تكالیف الفشل الداخلي ھي التكالیف      

غیر مطابقة لمواصفاِت الجودِة المحددِة مسبقاً, وإنَّ ھذِه التكالیف تحصل قبل تسلیم المنتجات 
 للزبائن, ویمكن أْن تعطي ھذِه التكالیف صورة واضحة لإلدارِة ِعْن أسباِب المعیِب الداخلي. 

 تي:أما بالنسبة لعناصر تكالیف الفشل الداخلي, فھي كاآل
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): ھي التكالیف المرتبطة بالمنتجات المعیبة التي ال یمكن Scrap Costsتكالیف الخردة ( - أ
 إصالحھا.

 ): ھي تكالیف إصالح المنتجات المعیبة.Rework Costsتكالیف إعادة الصنع ( - ب
): ھي تكالیف إعادة فحص المنتجات التي تم إعادة Retest Costsتكالیف إعادة الفحص ( - ت

 الصنع علیھا.
: ھي تكالیف تحلیل أسباب الفشل Failure Analysis Costs)كالیف تحلیل الفشل (ت - ث

 الداخلي ِمْن أجِل تالفیھا مستقبالً.
): ھي التكالیف المرتبطة Product Downtime Costsتكالیف توقف العملیات اإلنتاجیة ( - ج

و تغییرھا أو تغییر بالتوقِف في عملیِة اإلنتاجِ بسبِب تصلیحِ المعداِت اإلنتاجیة أو ضبطھا أ
 المشغلین أو تدریبھم أو إزالة المواد المسببة لظھوِر الجودةِ المنخفضة.

: ھي التكالیف التي تنشأ Price – Downgrading Costs)تكالیف تخفیض سعر البیع ( - ح
ِمْن بیع المنتجات المعیبة بأقل ِمْن سعرھا أو منح خصومات في األسعار نتیجة الجودة 

 المنخفضة.
: ھي التكالیف التي لم یتم ادراجھا ضمن اي فقرة من فقرات (Other Costs)یف أخرى تكال - خ

 تكالیف الفشل الداخلي السابقة.
 :)(External Failure Costsتكالیف الفشل الخارجي  -4

تحدث تكالیف الفشل الخارجي عندما یستلم الزبون منتجات ذا جودة منخفضة ال تلبي      
) بأنَّ تكالیف الفشل الخارجي ھي التكالیف Juran & Godfreyى (احتیاجاتھ وتوقعاتھ, ویر

 Juran)6التي ِمْن شأنھا أْن تختفي عندَ عدِم وجوِد معیب في المنتجاِت بعد تسلیمھا إلى الزبائن (
& Godfrey, 1999: 8- أو ھي "التكالیف المرتبطة بعیوب الجودة المكتشفة بعد تسلم الزبائن ,

 :Blocher et al., 2010لمواصفات ال تلبي احتیاجاتھم وتوقعاتھم" (منتجات غیر مطابقة ل
), ھذا یعني أنَّ تكالیف الفشل الخارجي تنتج ِمْن تسلیم منتجات معیبة للزبائن, إْذ أنَّ اإلدارة 761

 ).Edmonds et al., 2011: 216ال تسیطر مباشرةً على تكالیف الفشل الخارجي (
ف الفشل الخارجي ھي التكالیف التي تتحملھا الوحدة االقتصادیة عندما علیِھ یتبین أنَّ تكالی     

یتم تسلیم الزبائن منتجات معیبة, وِمْن ثَّم یكون لھذِه المنتجات المعیبة تأثیرات سلبیة على رضا 
الزبائن وسمعة الوحدة االقتصادیة مّما یؤثر على مبیعاتھا, وتنخفض حصتھا السوقیة نتیجة 

 فھي كاآلتي: ,الخارجي الفشل تكالیف لعناصر بةبالنس أما .لذلك
): عندما یقوم الزبائن بتقدیم Customers Complaints costsتكالیف شكاوى الزبائن ( - أ

شكاوى ضد الوحدة االقتصادیة بسبب الجودة المنخفضة للمنتجات, فإنَّ ذلَك یتطلُب استالم 
المناسبة, كل ذلك یحتاج إلى جھد  الشكاوى واالستماع إلیھم وإجراء التحقیق وتقدیم الحلول

 ووقت وبالنتیجة تكون الحاجة إلى تكالیف.
): ھي تكالیف ضمان المنتجات الذي تمنحھ الوحدة Warranty Costsتكالیف الضمان ( - ب

 االقتصادیة لزبائنھا.
): ھي تكالیف المنتجات غیر المطابقة Costs Sales Returnsتكالیف مردودات المبیعات ( - ت

لمطلوبة ِمَن الزبائن ویتم إعادتھا أو استبدالھا بمنتجات أخرى جیدة ومطابقة للمواصفات ا
 للمواصفات.

): ھي التكالیف التي تلحق Product Liability Costsتكالیف المطالبات التعویضیة ( - ث
 بالزبون عند استعمالھ منتج ذات جودة منخفضة.

التي تنشأ َعْن عدم رضا  ): ھي التكالیفLost Sales Costsتكالیف فقدان المبیعات ( - ج
الزبون لجودة الُمنتَج وامتناعھ َعْن شرائھ ألنَّھ ال یلبي احتیاجاتھ وتوقعاتھ,  والتحول إلى 

 ُمنتَج آخر أو شراء ُمنتَج وحدة اقتصادیة أخرى.
إن ھذه القوائم لتكالیف الجودة ھي عبارة َعْن أمثلة فقط, وتختلف  Comadi)إْذ یرى (     

مال التي یتم تقدیمھا للزبائن, ویمكن وضع قائمة مختلفة وأطول بكثیر ِمَن العناصِر باختالف األع
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لكِل عملیٍة معینٍة, ویمكن أْن تشمل بعض العناصر فیما سبق ذكره ولكن ستحتاج إلى أْن تكوِن 
 .(Comadi, 1994: 261)مخصصة لمتطلبات العملیة 

لخارجي) تكون مكلفة للوحدة االقتصادیة, لكنھا ورغم أنَّ تكالیف الفشل (بنوعیھ الداخلي وا     
ل تكالیف الفشل الداخلي بدالً ِمْن تكالیِف الفشِل الخارجيِ ( ل تََحمُّ  ,Kinney & Raibornتُفّضِ

2011: 754.( 
 االقتصادیةِ  الوحدةِ  سمعةِ  على تأثیراً  األكثر الخارجي الفشل تكالیف أنَّ  مّما سبق یتبینُ      

 ضخمة تكالیف ذلكَ  على ویترتبُ , الزبون بیدِ  أصبحَ  الُمنتَجُ  ألنَّ  السوقیة, وحصتھا ومبیعاتھا
ُل تكالیف الجودة  جودةٍ  ذا الُمنتَجُ  یكون عندما االقتصادیة الوحدة تتحملھا منخفضة, وتشّكِ
 .نسبةً عالیةً ِمْن ھذِه التكالیفِ  الخفیة

بیان مراحل نشوئھا, إْذ یتبیُن أنَّ تكالیف بعد توضیح العناصر الرئیسة لتكالیِف الجودةِ, یمكن      
المنع تحدث قبل اإلنتاج وخاللھ, وتكالیف التقییم تحدث قبل وخالل وبعد اإلنتاج, أما تكالیف 
الفشل الداخلي فإنَّھا تحدث خالل اإلنتاج وبعده لكن قبل تسلیم المنتج للزبون, أما تكالیف الفشل 

ن, وھناك تغذیة راجعة یمكن أْن توفر معلومات مفیدة الخارجي تحدث بعد تسلیم المنتج للزبو
تساعد اإلدارة في اتخاِذ القراراِت فیما یتعلق بزیادةِ أو تخفیِض التكالیف الخاصة بكِل نشاٍط ِمْن 

 ,Kinney & Raiborn) یوضح مراحل نشوء تكالیف الجودة 4أنشطِة الجودةِ, والشكل رقم (
2011: 757):( 

 
 
 

 

 

 

 

 .مراحل نشوء تكالیف الجودة )4الشكل رقم (

"Cost Accounting : Kinney, Michael R., & Raiborn, Cecily A., 2011, Source
Foundations and Evaluation", 8th ed., South-Western, USA, p:757 (بتصرف من الباحث).  

 The Best Level of Quality Costs): ثالثاً: المستوى األفضل لتكالیف الجودة (
بعد التعرف على عناصر تكالیف الجودة, ینبغي التعرف على المستوى األفضل لتكالیف      

الجودة, والذي یمثل الحد األدنى ِمْن التكالیف التي ِمَن الممكن أْن تتحملھا الوحدة االقتصادیة, 
 حیث توجد وجھتا نظر, وھما كاآلتي:

 ):The Traditional View( وجھة النظر التقلیدیة -1
على وفِق وجھة النظر ھذِه كلما تزداد الوحدات المعیبة تزداد معھا تكالیف الفشل الداخلي      

والخارجي وتقل تكالیف المنع والتقییم وتتكون عالقة بین تكالیف الجودة وعدد الوحدات المعیبة, 
لمنعِ وھذه العالقة تكون طردیة َمَع تكالیف الفشل الداخلي والخارجي وعكسیة َمَع تكالیف ا

والتقییِم, وعندما یتقاطع منحنى تكالیف الفشل(بنوعیِھ) َمَع منحنى تكالیف المنع والتقییم یطلُق 
على ھذِه النقطِة المستوى األفضل لتكالیف الجودة رغم أنَّھا تحوي على مستوى معین ِمَن 

 ).119: 2014الوحداِت المعیبِة (الخفاجي, 
دارة تستطیع التحكم بتكالیِف المنعِ والتقییِم وغالباً ما یطلق ) أنَّ اإل (.Edmonds et alویرى     

علیھا التكالیف االختیاریة, أي اإلدارة ستختار كم ستنفق ِمْن ھذِه التكالیف, في مقابل ذلَك ھي ال 
تستطیع التحكم بتكالیف الفشل فمثالً تكالیف عدم رضا الزبائن ال یمكُن قیاسھا قد تكون اقل مّما 
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رغم أنَّ تكالیف الفشل ال یمكن التحكم بھا مباشرة ووجود عالقة َمَع التكالیف ھي بكثیر, 
االختیاریة (المنع والتقییم), لذلَك عندما تزید الوحدة االقتصادیة ِمْن انفاقھا على تكالیِف المنع 
والتقییم فذلَك سیؤدي إلى انخفاض تكالیف الفشل, وبذلَك سیرتفع مستوى الجودة وكلما ارتفع 

توى الجودة انخفضْت تكالیف الفشل, وبالعكس, أي كلما انخفض األنفاق على تكالیف المنع مس
والتقییم سترتفع تكالیف الفشل وھذا بدورِه سیخفض مستوى الجودة, أي العالقة عكسیة بین 
تكالیف المنع والتقییم ِمْن جھة, وتكالیف الفشل ِمْن جھٍة أخرى, أي یتحركان باتجاھین متعاكسین 

)(Edmonds et al., 2011: 216. 
والمستوى األفضل ھو الموازنة بین تكالیف المنع والتقییم, وتكالیف الفشل الداخلي والخارجي  

 & Hansenرغم وجود المعیب المسموح بھ وھو ما یعرف بمستوى الجودة المقبولة (
Mowen, 2007: 675.( 

قطة التي تكون فیھا تكالیف الجودة الكلیة یتبین ِمْن ذلَك أنَّ أفضل مستوى للجودِة ھو الن     
أقل ما یمكن, ولكن َمَع ذلك یوجد ھناك نسبة ِمَن المعیِب, وھذا ما یؤثر على سمعة الوحدة 
االقتصادیة وِمْن ثم یؤدي إلى فقداِن زبائنھا, وانخفاض مبیعاتھا, وانخفاض حصتھا السوقیة 

) یوضح وجھة النظر 5دیة,  والشكل رقم (في ظّلِ المنافسِة الشدیدِة بین الوحدات االقتصا
 التقلیدیة للمستوى األفضِل لتكالیِف الجودِة.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجھة النظر التقلیدیة لمستوى تكالیف الجودة األفضل )5الشكل رقم (
Source: Slack, Nigel, Chambers, Stuart, Johnston, Robert, & Betts, Alan , 2006, 
"Operation and Process Management  Principles and Practice for Strategic 
Impact", Second Edition, Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow, 
England, p: 386. 

 :)Slack et al., 2006: 396(لكن یعاب على وجھِة النظِر التقلیدیِة اآلتي 
الصناعاِت ال تسمُح بذلك مثل قطاع الطیران  االعتراف بنسبة معینة ِمَن المعیب, في بعِض  - أ

 وكذلك القطاع الصحي.
 قد تكون تكالیف الفشل كبیرة جداً نتیجة إلصالح الوحدات المعیبة.  - ب
إنَّ وجھة النظر التقلیدیة تفترض أنَّھ كلما زادْت تكالیف المنع والتقییم انخفضْت تكالیف  - ت

 عدد المفتشین. الفشل, ویمكن تقلیل عدد الوحدات المعیبة بزیادة
مّما سبق یتبین أنَّھ ال یمكن تطبیق وجھة النظر التقلیدیة في كل القطاعات الصناعیة, وھذا      

ً بأنَّھ لیس ھناك مستوى أمثل لتكالیف الجودة, بل یوجد مستوى أفضل  یؤید ما تم ذكره سابقا
 لتكالیف الجودة یمكن تطبیقھ في أغلب القطاعات الصناعیة.

 ): (The Modern Viewالحدیثةوجھة النظر  -2
كانْت وجھة النظر التقلیدیة ھي السائدة, إلى أْن ظھرْت وجھة النظر  1970حتى أواخر عام      

), ویستند على التكلفة (Zero- Defect صفر العیوب (أو المعیب الصفري)الحدیثة أو ما تسمى 
عدد الوحدات المعیبة في  والمنفعة لتخفیض عدد الوحدات المعیبة إلى الصفر, لذلك انخفض

منتجات الوحدات االقتصادیة التي تستعمل ھذا األنموذج واصبح لھا القدرة على منافسة مثیالتھا 
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التي تستعمل األنموذج التقلیدي. وفي منتصف الثمانینات انتشر تطبیق ھذا األنموذج في الوحدات 
ا الوحدات المنتجة التي تنحرف َعْن االقتصادیة خاصةً بعد أن تم تعریف الوحدات المعیبة (بأنَّھ

القیمة المستھدفة وتتحمل الوحدة االقتصادیة خسارتھا حتى لو كاَن انحرافھا ضمن المدى 
المسموح بِھ), لذا فإنَّ أنموذج المعیب الصفري یخفض تكالیف الجودة ویَعَدُّ المستوى األفضل 

 :Hansen & Mowen, 2007).ة (لھذه التكالیف عندما تكون المنتجات تحقق القیم المستھدف
 (Zero- Defect) إنَّ المستوى األفضل لتكالیِف الجودةِ ھو بتحقیِق المعیب الصفري 675-676

ویُقَصدُ بِھ أنَّ الوحدة االقتصادیة تنتُج منتجات عالیة الجودة عندما تركز على تكالیِف المنع ِمْن 
ل یزداد التركیز على تكالیف المنع مقارنةً اجِل تقلیل تكالیف الفشل, وعند انخفاض تكالیف الفش

َمَع تكالیف التقییم, ألنَّ تكالیف التقییم ھي الكتشاف العیوب في المنتجاِت في حین تكالیف المنع 
 ).121: 2014(الخفاجي,  ھي لمنعِ األخطاء

یرتكز على تغییر طریقة التفكیر وتنفیذ  )Zero- Defect(علیھ إنَّ المعیب الصفري     
ف العاملین على وفق النقاط اآلتیة اجر  ,Alejandro(اءات وادخال تغییرات في طریقة تََصرُّ

2011: 47-48(: 
ً عندما یتمكن العاملین ِمْن   - أ ایجاد الظروف الالزمة للعمل خالیة ِمَن الخطأ, ویكون ناجحا

أُریدَ لھم أْن  تنفیذِه, وأْن یتم اعطائھم األذن الكافي ومرونة في التصرف واتخاذ القرار إذا ما
 یكونوا في وضعٍ یُمكنھم ِمْن تنفیذ ھذا األنموذج.

 استعمال تقنیات إدارة الجودة في المراحل المبكرة لعملیِة اإلنتاج.  - ب
القضاء على األخطاء بطریقة منھجیة ولتحقیق ذلِك یجُب تحلیل اسباب الخطأ بالتقنیات   - ت

 المتوفرة.
یتطلب تحلیل وتوثیق العوامل المسؤولة َعْن تحقیِق  تحقیق النتائج الجیدة بشكٍل خاٍص وھذا  - ث

 النتائجِ الجیدةِ وغالباً ما تكون المقارنة مع الوحدات االقتصادیة األخرى.
بینما یتجاھل األنموذج التقلیدي تكالیف الجودة الخفیة للمنتجاِت التي تقُع مواصفاتھا الفعلیة       

ففي أنموذجِ المعیِب الصفري یتم حساب كافة ضمن المواصفات المقبولة لحدوِد الجودةِ, 
تكالیف الجودة (الظاھرة والخفیة) ویتحدد المستوى األفضل لتكالیِف الجودةِ عند المعیب 
الصفري, ویقوم على اساِس التحسیِن المستمِر للجودةِ ِمْن قبل الوحدة االقتصادیة نتیجة 

ِمْن زیادة كفاءة وفاعلیة أنشطة رقابة  لخبراتھا المتراكمة في ھذا المجال وما یترتب على ذلك
), والشكل رقم 10: 2009الجودة إلى أْن یصل مستوى تكالیف الفشل إلى الصفر(البتانوني, 

 ) یوضح وجھة النظر الحدیثة لمستوى تكالیف الجودة األفضل.6(
 وجھة النظر الحدیثة لمستوى تكالیف الجودة األفضل  )6الشكل رقم (     

 
 

  .وجھة النظر الحدیثة لمستوى تكالیف الجودة األفضل )6الشكل رقم (
Source: Slack, Nigel, Chambers, Stuart, & Johnston, Robert, 2010, "Operations   
Management", 6th ed., Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow, England, 
p: 512.                                                                                                                                                                                                                                                 
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) یأخذ بالحسبان كٍل ِمْن التكالیف Zero-Defectَك أنَّ أنموذج المعیب الصفري (یتبیُن ِمْن ذل     
الظاھرة والخفیة وإنَّ أي انحراف َعْن المواصفات المطلوبة ینتج َعْنھا زیادة بتكالیف الجودة 
الكلیة, أي كلما زادت الوحدات المعیبة تزداد َمعَھا تكالیف الجودة الظاھرة والخفیة, وبالعكس 

 ما تنخفض الوحدات المعیبة, وتكون تكالیف الجودة في ادنى مستوى وفق ھذا األنموذج.  عند
 1) أي أنَّ انفاق 100,10,1كما یمكن توضیح العالقة بین تكالیف الجودة على وفق قاعدة (     

, لذلَك دینار ِمْن تكالیِف الفشل 100دینار ِمْن تكالیِف التقییم و 10دینار على تكالیِف المنع سیوفر 
البد أْن تأخذ تكالیف المنع االولویة واألھمیة القصوى, ألنَّ تكالیف منع الخطأ أقل ِمْن تكالیِف 

 :Omachonu & Ross, 2005) یوضح العالقة بیَن تكالیِف الجودة 7اصالحھ, والشكل رقم (
210)(. 

 

 
 .العالقة بین تكالیف الجودة )7الشكل رقم (

Source: Omachonu, Vincent K., & Ross, Joel E., 2005, "Principles of Total Quality" 
Third    edition, published in the Taylor & Francis e-Library , p:210.(بتصرف من الباحث). 

) أنَّھ كلما تتم زیادة في االنفاق على تكالیف المنع تؤدي إلى زیادٍة 7یَتَبَیُن ِمَن الشكِل رقم (     
ً على التكالیف في توفیِر  تكالیف الفشل بنوعیھ الداخلي والخارجي, إْذ ینعكس ذلَك ایجابا

الظاھرة والخفیة, وھذا یؤدي إلى تخفیض تكالیف الجودة الخفیة التي تشكُل نسبة كبیرة ِمْن 
 تكالیف الفشِل الخارجيِ, ِمْن ذلَك یَتَبَیُن أھمیةُ قیاس وتحلیل تكالیف الجودة للوحدِة االقتصادیِة.

 :(Importance of Measuring Quality Costs)رابعاً: أھمیة قیاس تكالیف الجودة  
یُعَدُّ القیاس أحد الوظائف المحاسبیة األساسیة والتعریف العام للقیاس "ھو ربط (إقران) أرقام      

أو أعداد بأشیاء أو أحداث على وفق قواعد معینة, الھدف النھائي للقیاس ھو توصیل معلومات 
مستعملي المعلومات المحاسبیة تساعدھم على المفاضلة واتخاذ قرارات مالئمة" (الججاوي ل

) ، بینما یعرف (كام) القیاس بأنَّھ تخصیص األرقام لكي تمثل خواص 36: 2015والمسعودي, 
 أو سمات ألنظمة مادیة عدا األرقام نفسھا استناداً إلى القوانیِن التي تحكم ھذِه الخواص, أو أنَّھُ 

 ).672: 2000تقییس/ تخصیص أرقام ألشیاء أو أحداث استناداً إلى قواعد معینة (كام, 
 إنَّ أھمیة قیاس تكالیف الجودة تتمثُل باآلتي:  (.Horngren et al) ویرى

                                                                           ( Horngren et al., 2012:702)  

قیاس تكالیف الجودة یتفق َمَع دور المحاسبة اإلداریة في تركیز اھتمام المدیرون على  إنَّ  -1
 تكالیِف الجودةِ المنخفضِة.

یوفر قیاس تكالیف الجودة القدرة على تقییِم المفاضلة بیَن تكالیف المنع وتكالیف التقییم  -2
 وتكالیف الفشل الداخلي وتكالیف الفشل الخارجي.

ة یساعد في حِل المشكالِت َعْن طریِق المقارنة بیَن تكالیِف ومنافع برامج قیاس تكالیف الجود -3
 تحسین الجودة المختلفة وتحدید األولویات لتخفیض التكالیف. 

 ) إلى أھمیة قیاس تكالیف الجودة ِمْن خالل اآلتي: (.Atkinson et alبینما ینظر 
 
 

36



  2016   األولى السنة 2 لعددا     Al-Kut Univ. College Journal   الجامعة الكوت كلیة مجلة
 

                                                               )Atkinson et al., 2012: 269-270( 

بیان الحجم المالي للجودة, ألنَّ أغلب المدیرون غیر مدركین لألثِر الھائل إلعادة صیاغة  -1
 تكالیف الجودة.

معلومات تكالیف الجودة تساعد المدیرون في تحدیِد األولویات المتعلقة بالجودةِ, ومشكالِت   -2
 الجودة التي یجُب حلھا.

المدیرون على رؤیة قضایا الجودة الكبیرة, ویتیح لھم محاوالت  یساعد تكالیف الجودة قیاس -3
العثور على األسباِب الجذریة لمشكالِت الجودة وإصالحھا ِمْن جذورھا, بحیث یكون لھا 

 تأثیر ایجابي على الوحدة االقتصادیة , وأنَّ الكثیر ِمْن مشكالِت الجودة مترابطة.
 ):81- 78: 2010یة قیاس تكالیف الجودة ِمْن خالل اآلتي (المسعودي, وھناك َمْن یرى أھم

إنَّ الوحدات االقتصادیة التي تولي اھتمام بإدارة تكالیف الجودة والمحاسبة َعْنھا یحقق لھا  -1
 میزة تنافسیة.

كبر حجم تكالیف الجودة یوجب على الوحداِت االقتصادیِة إجراء دراسات موسعة حول ھذِه  -2
غرِض معرفِة سلوكھا وتأثیرھا في نشاطھا وأرباحھا وِمْن ثم القیام بالتخطیط التكالیف ل

 واإلدارة السلیمة لھا.
إنَّ تكالیف الجودة تشتمُل على عنصري (التكالیف والجودة) وھما ِمْن عوامِل النجاحِ الرئیسة  -3

تأثیر مباشر في األربعة ( التكالیف, والجودة, والوقت , واألبداع) للوحدةِ االقتصادیِة ولھما 
 نموھا االقتصادي. 

توفر تكالیف الجودة تحذیرات مسبقة َعْن أي خطر مستقبلي ِمَن المّمكن أْن یواجھَ الوحدة  -4
 االقتصادیة.

استعمال معلومات تكالیف الجودة للمفاضلة بین المشاریع التي تحقق أعلى عائد للوحدة  -5
 فشل وتكالیف التقییم. االقتصادیة, وأیھا أكثر فاعلیة في تخفیض تكالیف ال

 والفشل، الوقایة تكالیف بین المفاضلة لتقویم كأساس لتكالیف الجودة المالیة المقاییس استعمال -6
 تحسین برامج بین للمقارنة مفیدة طریقة الجودة, وكذلك تُعَدُّ  ألداء ممیز مقیاس تمثلُ  وأنَّھا

 .الجودة
ى معرفِة حجم التكالیف التي تتحملھا قیاس تكالیف الجودة یساعدُ المدیرون والعاملین عل -7

 الوحدة االقتصادیة بسبِب الجودةِ المنخفضة.
قیاس تكالیف الجودة یساعدُ في تحدیِد وفوراِت التكالیِف وتحسیِن جودةِ األداِء الذي بدورِه  -8

 یخفض التكالیف.
بتحقیق إنَّ تحدید وقیاس تكالیف الجودة یعطي صورة واضحة على إھتمام الوحدة االقتصادیة  -9

 الجودة.
 ,.702Horngren et alأما أھمیة المقاییس غیر المالیة للجودةِ فیمكن توضیحھا بالنقاط اآلتیة (

2012::( 
 غالباً ما یكون ِمَن السھِل تحدیدھا وِمَن السھِل تفھمھا.المالیة  غیرالجودة  إنَّ مقاییس -1
ھ المالیة غیر الجودة مقاییس إنَّ  -2  المدیرون تساعدُ  وِمْن ثم الطبیعیة اتالعملی نحو االھتمام توّجِ

 .تحسین إلى تحتاج التي الدقیقةِ  المشكالتِ  تحدیدِ  على
 كانتْ  عّما إذا توفر التغذیة العكسیة قصیرة األجل العیوب عدد مثل المالیة غیر المقاییس -3

 ناجحةً. التحسیناتُ 
رات مفیدة لألداِء المستقبلي المقاییس غیر المالیة مثل رضا الزبائن أو رضا العاملین تُعَدُّ مؤش -4

طویل األجل, لذا فالمقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة لتكالیِف الجودةِ تكمل بعضھا 
البعض, فِمْن دوِن مقاییس الجودة المالیة قد تنفق الوحدة االقتصادیة على تحسین الجودة أكثر 

الوحدة االقتصادیة ِمْن تحدیِد  مّما یستحق, وِمْن دوِن المقاییس غیر المالیة قد ال تتمكنُ 
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مشكالِت الجودةِ إال بعد فوات األوان, لذلك معظم الوحدات االقتصادیة تستعمل كال النوعین 
 ِمَن المقاییِس لقیاِس جودةِ األداِء. 

 
 خامساً: اإلفصاح المحاسبي َعْن تكالیف الجودةِ 

                                                         ):(Accounting Disclosure of Quality Costs  
یُعَدُّ اإلفصاح ِمَن المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وازدادْت أھمیتھُ َمَع تطور المحاسبة,      

ویُقصد باإلفصاح  "أن تبیَن القوائم المالیة التي تقدمھا الوحدة االقتصادیة المعلومات الرئیسة 
ُم مستعملي ھذِه القوائِم وبالشكِل الذي یساعدھم في اتخاِذ القراراِت الرشیدةِ الوافیة والكافیة التي تَھِّ 

 إنَّ ) .Keiso et al), كما یرى (411: 2015وبالطریقِة الصحیحِة" (الججاوي والمسعودي, 
 كافیةٍ  بدرجةٍ  تؤثر التي الجوھریة الحقائق َعنْ  مالیة تعبر أو تفصح تقاریر إلى یدعو اإلفصاح

 المعلومات أثر ھو التعریف ھذا المعلومات, ومضمون ھذهِ  ِمنْ  المستفید بھِ  یقوم الذي یمِ التقی على
 المبلغ بھذه المعلومات  القارئ حكم على المحاسبیة

 (Keiso et al., 2013: 1348). 
تبط علیِھ فإنَّ التقاریر بصورةٍ عامٍة وسیلة لنقِل المعلوماِت إلى الجھاِت المستفیدة, اما فیما یر    

بتكالیف الجودة فالبد ِمَن القیاِم بأعداِد تقاریر دوریة وبصیغٍة سھلٍة وواضحٍة 
Feigenbaum,1991:119) ًإْذ یقوم المحاسبون بإعداِد تقاریِر تكالیِف الجودةِ متضمنة ,(

ة, التحلیالت األفقیة لكل عنصر ِمْن عناصِر تكالیِف الجودةِ كنسبة مئویة ِمْن تكالیِف الجودةِ الكلی
 ویتم عرض البیانات لمدة سنتین أو أكثر للوقوف على حجِم التغیرات الحاصلة لتكالیِف الجودةِ 

)(Edmonds et al., 2008: 259 وإنَّ تقاریر تكالیف الجودة تجعل اإلدارة على بینة ِمْن حجِم ,
حدة االقتصادیة, وأْن ھذِه التكالیِف, لذا یجُب أْن تكوَن ھذِه التقاریر متكاملة َمَع نظام معلومات الو

تُعزز اجراءات الجودة التي تحددھا اإلدارة, وتسھل تقییم حجم تكالیف الجودة وتأثیرھا 
)(Blocher et al., 2010: 762. 

 ):(Juran, 1988: 24إْذ إنَّ ھناك ثالثة انواع ِمْن تقاریر الجودة وھي كاآلتي 
 : )Tabular Reportsالتقاریر الجدولیة ( -1

یھا عناصر تكالیف الجودة األربعة (المنع, والتقییم, والفشل الداخلي, والفشل وتوضح ف     
الخارجي) ویتم تدوین ھذِه التكالیف حسب عناصرھا ومجامیعھا اإلجمالیة واألساس المقدم 
للمقارنة والنسب الناتجة حسب األساس وتتم مقارنتھا َمَع ارقام سنة األساس, وإنَّ اعداد ھذِه 

 ):4اً أو فصلیاً أو سنویاً, وكما موضح في الجدول رقم (التقاریر شھری
 .تقریر تكالیف الجودة على شكل جدول )4الجدول رقم (  
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Source: Kinney, Michael R., Kinsey, Jenice & Raiborn, Cecily A. 2011, "Cost 
Accounting:    Foundations and Evaluation", 8th ed., Thomson South-Western, 

USA, p:759.  .(بتصرف من الباحث)  
 

  ):(Graphic Reportsالتقاریر البیانیة  -2
یتم تبویب عناصر تكالیف الجودة على شكِل رسوٍم بیانیٍة تستعمل للتعرِف على اتجاھاِت    

, وھناك عدة طرائق لتحلیِل تكالیِف الجودة بیانیاً عدة كالیِف الجودةِ خالل سنة أو سنواتعناصِر ت
), وھناك الكثیر ِمَن الوحدات 43: 2013مثل تحلیل االتجاه وتحلیل باریتو وغیرھا(عبد المجید, 

وائر االقتصادیة تقوم بعرِض تقاریر تكالیف الجودة على شكل رسوم بیانیة وھذِه الرسوم ھي (الد
 ,.Garrison et al)البیانیة, والجداول البیانیة, والخطوط البیانیة, واالشرطة البیانیة, وغیرھا) (

2010: 78 . 
   
 ):Narrative Reportsالتقاریر الوصفیة ( -3
ً ما تُعَدُّ ھذِه التقاریر للمشاریع المستقبلیة المحتملة لغرِض متابعتھا أول بأول َمَع مراعاة    غالبا

 والمنفعة عند إعدادھا, إْذ تقع مسؤولیة إعدادھا على قسمي المحاسبة والرقابة على الجودة. التكلفة
مّما سبق یتبین أنَّ تحدید وقیاس تكالیف الجودة واإلفصاح َعْنھا ذو أھمیة كبیرة للوحدةِ      

لجودة لفترات االقتصادیِة, ألنَّھ یوفُر معلومات لإلدارة تستطیُع ِمْن خاللھا أْن تقارن تكالیف ا
 بما الجودة تكالیف إدارة ِمنْ  وكذلك یمكنھا متعددة تساعدھا في وضعِ موازنٍة لتكالیِف الجودةِ,

 ویساعدھا في التخطیط والرقابة وتقویم األداء وغیرھا. الزبائن رضا ِمنْ  مستوى أعلى یحقق
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصیات
 أوالً: االستنتاجات

 انخفاض أنَّ  إذْ , اآلخر على احدھما یؤثر بحیث الجودة وتكالیف الجودة بین عالقة وجود -1
 . وبالعكس, الجودة تكالیف زیادة إلى یؤدي الجودة مستوى

ال تستطیع الوحدات االقتصادیة أن تجعل الجودة میزة تنافسیة, ما لم تَُوّلِ اھتمام بتكالیف  -2
 الجودة, ألنَّ العالقة بینھما مترابطة.

عالقة بین الجودة وتكالیف الجودة ذات اھمیة كبیرة للوحدات االقتصادیة, إذا ما تحدید ال -3
 أرادت االستمرار والمنافسة في السوق.

االھتمام بالجودة وتطبیقاتھا بإمكانِھ أْن یحقق مزایا مھمة للوحدات االقتصادیة, كزیادة  -4
 دة الربحیة.الحصة السوقیة, وتخفیض التكالیف, وزیادة الطاقة االنتاجیة, وزیا

سبب نشوء تكالیف الجودة ھو نتیجةً لزیادة االھتمام بالجودة العالیة للمنتجات والخدمات,  -5
 وكذلك المحافظة علیھا, مّما یؤكد وجود عالقة بین الجودة وتكالیف الجودة. 

إنَّ القیاس واالبالغ عن تكالیف الجودة ال یحل مشكالت الجودة, إْذ یمكن أْن تُحَل  -6
 قط َعْن طریق اتخاذ إجراءات ِمْن قبِل إدارات الوحدات االقتصادیة.المشكالت ف

أفضل مستوى للجودة ھو النقطة التي تكون فیھا تكالیف الجودة أقل ما یمكن, أي أنَّ  -7
 العالقة بینھما عكسیة.

), أي أّن Zero-Defectأفضل مستوى لتكالیف الجودة ھو بتحقیق المعیب الصفري( -8
تج منتجات عالیة الجودة عندما تركز على تكالیف المنع من أجل الوحدات االقتصادیة تن

 تقلیل تكالیف الفشل(بنوعیھ الداخلي والخارجي). 
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 ثانیاً: التوصیات
عمل الوحدات االقتصادیة على زیادة جودة منتجاتھا وخدماتھا, وبما ال یؤدي إلى زیادة  -1

 تكالیف الجودة.
خالل تلبیة رغبات وتوقعات الزبائن, وبأقل تكلفة العمل على جعل الجودة میزة تنافسیة من  -2

 ممكنة.
ضرورة اھتمام الوحدات االقتصادیة بتكالیف الجودة, ألنھا تشتمل على عنصري (التكالیف   -3

 والجودة) وھما یُعدّان ِمْن عوامل النجاح الرئیسة للوحدات االقتصادیة.
ً اس -4 ً یجب تحقیقھُ, وأنّھُ إدراك الوحدات االقتصادیة بأھمیة الجودة بصفتھا ھدفا تراتیجیا

 مسؤولیة جمیع العاملین فیھا.
إجراء دراسات موسعة من قبل الوحدات االقتصادیة حول تكالیف الجودة, لمعرفة سلوكھا  -5

 وتأثیرھا في نشاطھا وأرباحھا, ومن ثم القیام بعملیة التخطیط واالدارة السلیمة لھا.
على اھتمام الوحدات االقتصادیة بتحقیق  قیاس تكالیف الجودة, ألنھ یعطي صورة واضحة -6

 الجودة.
استعمال المقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة لتكالیف الجودة (رضا الزبائن, رضا  -7

 العاملین) في تحدید مشكالت الجودة, ألن كل منھما مكمل لألخر.
 المصادر

 
    القرآن الكریم.

 
   :المصادر العربیة : أوالً 

 الكتب:  -أ
المحاس��بة المالی��ة المتوس��طة عل��ى وف��ق " 2015 وي, ط��الل محم��د عل��ي, المس��عودي، حی��در عل��ي, ,الجج��ا -1

 ", الطبعة الثانیة, دار الكتب, كربالء, العراق.المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 ", دار الرسالة, الكویت. مختار الصحاح, " 1983, الرازي, محمد بن ابي بكر بن عبد القادر  -2
تك�الیف "  ,            2012 ,مرائي, منال جبار سرور, الزاملي, مھند مجید والزاملي, علي عبد الحس�ینالسا -3

 الطبعة األولى, مكتبة الجزیرة للطباعة والنشر, بغداد,. ,"الجودة والتقنیات الكلفویة المعاصرة 
رة الجودة ف�ي المنظم�ات نظم ادا," 2009الطائي, یوسف حجیم, العجیلي, محمد عاصي والحكیم, لیث علي,  -4

 ", الطبعة االولى, دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع, عمان, االردن. االنتاجیة والخدمیة
ادارة الج��ودة الش��املة م��ن المس��تھلك ال��ى , " 2004 الفض��ل, مؤی��د عب��د الحس��ین, الط��ائي, یوس��ف حج��یم, -5

 لتوزیع, عمان, االردن,.",  الطبعة االولى, مؤسسة الوراق للنشر واالمستھلك, منھج كمي
الطبع�ة االول�ى, دار الی�ازوري العلمی�ة   ,"ادارة تكالیف الجودة اس�تراتیجیا " ,2010, المسعودي, حیدر علي -6

 للنشر والتوزیع, عمان, االردن.
", تعری�ب: س�رور الج�ودة الش�املة: االدارة والتنظ�یم واالس�تراتیجیة, " 2009ایفان, جیمس, دی�ن, ج�یمس,  -7

 سرور, الطبعة الثامنة, دار المریخ للنشر, الریاض, المملكة العربیة السعودیة. علي ابراھیم 
", ترجمة محمد عص�ام ال�دین زای�د واحم�د  المحاسبة االداریة, "2002جاریسون, ري اتش ونورین, اریك,  -8

 حامد حجاج, الطبعة االولى, دار المریخ للنشر, الریاض, المملكة العربیة السعودیة. 
الطبعة السادسة, دار وائ�ل للنش�ر  ,"ادارة الجودة الشاملة: مفاھیم وتطبیقات, " 2012, احمد جودة, محفوظ -9

 والتوزیع, عمان, االردن.
", الطبع��ة االول��ى, دار الثقاف��ة للنش��ر محاس��بة الج��ودة م��دخل تحلیل��ي, " 2009عب��د الس��ید, ن��اظم حس��ن,  -10

 والتوزیع, عمان, االردن.
, الطبع��ة االول��ى, دار الثقاف��ة 9000 الج��ودة الش��املة ومتطلب��ات األی��زوادارة , " 2009عل��وان, قاس��م ن��ایف,  -11

 للنشر والتوزیع, عمان, االردن.
 ", ترجمة ریاض العبد هللا, دار الكتب للنشر, الموصل, العراق.نظریة محاسبیة," 2000كام, فرنون,  -12
بیق��ات ف��ي الص��ناعة ادارة الج��ودة الش��املة تط, " 2007 مجی��د, سوس��ن ش��اكر, الزی��ادات, محم��د ع��واد, , -13

 ", الطبعة االولى, دار صفاء للنشر والتوزیع, عمان, االردن.والتعلیم
 : البحوث و الدوریات: ب
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" ت��أثیر محاس��بة التك��الیف ف��ي تحقی��ق المی��زة , 2012الفض��ل, مؤی��د محم��د عل��ي, غ��دیر, انع��ام محس��ن,  -1
 .23العدد  , مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة, جامعة الكوفة,التنافسیة"

 
 :: الرسائل واألطاریح ت
دور م��دخل االدارة عل��ى اس��اس االنش��طة ف��ي تحلی��ل وقی��اس كل��ف , " 2014الخف��اجي, ن��اطق جب��ار س��الم,   -1

", اطروح��ة دكت��وراه ف��ي الج��ودة والرقاب��ة علیھ��ا, دراس��ة تطبیقی��ة ف��ي ش��ركة واس��ط للص��ناعات النس��یجیة
 راسات المحاسبیة والمالیة, جامعة بغداد.المحاسبة القانونیة مقدمة الى المعھد العالي للد

امكانیة تطبیق اسلوب سیجما ستة في نادي ضباط ق�وى االم�ن " 2010 الزھراني, محمد بن صالح محمد, , -2
 ", رسالة ماجستیر في المحاسبة, جامعة الریاض.الداخلي بمدینة الریاض
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