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 الملخص
 

 السةتبعاد الجةودة كلةف فئةات عناصةر قيةا  دور و الجةودة لكلةف المعرفيةة المرتكزات بيان الى البحث يهدف    

 األسةوا  فةي للمنافسةة تسعى  اقتصادية وحدة اي وان المنتج جودة مستوى وتحسين تحديد و الفشل كلف عناصر

 خةالل مةن إال ذلة  يةت  أن يمكةن وال أعلى جودة أي للمنتج أفضل مواصفات تحقيق من لها البد والعالمية المحلية

 اداء لبيةان مؤشةر او كمقيةا  الجةودة تكةاليف وتعمل،  الخاصة والمهارات والطر  األساليب من العديد استعمال

 مسةاهمة مةدى مةا مةلال االسةتراتيجي ادائهةا تقوي  عملية في ذل  يساه  كما فيه التحسن ومدى االقتصادية الوحدة

 ان االقتصةادية الوحةدة علةى فأن وبذل  االخرى التكاليف تخفيض في والتطوير البحث تكاليف على االنفا  زيادة

 بنوعيه والفشل التقيي  تكاليف تخفيض في يساعد وبما( للقيمة المضيفة االنشطة) المنع تكاليف نحو انظارها توجه

 عاليةة جةودة ذات منتجةات انتةا  االقتصةادية الوحةدة اسةتطاعت مةا اذا فأنه وعليه( للقيمة المضيفة غير االنشطة)

 التي النتائج ابرز وان، تنافسية ميزة تحقيق من يمكنها وبما االسوا  في سعرية سياسة اعتماد من يمكنها ذل  فأن

 وتحليلهةا وحسابها الجودة تكاليف لتحديد الرئيسية المهام أحد هي  الجودة تكاليف تصنيف ان  البحث اليها توصل

 الجةودة لتكةاليف المناسةب النمةوذ  تختةار أن الجةودة تكةاليف إدارة قةررت التةي االقتصةادية الوحةدة علةى وينبغي

 االنشةطة) المنةع أنشةطة علةى األنفةا  زيةادة هةي  التوصةيات اه  اما  الجودة تكاليف وعناصر فئات يشمل والذي

 التقيةي  تكةاليف فةي االنخفةا  علةى والتركيةز بنوعيةله والفشةلل التقيةي  تكةاليف تخفةيض أجل من( للقيمة المضيفة

 .المنع تكاليف في الزيادة من أكبر يكون ان ينبغي بنوعيه والفشل
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Abstract  
 

The research aims to demonstrate the knowledge pillars of quality costs and the role of measuring the elements of 

quality costs. This is excluding the elements of failure costs and identifying and improving the level of product 

quality. Any economic unit seeking to compete in the local and global markets must achieve better product 

specifications, i.e. higher quality. This cannot be done, but through the use of many techniques, methods and special 

skills.  Quality costs act as a measure or indicator of the performance of the economic unit and the extent of 

improvement in it. This also contributes to the process of evaluating its strategic performance, for example, to what 

extent does the increase in spending on research and development costs contribute to reducing other costs? Thus,  the 

economic unit should direct its attention towards the costs of preventing the activities that host value in a way that 

helps reduce the costs of evaluation and failure of both types (non-value-adding activities). Therefore, if the 

economic unit is able to produce high-quality products, this enables it to adopt a price policy in the markets and to 

enable it to achieve a competitive advantage , The most prominent results of the research are that the classification of 

quality costs is one of the main tasks for determining, calculating and analyzing quality costs. The economic unit that 

has decided to manage quality costs should select the appropriate quality cost model that includes the categories and 

elements of quality costs. The most important recommendations are to increase spending on activities, prevention 
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(value-adding activities) in order to reduce evaluation costs and failure in quality and focus on the reduction in 

evaluation costs and failure of both types should be greater than the increase in the costs of the assessment. 

 Key words: quality costs, value-added activities, cost reduction, product quality.  

 المقدم 

 أدوات اسةتخدام علةى الصةناعية الوحدات قبل من االهتمام زاد    

 اجةةةل مةةةن التكنولوجيةةةة التطةةةورات  لمواكبةةةة المعاصةةةرة  الكلفةةةة

 اتخةةةاذ فةةةي واسةةةتخدامها المعلومةةةات تةةةوفير فةةةي االدارة مسةةةاعدة

وحةةةةدة  وأي ، التنافسةةةةي مسةةةةتواها لرفةةةةع الضةةةةرورية القةةةةرارات

 لهةا البةد والعالميةة المحليةة األسةوا  فةي للمنافسة تسعى اقتصادية

 أن يمكةن وال أعلةى جةودة أي للمنةتج أفضةل مواصفات تحقيق من

 والطةةر  األسةةاليب مةةن العديةةد اسةةتعمال خةةالل مةةن إال ذلةة  يةةت 

 األداة أو المناسةب األسلوب اختيار وأن كما ، الخاصة والمهارات

  المحيطةةة والظةروف العوامةةل مةن بالعديةةد مةرتب  والمفيةةدة الفعالةة

 االقتصةادية الوحةدات تسةتطيع ولكةي . . وخارجيةا داخليةا بالمنشأة

 المةدخل اعتمةاد عليهةا فةنن والتطةورات التغيةرات هةذ  مع التكيف

 مةن مجموعةة علةى االعتماد خالل من التكلفة إلدارة االستراتيجي

 الجةودة تكلفةة قيةا  ويعد ، الكلفوية و والمقاييس اإلدارية التقنيات

 أو الصةناعية الوحةدات تساعد أن يمكن التي  المقاييس أفضل أحد

 الجةةودة تحسةين واعةادة االسةتلمار معرفةةة علةى التجاريةة األعمةال

 يةةت  التةةي  الدقيقةةة المعلومةةات أن كمةةا واضةة ، بشةةكل بهةةا الخاصةةة

  ، الهامةة االمةور من تعد الجودة تكاليف حساب خالل من توفيرها

 إدارة نظةةةام كفةةةاءة تقيةةةي  فةةةي تسةةةاعد أن يمكةةةن أداة  وتعةةةد ايضةةةا 

 فةر  وخلةق الشةركة داخل الجودة قضايا تحديد وكذل  ، الجودة

للتحسين اذ يةت  تحديةد كلةف انشةطة الجةودة غيةر المضةيفة  للقيمةة 

والمتمللةةة بكلةةف الفشةةل الةةداخلي والخةةارجي وقيةةا  هةةذ  الكلفةةة 

 مطابقتها لعدم وكلفها الفاشلة الوحدات لمحاولة استبعادها الستبعاد

 تجسةدها والتةي  الزبةائن ورغبات حاجات تلبية وعدم للمواصفات

المنافسةةة ، وجةةرى تقسةةي  البحةةث الةةى اربعةةة مباحةةث  المنتجةةات

اخةةتا االول منهةةا بعةةر  منهجيةةة البحةةث بينمةةا تنةةاول المبحةةث 

اللاني المرتكزات المعرفية لكلةف الجةودة ودورهةا بتحسةين جةودة 

المنتج والمبحث اللالث  الجانب التطبيقي ويعر  المبحث الرابةع 

 االستنتاجات والتوصيات .واالخير اه  

 البحث منهجي 

 مشكل  البحث

 نتيجةةة باألسةةوا  شةةديدة منافسةةة االقتصةةادية تواجةةه الوحةةدات    

 جهة ومن جهة من المستهلكين اذوا  وتغير التكنلوجية التطورات

 للمنتجات المطلوبة والمقاييس بالمواصفات االلتزام ضعف اخرى

 تسةه  وبالتةالي عالية تكاليف الشركة تحمل فاشلة وحدات وظهور

 وانخفةةا  ارباحهةةا وتقليةةل للشةةركة السةةوقية الحصةةة ضةةعف فةةي

 الجةةةودة كلةةةف لقيةةةا  البحةةةث فكةةةرة جةةةاءت هنةةةا ومةةةن انتاجيتهةةةا

 الفاشةلة الوحةدات عةدد لتقليةل والتقيةي  المنع انشطة على والتركيز

 بالمواصةفات بةااللتزام المنةتج جةودة تحسةين الةى وكلفها للوصةول

 جهةةة مةةن  الزبةةائن واذوا   رغبةةات وتحقيةةق جهةةة مةةن القياسةةية

 الفشةل كلةف ارتفةا  مةن االقتصةادية الوحةدات تعةاني حيث اخرى

 وخارجيةا داخليا الفاشلة المنتجة  الوحدات من العديد ظهور نتيجة

 لمتطلبةةةات تلبيتهةةةا وعةةةدم المطلوبةةةة للمواصةةةفات مطابقتهةةةا لعةةةدم

  الجةودة كلةف وان. المنتجةة الوحةدات كلف من يضخ  مما الزبائن

 الفشةةل اسةةباب وتحليةةل الفاشةةلة الوحةةدات كلفةةة معرفةةة علةةى تعمةةل

 انشةطة وهةي للقيمةة المضةيفة االنشةطة بتعزيز استبعادها لمحاولة

 : اآلتيين بالتساؤلين تتجسد مشكلة البحث  المنع ، لذا

 مةةا مةةدى اهتمةةام الوحةةدات االقتصةةادية ضةةمن بيئةةة التصةةنيع 

الجةةةودة واإلفصةةةاا المحاسةةةبي عنهةةةا تحديةةةد وقيةةةا  تكةةةاليف ب

 بتقارير منفصلة ؟

 جةةودة مسةةتوى يحةةدد فئاتهةةا بكةةل الجةةودة تكةةاليف قيةةا  ان هةةل 

 ؟ المنتج

 البحث اهمي 

وقياسةها  اذ ان   تكمن اهمية البحةث فةي اهميةة تكةاليف الجةودة     

مكن الشركة من تحديةد المشةكالت المتعلقةة سيتحديد هذ  التكاليف 

 أن بيئةةةة األعمةةةال اليةةةوم حيةةةث  وتحسةةةين أدائهةةةابةةةالجودة بسةةةهولة 

جعلةةت مةةن تكةةاليف الجةةودة أداة مفيةةدة فةةي مراقبةةة شةةديدة المنافسةةة 

يمكةن أن تكةون أداة قويةة تسةتعملها  ووتحقيق تخفيضات التكلفة ، 

اإلدارة فةةي تحسةةين الجةةودة ، إذ يةةت  تخفةةيض المعيةةب إلةةى أقةةل مةةا 

أجةةل تخفةةيض يمكةةن مةةن خةةالل التركيةةز علةةى تكةةاليف المنةةع مةةن 

 .تكاليف التقيي  والفشل بنوعيه

 اهداف البحث

 : االتي تحقيق الى البحث يهدف

 بيان المرتكزات المعرفية لكلف الجودة . .1

 الجودة. تكاليف عناصر بين العالقةبيان  .2

 مسةتوى تحديد على الجودة كلف فئات عناصر قيا  دور بيان .3

 لتحسةةين الفشةةل كلةةف عناصةةر السةةتبعاد والسةةعي المنةةتج جةةودة

 .المنتج جودة

 فكضي  البحث

 -يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادها االتي :
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 يسةه  المنةع كلةف انشةطة علةى االنفةا  على الشركة تركيز ان    

 تكةاليف وتقليل  وخارجيا داخليا الفاشلة الوحدات عدد تخفيض في

 الجودة. مستوى وتحسين المنتج

 االطار النظكي

تحسققين جققودة فققي  الكلققف الجققودة ودورهققالمكتكققتا  المعكفيقق  

 المنتج

أصبحت الجودة هي االسةتراتيجية الرئيسةة للبقةاء : اوال : الجودة 

فةةي السةةو  ذات التنافسةةية العاليةةة والتةةي يحركهةةا الزبةةائن والتةةي 

تتطلةةب أعلةةى جةةودة وبسةةعر أقةةل.  وبالتةةالي ، يحةةر  الخبةةراء 

فةةر   الصةةناعيون علةةى استكشةةاف إمكانيةةات إدارة الجةةودة مةةع

خفةةةض التكةةةاليف. تةةةرتب  الحاجةةةة إلةةةى تحسةةةين الوضةةةع المةةةالي 

للمؤسسة ارتباطًا مباشةًرا بعمليةة إجةراء وقيةا  تحسةينات الجةودة   

كأحةد  Quality of cost (COQت  تحديد تحليةل تكلفةة الجةودة )

األدوات الفعالة لتتبع فر  التحسين  حيث أنه يدع  اإلدارة العليا 

للحصةةول علةةى النقةةاط البةةارزة  واألنشةةطة المتعلقةةة بةةالجودة مةةن 

حيث الرقابة ، لتتبع وتقدير وإظهار تكلفة عةدم المطابقةة وأسةبابها 

وآثارهةةةا ، لتحديةةةد فةةةر  التحسةةةين ، ووضةةةع أولويةةةات العمةةةل 

 .other , 2015 :490  & (Sailaja)ر الوقتومراقبة األداء بمرو

 -:  ينظر الى الجودة من خالل عاملين رئيسيين هما

فيمةا يتعلةق بسةمات وأداء المنةتج ، كمةا  الزبةائن تلبية توقعةات  .1

 هو الحال في الوظائف والميزات.

التأكد من أن الجوانب التقنية لتصمي  المنتج وأدائةه يعمةل وفقًةا  .2

 & Kaplan,  2012: 268المصةةةةةنعة.)لمعةةةةةايير الشةةةةةركة 

others).فةيجميع خصائا المنتج أو الخدمةة التةي تةؤثر  ان 

قدرتةةه علةةى تلبيةةة االحتياجةةات المعلنةةة أو الضةةمنية للشةةخا 

 (Kinney, Raiborn,  2011: 741الةةذي يحصةةل عليهةةا.)

إن الجودة سواًء ت  النظةر إليهةا  (Russell & Taylor)يرى 

ًصةةنع(  نةةتج )المن مةن وجهةةة نظةةر الزبةةون أم مةن وجهةةة نظةةر المن

مةة المنتةو  السةتعمال الزبةون ءفننها تؤدي في النهاية إلةى مال

وبما يلبي احتياجاته وتوقعاتةه ، ويمكةن توضةي  معنةى الجةودة 

مةة ءفهةي مةن منظةور الزبةون  تعنةي مال (2من خالل الشةكل)

ًصةنعلالسةتعمال ومةن منظةور  )السةلعة أو الخدمةة (المنتج   المن

مةةةدى اسةةةتجابة خصةةةائا أو مواصةةةفات المنةةةتج )السةةةلعة أو 

الخدمة( لتحقيق الجودة المرغوبة أي )جةودة التصةمي ( وقةدرة 

العمليةةة فةةي تحقيةةق مواصةةفات )جةةودة المطابقةةة( ) العكيللةةلي 

،2215  :11) 

نتج( (1الشكل ) ًصنع )المن  الجودة من منظوري الزبون والمن

، فاتللن ذياب زغير ،تأثيللللللر احتسللللةلاب  المصدر : ) العكيلللي

تكاليلللللف الوقلللللاية على كلللف الفشل وانعللللكاسللللةله علللللةلى 

جللللةةلودة الخدمللللللللةةلة   الصحيلللللللةةلة فللةةلي مستشةةفى جراحةةة 

جامعللللللللللللللة بغداد  الجملة العصبية ومستشفى المختار األهلي،

 ،2215: 11) 

 يةةرتب  جيةةد مؤشةةًرا الجةةودة تكةةاليف تعةةد:  الجققودة تكققاليف ثانيققا :

 مفيةدة أنهةا أثبتةت وقةد الجةودة فةي تحسينات تحقيق عدم أو بتحقيق

 يسةةهل الجةودة تكةةاليف قيةا  وأن التشةةغيلي لةدداء شةةامل كمقيةا 

 الجةةةودة إدارة برنةةةامج تنفيةةةذ وإرشةةةادات الجةةةودة تحسةةةين مجةةةال

 الجوانةب أهة  مةن واحةدة اليةوم الجودة تكلفة إدارة  وتعد   الشاملة

 عمليةات أن األدبيةات معظة  تؤكةد،  الجةودة إدارة نظام تطوير في

 التكلفةة فةي كبيةر انخفا  إلى تؤدي التكلفة وقيا  الجودة تحسين

 التسويق
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 التركيةز هةو الجةودة كلةف تحسةين وان،  للشركة للجودة اإلجمالية

 مةن والوقايةة المنةع انشةطة وهةي اال للقيمة المضيفة االنشطة على

 علةى بالتدريب المنع كلف فئة عناصر على االنفا  وتعزيز الفشل

 الةةةةداخلي الفشةةةةل تكةةةةاليف لتخفةةةةيض النوعيةةةةة وهندسةةةةة النوعيةةةةة

 المطلوبةةة والمواصةةفات بالمعةةايير االلتةةزام خةةالل مةةن والخةةارجي

 الطلبةات كافةة تلبةي لكةي المنتجةات لجةودة مسةتوى اعلى ولتحقيق

 (Glogovac and others ,2019 :278. ) للزبةائن والرغبةات

 المطابقةة سةعر مجمةو " بأنهةا تكةاليف الجةودة Crosby ، يعّرف

 ينطةةوي التةةي التكلفةةة هةةو المطابقةةة سةةعر،  المطابقةةة عةةدم وسةةعر

 المطابقةة عةدم سةعر امةا األولةى المةرة مةن جيدة جودة إنتا  عليها

 تلبيةةة فةةي الخةةدمات أو المنتجةةات تفشةةل عنةةدما الضةةائع  المةةال هةةو

 Dale and لةةةةةةةةل ،وفقًةةةةةةةةا ( Aniza,  2013: 738) المعيةةةةةةةةار

Plunkett، وتشةةغيل وتنفيةةذ تصةةمي  فةةي المتكبةةدة التكةةاليف  هةةي 

 للتحسةين المخصصة الموارد وتكلفة ، الجودة إدارة نظام وصيانة

 وجميةةع ، والخدمةةة المنةةتج وفشةةل ،  النظةةام وتكةةاليف ، المسةةتمر

 للقيمةةةة المضةةيفة غيةةر واألنشةةطة األخةةرى الضةةرورية التكةةاليف

                         .الجةةةةةةةةودة عاليةةةةةةةةة خدمةةةةةةةةة أو منةةةةةةةةتج لتحقيةةةةةةةةق المطلوبةةةةةةةةة

(1: Schiffauerova & Thomson,2014) 

 أحةد الجةودة تكةاليف تصنيف يعد:  الجودة تكاليف ثالثا : تصنيف

 ينبغةي.  وتحليلهةا وحسةابها الجةودة تكةاليف لتحديةد الرئيسة المهام

 أن الجةةودة تكةةاليف إدارة قةةررت التةةي االقتصةةادية الوحةةدة علةةى

 فئةةات يشةةمل والةةذي ، الجةةودة لتكةةاليف المناسةةب النمةةوذ  تختةةار

 فةةةي فعةةةاالً  لةةةيس COQ قيةةةا  وان.   الجةةةودة تكةةةاليف وعناصةةةر

 تقيةةي  علةةى المةةدراء COQ يسةةاعد أيضةةا بةةل فقةة  الجةةودة تحسةةين

 الخاصةة الجةودة ومشاريع استراتيجيات وإعداد استلماراته  نتائج

 أحةةد و،   COQ لقيةةا  المناسةةبة القيةةا  أداة تحديةةد يجةةب.  بهةة 

 قس  الذي PAF  نموذ  هو COQ لتصنيف شيوًعا النماذ  أكلر

COQ بين العالقة يوض  و،  والفشل والتقيي  الوقاية تكاليف إلى 

 & Daunoriene ( والتقيةةي  الوقايةةة وتكةةاليف الفشةةل تكةةاليف

Staniskiene,2016 :122  ) 

كلف  Feigenbaum: و صنف األنموذ   ل  P-A-F نموذ  -

الجودة الةى كلةف منةع وكلةف تقيةي  وكلةف فشةل داخلةي وفشةل 

 (: 52:  2212خارجي )قاس  ، 

 قبل القصور أوجه لتجنب التكاليف هي جميع: الوقاية تكاليف .1

 تصةحيحية إجراءات واتخاذ ، العيب تحديد ذل  في بما التنفيذ

 معةدات وتةوفير ، المةوظفين وتةدريب ، العيةوب علةى للقضاء

 .تغييرها أو جديدة

 التكةةةاليف أو االختبةةةار أو المراقبةةةة تكةةةاليف: التقيةةةي  تكةةةاليف .2

 أو المنةتج ومطابقةة الجودة متطلبات لضمان المتكبدة األخرى

 .العملية

 المنةتج عيوب بسبب المتكبدة التكاليف: الداخلي الفشل تكاليف .3

 بةةةالعيوب المرتبطةةةة والتكةةةاليف االقتصةةةادية الوحةةةدة داخةةةل

 فةي بمةا ، الزبةون إلةى الخدمةة أو المنةتج تسةلي  قبل الموجودة

 . واإلصالحات والنفايات األعمال إعادة ذل 

 عيةةوب بسةةبب المتكبةةدة التكةةاليف: الخةةارجي الفشةةل تكةةاليف .4

 اسةةتبدال ذلةة  فةةي بمةةا ، الشةةركة قبةةل مةةن تقةةديمها بعةةد المنةةتج

 التعامةل ، الشةركة سةمعة فقةدان،  الضةمان فتةرة خالل المنتج

 , Balouchi & others.) المنتجات وإصالا الشكاوى مع

2019 : 1137). 

ترتب  تكةاليف الوقايةة بالتصةمي  والتنفيةذ والصةيانة والتخطةي      

قبةةل التشةةغيل الفعلةةي لتجنةةب حةةدوت عيةةوب.  يةةت  إنفةةا  تكةةاليف 

جةةودة.  التقيةةي  للكشةةف عةةن العيةةوب لضةةمان توافقهةةا مةةع معةةايير ال

أنشطة تكلفة التقيي  تصل إلى "تكلفة التحقةق مةن صةحة األشةياء".  

وتركز تكاليف التقيي  علةى اكتشةاف العيةوب بةدالً مةن الوقايةة مةن 

العيوب.  تحدت تكاليف الفشةل الداخليةة عنةدما تفشةل نتةائج العمةل 

في الوصول إلى معايير الجودة المحددة ، ويت  اكتشافها قبل النقةل 

.  تحدت تكةاليف الفشةل الخارجيةة عنةدما يفشةل المنةتج الزبونإلى 

أو الخدمة من عملية ما في الوصول إلى معايير الجودة المحددة ، 

وال يت  اكتشافها حتى أو بعد النقل إلى الزبون، تكاليف الوقاية يةت  

التركيز على الوقاية من العيوب مةن أجةل الحةد مةن احتمةال إنتةا  

أنشةةطة الوقايةةة إلةةى تقليةةل تكةةاليف التقيةةي   منتجةةات معيبةةة.  تةةؤدي

وكةةةال نةةةوعي الفشةةةل )الةةةداخلي والخةةةارجي( وتعةةةد تكلفةةةة الوقايةةةة 

والتقيي  بملابة تكلفة جودة يمكن التحك  فيهةا بينمةا ال يمكةن الةتحك  

فةةي تكةةاليف الفشةةل الداخليةةة والخارجيةةة مةةع زيةةادة التكةةاليف التةةي 

ف ، تةنخفض التكةاليف غيةر يمكن التحك  فيها للوقاية وتقيي  التكالي

القابلة للتحك  للفشةل الةداخلي والخةارجي  فةي مرحلةة مةا  تتجةاوز 

تكلفةةة الوقايةةة مةةن العيةةوب وتقييمهةةا تكلفةةة تصةةحي  فشةةل المنةةتج.  

هنةةاب بعةةض العناصةةر تسةةمى تكلفةةة الجةةودة غيةةر المباشةةرة علةةى 

 & NISTOR)سةةةةةبيل الملةةةةةال تكلفةةةةةة عةةةةةدم رضةةةةةا الزبةةةةةائن )

(BEIZADEA ,2011 : 2. 

( Grosby ,1979) وفقةا ، الجودة تكاليف: (Grosby) نموذ  -

 يشةةةةبه.  المطابقةةةةة عةةةةدم وتكةةةةاليف المطابقةةةةة تكةةةةاليف تشةةةةمل

(.  الفشةةةل - تقيةةةي  - الوقايةةةة) PAF نمةةةوذ  أعةةةال  التصةةةنيف

 القيةام أجةل مةن المتكبةدة التكاليف على المطابقة تكاليف تشتمل

 ،  والتقيةي  المنةع تكةاليف وتشمل ، األولى المرة من جيد بعمل

 منةةتج يفةةي ال عنةةدما المطابقةةة عةةدم تكةةاليف تكبةةد يةةت  حةةين فةةي

 إدارة أن. الفشةةةل بتكةةةاليف تتعلةةةق وهةةةذ   ؛ الزبةةةون بمتطلبةةةات

 ينبغي ، القصير المدى في أنه افترا  إلى تستند الجودة تكلفة

 ينبغةةي الطويةةل المةةدى وعلةةى  المطابقةةة عةةدم تكةةاليف تخفةةيض

 فةةي و.  المزيةةد لةةدفع  مسةةتعد غيةةر الزبةةون ألن منهةةا الةةتخلا

 ذات المنتجةات أن االعتبةار فةي يؤخةذ أن ينبغةي ، الوقةت نفس

 الوحةةدة نجةةاا تهةةدد السةةو  إلةةى تةةأتي التةةي المنخفضةةة الجةةودة

 بيئةة فةي بقائهةا إلةى باإلضةافة الطويةل المةدى على االقتصادية

 الوحةةةدة إدارة علةةةى يتعةةةين ، لةةةذل .  متزايةةةد بشةةةكل تنافسةةةية
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 المنتجةةات جةةودة لتحسةةين جةةودة ذات بةةرامج تقةةدي  االقتصةةادية

 تةوفير إلةى التكةاليف حسةاب يحتةا  بينما ، التجارية والعمليات

 يةةةذكر.  الجةةةودة تكةةةاليف إلدارة المنهجيةةةة واألدوات األسةةةا 

 بةرامج جةودة ومراقبةة النةاج  التنفيةذ نتةائج أن المؤلفون اغلب

 وطبيعةة وهيكةل بحجة  تتعلةق موثوقةة بيانات إلى تستند الجودة

 خاصةة حسابات وجود لعدم نظًرا.  الجودة تكاليف فئات جميع

 .،  الجودة تكاليف لتسجيل

(238 :2015  ,others & Starčević) وبالتةةةةةةةةةةةةةةةةةالي ، ، 

 سةعر مجمو  أنها على النموذ  هذا وفق  الجودة تكلفة تنعّرف

 التكلفةةةة هةةةو المطابقةةةة سةةةعر  المطابقةةةة عةةةدم وسةةةعر المطابقةةةة

 المةرة في صحي  بشكل تت  األمور أن من التأكد في المتضمنة

 وسةعر ، الفعليةة والتقيةي  الوقايةة تكةاليف تشمل والتي ، األولى

 فةةي العمةةل يفشةةل عنةةدما المهةةدرة األمةةوال هةةو المطابقةةة عةةدم

 طريةق عةن  حسةابه يةت  مةا وعادةً  ، الزبون لمتطلبات االمتلال

 مةةع تتوافةةق والتةةي ، االلغةةاء أو التصةةنيع اعةةادة تكلفةةة تحديةةد

 الشةةركات فةةي النمةةوذ  هةةذا  يسةةتخدم.  الفعليةةة الفشةةل تكةةاليف

 مجرد النموذ  هذا ،يعد ذل  ومع  ؛ الجودة تكاليف تقيس التي

 اسةةتخدام ويةةت   ، P-A-F نمةةوذ  تصةةف مختلفةةة مصةةطلحات

 & Schiffauerova,  2006: 4.)بالتبةادل   التكلفةة هيكلةي

Thomson.) 

 يمكةن( :  ABC ) ( Activity Based Costing)  نمةوذ  -

 المطلوبةةة باألنشةةطة عالقتهةةا حسةةب  الجةةودة تكةةاليف تصةةنيف

 بةين عالقةة هنةاب بةأن أخةرون و(  Hilton)  يرى إذ ، للمنتج

( Value Added Activities) قيمةة تضةيف التةي األنشةطة

     قيمةة تضةيف ال التةي األنشةطة وبةين ، جهة من المنع وتكاليف

(Non - Value Added Activities) التقيةةةي  وتكةةةاليف 

 فنن وبذل  ، أخرى جهة من الخارجي والفشل الداخلي والفشل

 بينمةةا تعزيزهةةا يجةةب قيمةةة تضةةيف أنشةةطة هةةي المنةةع أنشةةطة

 والمتمللةة قيمةة تضيف ال التي األنشطة إزالة أو تخفيض يجب

 مصةةادر تخفةةيض خةةالل مةةن بنوعيةةه والفشةةل التقيةةي  بأنشةةطة

 علةى التكةاليف تحديةد اسةلوب وان ، األنشةطة هةذ  في الضيا 

 مةةن وذلةة  الجةةودة تكةةاليف لحسةةاب( ABC) األنشةةطة أسةةا 

 تضةيف ال والتةي قيمة تضيف التي الجودة أنشطة تحديد خالل

 تسةةلي   الجةةودة تكةةاليف خةةالل مةةن يمكةةن فننةةه وبالتةةالي ، قيمةةة

 أجةةةل مةةةن قيمةةةة تضةةةيف التةةةي الجةةةودة أنشةةةطة علةةةى الضةةةوء

 بهةةةدف قيمةةةة تضةةةيف ال التةةةي الجةةةودة أنشةةةطة مةةةن الةةةتخلا

 .(212: 2212، سرور) التكاليف تخفيض

 هةةةذا إن( :  opportunity Cost)  الفرصةةةة تكلفةةةة نمةةةوذ  -

 الفرصةة تكلفةة إليةه أضةيف لكةن السابقة النماذ  يشبه النموذ 

         والتقيةةةي  المنةةةع تكةةةاليف األنمةةةوذ  هةةةذا ويتضةةةمن ، الضةةةائعة

 الخةارجي والفشةل الةداخلي الفشل وتكاليف(  المطابقة تكاليف)

 الضةائعة الفرصةة تكلفةة إلةى باإلضافة( المطابقة عدم تكاليف)

 تتضةةمن الفرصةة تكلفةةة بةأن وآخةةرون( Horngren) ويةرى ،

 اإلنتا  وفقد المبيعات فقد من الضائع والدخل المساهمة هامش

 المشةحونة للمنتجةات الرديئةة الجةودة نتيجة األسعار وانخفا 

 التي الخسارة بأنها الفرصة تكلفة تعريف ويمكن ، الزبائن إلى

 انخفةةا  أو الزبةةائن فقةةد نتيجةةة االقتصةةادية الوحةةدة تتحملهةةا

 أو المعةةةايير مةةةع المنتجةةةات مطابقةةةة لعةةةدم نتيجةةةة اإليةةةرادات

 (.42:  2211: ]الزاملي) الموضوعة المواصفات

 & Tangible) الملموسةةة وغيةةر الملموسةةة التكةةاليف نمةةوذ  -

Intangible Costs) تكةةاليف تصةةنف األنمةةوذ  هةةذا : وفةةق 

 ، ملموسةة غيةر وتكةاليف ملموسةة تكةاليف إلةى الشاملة الجودة

 والفشةل والتقيةي   المنةع تكةاليف هةي الملموسةة الجودة فتكاليف

 غيةر الجةودة تكةاليف إمةا ، الظةاهرة الخارجي والفشل الداخلي

 فقةدان ملل Hidden  Costs المخفية التكاليف فهي الملموسة

       أشةةار وقةةد ، تةةذمر  أو ومعاناتةةه الزبةةون رضةةا وعةةدم السةةمعة

(Juran )غيةر تكةاليف تعةد التةي للجةودة المخفية التكاليف إلى 

 أهميتهةةا التكةةاليف لهةةذ  وإن وقياسةةها حسةةابها يصةةعب ملموسةةة

 أو الظةةةاهرة التكةةةاليف األحيةةةان بعةةةض فةةةي تفةةةو  قةةةد وإنهةةةا

 تكةةاليف تصةةنيف يمكةةن فننةةه األنمةةوذ  هةةذا ووفةةق ، الملموسةةة

 ملموسةةة غيةةر وتكةةاليف ملموسةةة تكةةاليف إلةةى الشةةاملة الجةةودة

 :  كاآلتي توضيحها ويمكن

( : Tangible Quality Costs) الملموسةة الجةودة تكةاليف .1

       (Control Costs) الرقابةةةة تكةةةاليف - أ:  اآلتةةةي وتتضةةةمن

             الفشةةةةل تكةةةةاليف - ب ( . والتقيةةةةي  المنةةةةع تكةةةةاليف وتشةةةةمل)

(Failure Costs( )والفشةةل الةةداخلي الفشةةل تكةةاليف وتشةةمل 

 .(الخارجي

  Intangible  Quality) الملموسةةةةة غيةةةةر الجةةةةودة تكةةةةاليف .2

Costs )حسةابها يصةعب التةي للجةودة المخفيةة التكةاليف وهي 

 المبيعةات و الزبةائن بفقةدان متعلقةة تكةون مةا وغالبةاً  ، وقياسها

 المشةحونة للمنتجةات الرديئةة للجةودة كنتيجةة السوقية والحصة

 الخةةةارجي الفشةةةل تكةةةاليف مةةةن جةةةزءا تعةةةد إنهةةةا إذ للزبةةةائن

 عةةةةن النظةةةةر ،بغةةةةض (222: 2212، واخةةةةرون السةةةةامرائي)

 الرئيسةةة الفكةةرة فةةنن ، المسةةتخدمة الجةةودة تكلفةةة تقةةدير طريقةةة

 بالتكةةةةاليف التحسةةةةين أنشةةةةطة ربةةةة  هةةةةي CoQ تحليةةةةل وراء

 باتخةةةاذ السةةةماا وبالتةةةالي ، الزبةةةائن وتوقعةةةات بهةةةا المرتبطةةةة

 تحسةين فوائةد وزيةادة الجةودة تكةاليف لخفةض هادفةة إجراءات

 وهةو ، CoQ لةل الواقعي التقدير اعتبار ينبغي ، لذل .  الجودة

 وعةةةدم المطابقةةةة تكةةةاليف مسةةةتويات بةةةين المناسةةةبة المقايضةةةة

 مهمةة ومسألة للجودة مبادرة أي في أساسيًا عنصًرا ، المطابقة

 (chiffauerova  &Thomson ,  2:2006. )مدير ألي

 وجهةة لهةا السابقة النماذ  كانت : المخفي  الجودة رابعا : تكاليف

 تكةةةاليف االعتبةةةار فةةةي األخةةةذ مةةةع ، اإلنتةةةا  نحةةةو موجهةةةة نظةةةر

 مةةع أوسةةع المنطقةةة أصةةبحت،  المواصةةفات عةةن فقةة  االنحرافةةات

 نمةاذ  قبةول يةت   الجةودة مصةطل  إلةى المضافة اإلضافية األبعاد
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 التقيةةي  المنةةع، تكةةاليف فئةةات إلةةى اسةةتناًدا للجةةودة التقليديةةة التكلفةةة

 حتةى  الجةودة ممارسةي قِبل من واسع نطا  على( PAF) ،الفشل

 الملموسةةة التكةةاليف ضةةمن محصةةورة أنهةةا علةةى قيةةود وجةةود مةةع

 مجةةاالت مةةن العديةد معالجةةة  فةي وفشةةلت مباشةرةً  للقيةةا  والقابلةة

 ،  للزبةةةائن الشةةةهرة وفقةةةدان ، المفقةةةودة المبيعةةةات ملةةةل  التكلفةةةة

 ذل  إلى وما العمل لقوة المعنوية الروا انخفا  بسبب والخسارة

 هةةذا فةةي التكلفةةة عناصةةر مةةن الكليةةر تحليةةل أو تحديةةد يةةت  لةة ،  

 غيةةر بةةالجودة المتعلقةةة لدنشةةطة كةةاف   بتقيةةي  تقةةوم وال  النمةةوذ 

 وسةةتوفر مخفيةةة أربةةاا هةةي المخفيةةة التكةةاليف.  الخفيةةة أو المرئيةةة

 ان. المناسةةبين والتحليةةل التتبةةع خةةالل مةةن  للتحسةةين هائلةةة فرصةةة

 وديناميكيةةة والتنةةو  والمنةةتج التنظةةي  أوضةةا  فةةي المتزايةةد التعقيةةد

 غيةر عوامل تحديد خالل من COQ مفهوم تعزيز  يتطلب السو 

 الجةةودة تكةةاليف وتحليةةل حسةةاب يعةةد  الفةةر  وعوامةةل ملموسةةة

 بسةةبب للخسةةائر كاملةةة صةةورة علةةى للحصةةول ضةةروريًا المخفيةةة

 نقةا دون نشةاط كةل تنفيةذ تة  إذا تماًما وسيختفي الضعيف األداء

 شةبهت وقةد. (Sailaja &others,  2015: 490) مةرة كةل فةي

  ادنةةةا  الشةةكل فةةي يظهةةةر وكمةةا الجليةةدي بالجبةةةل الجةةودة تكةةاليف

 .والمخفية المرئية الفشل تكاليف
 

 الجليد جبل ( أنموذ 2شكل )

Source : Ross, Joel E. " Total Quality Management : Text, Cases and Reading " 3
rd

 ed., Lucie Press , 

Boca Raton, London, 1999. 

 بينمةةةا ظاهريةةةة تكةةةون الجةةةودة تكةةةاليف إجمةةةالي مةةةن% 12 إن    

 تقةوم الشةركات من العديد وأن ، ظاهرية غير تكاليف تملل% 22

 ، الفحةا ، العمةل إعةادة ، التلف)  ملل الظاهرية التكاليف بقيا 

 إمةا الجليةد، جبةل مةن% 12 تملةل هةي بينمةا(  المبيعات مردودات

 الجةودة بأنشةطة ترتب  التي التكاليف فهي الظاهرية غير التكاليف

 عةدم مةن الةرغ  وعلةى الظاهريةة الجودة تكاليف ضمن تظهر وال

 تملةةل كونهةةا كبيةةر ثقةةل لهةةا لكنهةةا الظاهريةةة التكةةاليف غيةةر ظهةةور

  2214، الخفةةةةاجي)  الجليةةةةدي الجبةةةةل فكةةةةرة إلةةةةى اسةةةةتنادا% 22

:121) . 

  الجةودة تكاليف إن : الجودة تكاليف اناصـك بين خامسا : العالق 

 المةةةةوارد لتخصةةةةيا إداريةةةةة اسةةةةتراتيجية أداة تكةةةةون أن يمكةةةةن

 إنهةا علةى إليهةا وينظةر ، االقتصةادية الوحدة استراتيجية وصياغة

 إذ االقتصةةادية، الوحةةدة فةةي الجةةودة اسةةتراتيجية مةةن تكةةاملي جةةزء

 ألنظمةةة التخطةةي  فةةي تسةةاعد معلومةةات تجهيةةز خاللهةةا مةةن يمكةةن
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 األنظمةة وفاعليةة هةذ  كفاءة تقوي  ويمكن وتنفيذها الجودة وبرامج

 األربعةة الجودة تكاليف عناصر بين عالقة هناب ، أيضاً  والبرامج

 تكةةاليف فةةي االسةةتلمار زيةةادة إن( بنوعيةةه والفشةةل والتقيةةي  المنةةع)

 مةن الجةودة تكةاليف إجمةالي فةي كبيةرة وفةلورات إلةى يؤدي المنع

 وآخةةرون( Slack) أكةةد وقةةد وقائيةةة بةةرامج علةةى االعتمةةاد خةةالل

 وتخفةيض الجةودة تحسةين إلةى تةؤدي المنةع تكةاليف زيادة إن على

)سةةةرور ،  والخةةةارجي الةةةداخلي بنوعيةةةه والفشةةةل التقيةةةي  تكةةةاليف

 نسةةةب تخفةةةيض فةةةي تسةةةاعد المنةةةع أنشةةةطة وإن .(282:  2212،

 تخفةةيض إن إذ بنوعيةةه الفشةةلل تكةةاليف تخفةةيض خةةالل مةةن الفشةةل

 الفشةةل تكةةاليف فةةي الوفةةورات خةةالل مةةن يتحقةةق  الجةةودة تكةةاليف

 القيةام خةالل مةن بالوقايةة تتحقق الجودة وإن ، والخارجي الداخلي

 الجةةودة تكةةاليف خةةالل مةةن يمكةةن وبةةذل  وقائيةةة، وبةةرامج بأنشةةطة

 مةةةدى وبيةةةان المتحقةةةق الجةةةودة مسةةةتوى علةةةى التعةةةرف الشةةةاملة

 أنشةطة علةى التركيةز فةنن وعليةه  التكاليف إجمالي في االنخفا 

 إلةى الهادفةة الجةودة بةرامج فةي الضةرورية األمةور مةن يعةد المنع

 الكليةة اإلنتةا  تكةاليف تخفةيض وبالتةالي  الجةودة تكةاليف تخفيض

 تكةاليف عناصةر بةين العالقةة إن إلى( Ross) وأشار ،  للمنتجات

 التةةي( 122: 12: 1) قاعةةدة خةةالل مةةن توضةةيحها يمكةةن  الجةةودة

 سوف ذلل  فلنن المنع تكاليف على واحد دينار إنفا  إن إلى تشير

 تكةةةاليف فةةي دينةةةار 122 و التقيةةي  تكةةةاليف فةةي دنةةةانير 12 يةةوفر

  الجةودة تكةاليف تخفيض االقتصادية الوحدة أرادت ما وإذا الفشل،

 زيةةادة إن يعنةةي هةةذا وإن المنةةع، أنشةةطة فةةي االسةةتلمار عليهةةا فةةنن

  بنوعيةةةه والفشةةةل التقيةةةي  تكةةةاليف مةةةن سةةةيخفض المنةةةع تكةةةاليف

 (. 54:  2211، الزاملي)

 

 (122: 12: 1) قاعدة( 3) شكل

 283.، للنشر الجزيرة دار : بغداد،  العرا  . اللانية الطبعة،  االستراتيجية التكلفة ادارة(. 2212.) جبار منال، سرور: المصدر

 تكةةاليف علةةى األنفةةا  زيةةادة إن وآخةةرون( Garrison) ويةةرى  

 الةداخلي والفشةل التقيةي  تكاليةلف تخفيةلض إلةى يةؤدي سوف المنع

 تكةةاليف فةةي االنخفةةا  يكةون أن يجةةب بحيةةث الخةةارجي، والفشةل

 يةؤدي الذي األمر المنع تكاليف في الزيادة من أكبر والفشل التقيي 

 التكةاليف هةلذ  نسبة وتخفيض الشاملة الجودة تكاليف تخفيض إلى

 خةالل مةن جاهدة تسعى االقتصادية الوحدات إن إذ المبيعات، إلى

% 4 إلةى% 2 من الجودة بتكاليف لتصل المستمر التحسين مفهوم

 التخفةةيض هةةذا ملةةل إن والخبةةرة التجربةةة وتظهةةر  المبيعةةات مةةن

 تخفةيض أجةل مةن العيةوب منةع تجةا  مكلفة جهود خالل من ممكناً 

 .(Garrison, Needles, 2008: 579) التكاليف هذ 

 إلةى التفصةيلية المقةاييس تشةير:  الجقودة تكلفق  سادسا : مققايي 

 cost of الجةةودة لتكةاليف  الدالةةة عناصةر مةةن عنصةر كةل أداء

quality COQ  ) )تكةةةاليف ، الملةةال سةةةبيل علةةى ، اإلجماليةةةة 

  ؛ المسةتلمة الشةكاوى عةدد أو الوقايةة وتكةاليف ، والمواد األصول

 للوحةةةةدة العةةةةالمي األداء علةةةةى العالميةةةةة المقةةةةاييس تعتمةةةةد بينمةةةةا

 نتةائج إجمةالي فةي COQ برامج تأثير تقيي  أجل من االقتصادية ،

 األكلةر العالمي المقيا  فنن ، والمهنين لدكاديميين وفقًا.  الشركة

 فةةي الزيةةادة يقسةة  الةةذي( ROC" )الجةودة فةةي العائةةد" هةةو شةيوًعا

 المقةةاييس وبعةةض ، الجةةودة تحسةةين بةةرامج تكةةاليف فةةي األربةةاا

 بةين النسةبة هةي الجةودة دراسةات فةي المستخدمة األخرى العالمية

. واإليةةرادات والتكلفةةة للمبيعةةات  مقارنةةة  الجةةودة تكةةاليف إجمةةالي

               األخةةةةةرى العالميةةةةةة المقةةةةةاييس هةةةةةذ  التةةةةةالي الجةةةةةدول يعةةةةةر 

(Arenas, 2014:38) 
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الجودة ( مقاييس1جدول )

 العالمية المقاييس

 (ROQ) الجودة في العائد

 

 للبيع المئوية النسبة

 

 التكاليف نسبة

 

 لإليرادات المئوية النسبة

 

 العملية جودة

 

 

 الجودة معدل

 

 مرة ألول جودة

 COQ تحسين/  الرب  في زيادة

 

COQ الكلي البيع/  التفصيلية التكاليف 

 

COQ اإلجمالية التكاليف/  المفصلة التكاليف 

 

COQ اإليرادات إجمالي/  المفصلة التكاليف 

 

 المتاا الوقت( / العمل إعادة وقت - المتاا الوقت)

 

صةةياغة )اعةةادة  إعةةادة+  العيةةوب بةةدء( + الجةةودة عيةةوب) - المةةدخالت)

 المدخالت( / التصنيع

 

 صياغة)اعادة تصنيع( إعادة بدون المنتج نسبة

Source : Arenas , Patricia Duarte .(2014).Quality costs analysis in the service sector an empirical study 

of the Colombian banking system: 38.  

ماهو المستوى االملةل : سابعا : المستوى االمثل لتكاليف الجودة 

لتكاليف الجودة ؟سؤال اجاب عنه كليةرون مةن ذوي االختصةا  

فةةي مجةةال الجةةودة، وهنةةاب منظةةوران  ينقةةل  وجهتةةي نظةةره  ، 

احةةداهما تقليديةةة وتسةةمى مةةدخل جةةوران واالخةةرى حديلةةة  تسةةمى 

 المعيب الصفري.

 التقليديةةة النظةةر وجهةةة( Juran) قةةدم لقةةد التقليققدي المنظققور .1

 هنةاب أن ويفتةر  ، الشةاملة الجةودة لتكاليف األملل للمستوى

 جهةةةة مةةةن(  والتقيةةةي  المنةةةع)  المطابقةةةة تكةةةاليف بةةةين عالقةةةة

 جهةة مةن والخةارجي( الةداخلي الفشل)  المطابقة عدم وتكاليف

 فةةنن والتقيةةي  المنةةع تكةةاليف ازدادت كلمةةا إنةةه حيةةث ، أخةةرى

 كةان وكلمةا ، تنخفض سوف والخارجي الداخلي الفشل تكاليف

 مةةن أكبةةر والخةةارجي الةةداخلي الفشةةل تكةةاليف فةةي االنخفةةا 

 االقتصادية الوحدة على فنن ، والتقيي  المنع تكاليف في الزيادة

 غير المنتجة الوحدات على للتعرف جهودها بزيادة االستمرار

 يةةةت  أن إلةةةى ظهورهةةةا لمنةةةع والسةةةعي للمواصةةةفات المطابقةةةة

 بتكةاليف زيةادة أي بعةدها تكون حيث معينة نقطة إلى الوصول

 ، والخةةارجي الةةداخلي الفشةةل تكةةاليف مةةن أكبةةر والتقيةةي  المنةةع

 إن:  وهةي المنظةور هةذا على المالحظات بعض تلبيت ويمكن

 وتسةمى الرديئةة الجةودة مةن مقبولةة بنسبة يحتفظ المنظور هذا

 Accepted Quality Level) للجةةودة المقبةةول بالمسةةتوى

AQL )وان كمةا ، منةه الةتخلا يمكةن ال المسةتوى هذا إن إذ 

 يهمةةل ألنةةه حقيقتهةةا مةةن بأقةةل تحسةةب الخةةارجي الفشةةل تكةةاليف

 ووالء السةةوقية الحصةةة بفقةةدان والمتمللةةة التكةةاليف مةةن الكليةةر

 التةي التكةاليف مةن وغيرهةا االقتصادية الوحدة وسمعة الزبون

 )سةرور . حسةابها يصةعب التةي للجةودة المخفية التكاليف تملل

,2212  :285) 

المنظور المعاصر يرتكز اداء المنظمةات اليابانيةة علةى فلسةفة  .2

مختلفةةة تمامةةا عةةن الفلسةةفة الكالسةةيكية ....فالمنظمةةات اليابانيةةة 

يكةةون تركيزهةةا علةةى كلةةف الضةةب  او المطابقةةة للوصةةول الةةى 

( مما يعني الغاء كلةف Zero Defectنقطة المعيب الصفري )

عدم المطابقة )كلف الفشل الداخلي والخارجي(وتقدي  منتجةات 

%   ،وان وجهةةةةة النظةةةةر 122مطابقةةةةة للمواصةةةةفات بنسةةةةبة 
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المعاصةةرة لجةةودة المنةةتج الملاليةةة تختلةةف عةةن وجهةةة النظةةر 

التقليدية هو ان وجهة النظةر المعاصةرة ان اي انحرافةات عةن 

حةدوت زيةادة   فةي تكةاليف المواصفات المسةتهدفة تةؤدي الةى 

الجودة ،وتكاليف الفشل الظاهرة والمخفيةة تةزداد بنسةبة مئويةة 

من الزيادة الحاصلة في المنتجات المعابة وتزداد كلةف الوقايةة 

والتقيةةي  بنسةةبة ضةةئيلة تحتسةةب كنسةةبة مئويةةة مةةن المنتجةةات 

المعابة  ، وقد حدد خبراء الجودة بأنه حتى لو ت  الوصول الى 

عيب الصفري فةال يةزال علةى الوحةدة االقتصةادية ان معيار الم

تتحمةةل تكةةاليف جةةودة متمللةةة بكلةةف الوقايةةة والتةةي التزيةةد عةةن 

 ( .31: 2212 )العتبي ،  % من ايراد المبيعات2.5

( juranويمكن توضي  كل من المنظور التقليدي )من وجهة نظر 

( للمسةةتوى االملةةل taguchiوالمنظةةور المعاصةةر )وجهةةة نظةةر 

 يف الجودة من خالل الشكل ادنا   .لتكال

 

الجودة لتكاليف االملل للمستوى المعاصر والمنظور التقليدي ( المنظور3شكل )

Source:  Schiffauerova , Andrea  & Thomson , Vince , A.(2006). Review of Research Cost of Quality 

Models and Best Practices:5. 

الجققودة فققي تخفققيا التكققاليف وتحسققين  تكققاليف ثامنققا :  تقق ثيك

 فةي كبيةرا اهتمامةا الجةودة وإدارة الجةودة اكتسةبت: جودة المنتج 

 تسةتهل  بةالجودة المتعلقةة التكةاليف ألن ، نظةًرا  األخيرة السنوات

 هةةذ  تحديةةد الضةةروري فمةةن ، الشةةركة مةةوارد مةةن كبيةةًرا جةةزًءا

 المتعلقةةةة المشةةةكالت تحديةةةد مةةةن الشةةةركة تةةةتمكن حتةةةى التكةةةاليف

 كانةت إذا فيمةا التحقيةق أجةل مةن. أدائهةا وتحسةين بسهولة بالجودة

 عاليةةةة األعمةةةال بيئةةةة أن ،اذ  جودتهةةةا تكةةةاليف تحةةةدد الشةةةركات

 فةي مفيةدة أداة الجةودة تكةاليف مةن جعلت اليوم والعالمية التنافسية

 قةدرتها على الحفاظ أجل ومن ، التكلفة تخفيضات وتحقيق مراقبة

 مسةةتويات تحديةةد فةةي الجةةودة تكةةاليف تسةةاعد أن التنافسةةية يمكةةن

                      المطةةةةةةةةةاف  نهايةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي اإلنتاجيةةةةةةةةةة وتحسةةةةةةةةةين الجةةةةةةةةةودة

(247  :2015 , Starčević & others ) مةةةةةةةن ،اذ ينبغةةةةةةةي 

 أجةل مةن الجودة عالية والخدمات المنتجات أفضل تقدي  الشركات

 لةذل    أهميةة األكلر الحاس  العامل الجودة أصبحت حيث بقائه  ،

 عاليةة خةدمات أو منتجات توفير ذكر يت  أن المستغرب من ليس ،

 التنافسةةية السةةو  فةةيشةةركة  كةةل مهمةةة بيةةان فةةي كهةةدف الجةةودة

 عاليةة منتجةات وتصةنيع تصمي  إلى المصنعون يضطر ، العالمية

 الجةودة تكلفة وتعد الزبائن  توقعات لتلبية تنافسية وبأسعار الجودة

(COQ )يمكةن.  الجةودة حةول الجةدل فةي األهميةة متزايدة قضية 

 تحديةةةد علةةةى الوحةةةدات االقتصةةةادية الجةةةودة تكةةةاليف تسةةةاعد أن

 أنظمةة و أصةبحت   معينة إنتاجية مستويات عند الجودة مستويات

COQ ورضةاه  الزبةائن  قيمةة علةى التركيةز يسةتمر حيث مهمة 

 مةةدخالت تقةةدم ولكنهةةا الجةةودة بتحسةةين COQ بةةرامج تقةةوم وال

 ينبغةي . الجةودة تحسةينات لتحقيةق الجودة أنظمة على ومالحظات

  الجةةةودة إلدارة برنةةةامج أي مةةةن حيويًةةةا جةةةزًءا COQ تكةةةون أن

 الجةةةودة تكةةةاليف وقيةةةا  فةةةي تحديةةةد جيةةةدة طرقًةةةا COQ وتةةةوفر

  المعنيةة التكةاليف لخفةض الصةلة ذات اإلجةراءات تقترا وبالتالي

 بةةرامج لتسةةهيل أداة تةةوفير هةةو الجةةودة تكلفةةة نظةةام مةةن والغةةر 

 تكلفةةة تقةةارير اسةةتخدام يمكةةن و الجةةودة تحسةةين وأنشةةطة الجةةودة

 الةذي الجةودة نظةام فةي والضةعف القةوة نقةاط إلةى لإلشارة الجودة

                            الوحةةةةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةةةةادية فةةةةةةةةةةةةي حاليًةةةةةةةةةةةةا تبنيةةةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةةةت 

(،1207  :2015 , Chopra & Singhولقةةةةةةةةةةةةةةد اشةةةةةةةةةةةةةةار )                 

(Schroeder )قويةةة أداة تكةةون أن يمكةةن الجةةودة تكةةاليف أن إلةةى 

 إلةى المعيةب تخفةيض يةت  إذ ، الجودة تحسين في اإلدارة تستعملها

 أجةةل مةةن المنةةع تكةةاليف علةةى التركيةةز خةةالل مةةن يمكةةن مةةا أقةةل

  الجةةودة تكةةاليف إن إذ ، بنوعيةةه والفشةةل التقيةةي  تكةةاليف تخفةةيض

 تخفةيض بةرامج علةى الرقابةة فةي تساعد معلومات تجهز أن يمكن

 زيةادة إلةى تةؤدي الجودة تحسين برامج وإن ، عام بشكل التكاليف
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 منتجةات إنتةا  أو الحاليةة بالمنتجةات التوسةع خةالل من اإليرادات

 تحسةين إن إذ ، وتوقعاته  الزبائن احتياجات تقابل أن يمكن جديدة

 اإليةرادات من كل لزيادة فعال موجه يكون أن يمكن الزبائن رضا

 الزبةائن أولئة  يسةتل  عنةدما االقتصةادية للوحةدة السوقية والحصة

 فعالةة بةرامج تبنةي إن كمةا ، وتوقعةاته   احتياجةاته  تلبةي منتجات

 مةن  الجةودة تكاليف وتخفيض تحسينها إلى يؤدي أن يمكن للجودة

 بنوعيةةةه والفشةةةل التقيةةةي  تكةةةاليف مةةةن كةةةل فةةةي الوفةةةورات خةةةالل

 ( 288:  2212)سرور ، .

 االطار العملي

 سةعة احتساب تكاليف الجةودة لمنةتج سةخانفي هذ  المبحث ت      

فةةي الشةةركة العامةةة للصةةناعات الكهربائيةةة وااللكترونيةةة   لتةةر  82

حيةةث سةةيت  تحديةةد وقيةةا  تكةةاليف الجةةودة  بتقةةارير منفصةةلة لعةةام 

 ( وحسب فئات وعناصر كلف الجودة .2212)

يوجةةد فةةي الشةةركة  لتةةر 82تحديةةد تكةةاليف الجةةودة لمنةةتج السةةخان 

مسؤوال عينة البحث قس  خا  بالشؤون المالية ويكون هذا القس  

عةةن التسةةويات الماليةةة وعةةن كيفيةةة دفةةع رواتةةب المةةوظفين وعةةن 

كيفيةةة مسةة  وحفةةظ السةةجالت المحاسةةبية وفةةق النظةةام المحاسةةبي 

الموحد ، وكةذل  متابعةة كيفيةة حركةة المةواد االوليةة واالحتياطيةة 

المخةازن وكيفيةة صةرفها الةي  ىمن خالل متابعة كيفية دخولهةا الة

لقسةةة  شةةةعبة متخصصةةةة بحسةةةابات العمليةةةة االنتاجيةةةة ، ويضةةة  ا

التكاليف اال ان هذ  الشعبة ال تقوم باحتساب تكاليف الجةودة حيةث 

يةةت  احتسةةاب هةةذ  التكةةاليف مةةع التكةةاليف االخةةرى الموجةةودة فةةي 

الشةةةركة كةةةون ان الةةةدليل المحاسةةةبي ال يحتةةةوي حسةةةابات خاصةةةة 

 -التقيةةي  -بتكةةاليف الجةةودة مفصةةلة بأنواعهةةا كافةةة وهةةي ) الوقايةةة

الفشةةل الخةةارجي ( لةةذل  سةةيت  احتسةةاب تكةةاليف  -الةةداخلي الفشةةل

 -: الجودة الفعلية لمعمل السخانات وكاالتي

   -: تكاليف الوقاية )المنع ( : وتشمل االتي

تخطةةي  الجةةودة  وتتملةةةل بجميةةع الخطةةة  والبةةرامج الخاصةةةة  .أ 

بةةالجودة مةةن اجةةل المحافظةةة علةةى مسةةتوى الجةةودة المطلوبةةة ، 

يدانيةةة  للباحلةةة فةةي  المعمةةل تبةةين ان ومةةن خةةالل المعايشةةة الم

وظيفة تخطي  الجودة تقع علةى عةاتق المهندسةين و الفنةين فةي 

موظفين لمعمل السةخان  مةن  3قس  التخطي  وقد ت  تخصيا

مجمةةةو  المهندسةةةين والفنةةةين والعةةةاملين فةةةي الشةةةركة والبةةةال  

مهنةةةد  للشةةةةركة ككةةةل يتولةةةةون هةةةذ  الوظيفةةةةة   32عةةةدده  

تسةاب تكةاليف تخطةي  الجةودة الواجةب )تخطي  الجةودة( والح

تحميلهةةةا علةةةى منةةةتج السةةةخان وعنةةةد متابعةةةة شةةةعبة الرواتةةةب 

واالجور ت  قيا  كلفة المهندسين العاملين في تخطةي  الجةودة 

دينار اتضة   18122222كانت  2212لمعمل السخانات لعام 

لتةةر  82للباحةةث ان هةةذا المعمةةل ينةةتج نةةوعين مةةن السةةخانات

لتةر مةن تكةاليف الجةودة  82ب سةخان لتر فلقيةا  نصةي 122و

يت  تقسي  هذ  التكاليف بالتسةاوي فيكةون نصةيب السةخان سةعة 

 دينار.  2322222لتر هو   82

تكاليف تصمي  المنتج : وتتملل بتكاليف لتصمي  منتجات  ذات  .ب 

مواصةةفات تلبةةي متطلبةةات الجةةودة المطلوبةةة التةةي يرغةةب بهةةا 

  مةةن حيةةث الجةةودة الزبةةائن وبمةةا يلبةةي احتياجةةاته  وتوقعةةاته

والمظهةةر والسةةعر ، وتقةةع هةةذ  المسةةؤولية علةةى عةةاتق "شةةعبة 

التصةةامي  والمواصةةفات" التابعةةة الةةي قسةة  الشةةؤون الفنيةةة فةةي 

الشةةركة ،ومةةن خةةالل المعايشةةة الميدانيةةة للباحةةث فةةي المعمةةل 

والمتابعة لشعبة التصامي  والمواصفات ت  تخصيا مهندسين 

شعبة الرواتةب واالجةور تبةين اثنين للسخان ومن خالل متابعة 

دينةةار وهةةذ  الشةةعبة تخصةةا  14132222ان اجةةوره  تبلةة  

لتةر فيكةون المبلة   122لتةر و  82لنوعين مةن السةخانات همةا 

 دينار . 2215122لتر هو  82المخصا لسخان 

وتقةةع علةةى عةةاتق قسةة  إدارة الجةةودة  -تطةةوير نظةة  الجةةودة : .  

ذ  الةنظ  مةن الموجود في الشركة والذي يسةعى إلةى تطةوير هة

اجةةةل االرتقةةةاء بةةةالجودة ومةةةن خةةةالل المداولةةةة مةةةع الفنيةةةون 

واإلداريون في قس  إدارة الجودة وجد ان تكةاليف تطةوير نظة  

% مةن رواتةب هةذا القسة  ومةن خةالل متابعةة  22الجودة  تبل  

الباحلةةة لشةةعبة االجةةور والرواتةةب تبةةين ان رواتةةب قسةة  ادارة 

 .دينار  32231222الجودة هو 

دينةةار ويبلةة  عةةدد معامةةل  %2442222 =  22×   32231222

معامةةةةل لةةةةذل  سةةةةيكون نصةةةةيب معمةةةةل السةةةةخانات  12الشةةةةركة 

مةن 2212لتةر  لعةام  82دينار امةا نصةيب سةخان نةو   244222

 دينار . 322312تكاليف تطوير نظ  الجودة فهو 

تكاليف الصيانة الوقائية : تهدف الي صيانة المكائن والمعةدات  . د

سةين العمليةات االنتاجيةة وزيةادة جةودة المنتجةات ، من اجل تح

وتقع هذ  المسؤولية على عاتق" قسة  الصةيانة " الموجةود فةي 

الشركة ، ويت  اجراء صيانة للمكائن والمعدات لغر  التقليةل 

من االعطال وتوقفةات االنتةا  والتةي تسةبب التلةف والعيةوب ، 

يانة ، ( شةعب : شةعبة تخطةي  الصة3وقد قس  هةذا القسة  الةى )

وشعبة الصيانة الميكانيكية ، وشةعبة الصةيانة الكهربائيةة ومةن 

خةةالل السةةجالت والكشةةوفات  واراء المهندسةةين والفنيةةين تبةةين 

% من تكاليف  هذا القس  يخصةا للصةيانة الوقائيةة ،  22ان 

  2212حيةةةةةث بلةةةةة  اجمةةةةةالي تكةةةةةاليف قسةةةةة  الصةةةةةيانة لعةةةةةام 

صيانة الوقائية  ( دينار وبذل  تكون تكاليف ال  222812422)

دينةةار لجميةةع معامةةل الشةةركة والبالغةةة عشةةرة  421223182

معامةةةل عةةةدا معمةةةل المحةةةوالت لتةةةوفر قسةةة  خةةةا  بصةةةيانة 

 421223182حصةةةة معمةةةل السةةةخانات )المحةةةوالت فتكةةةون 

لتةةةةةةةةةر  82دينةةةةةةةةةار ونصةةةةةةةةةيب سةةةةةةةةةخان  55211522( 2÷

 .دينار تكاليف الصيانة الوقائية 22125212

وتتملةةل بجميةةع التكةةاليف المتعلقةةة التةةدقيق الةةداخلي للجةةودة :  .  

بتطبيق الخط  واالجراءات  لتحقيق مستوى الجودة المطلةوب 
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، وتقةةع هةةذ  المسةةؤولية علةةى عةةاتق " شةةعبة التةةدقيق الةةداخلي" 

التابعةةة لقسةة  ادارة الجةةودة ومةةن خةةالل السةةجالت والكشةةوفات 

 2212تبةةةةةةةين ان تكةةةةةةةاليف هةةةةةةةذ  الشةةةةةةةعبة كانةةةةةةةت لعةةةةةةةام  

ي تشةمل التةدقيق الةداخلي للجةودة ( دينار والتة 111252222)

لجميع معامل الشةركة العشةرة فتكةون حصةة معمةل السةخانات 

لتةر  82دينار الذي يشمل نةوعين مةن السةخانات  11125222

لتةةر وتقسةة  التكةةاليف مناصةةةفةً  لةةذل  سةةيكون نصةةةيب  122و

 .دينار 5512122لتر هو  82سخان 

التدريبيةة  تهةدف الةدورات :  تكاليف التدريب المتعلقة بةالجودة . و

الى زيادة الكفةاءة لةدى العةاملين وتوضةي  اهميةة الجةودة علةى 

فةةي االنتةةا   ، ومةةن خةةالل المعايشةةة الميدانيةةة  بتقليةةل المعيةة

للباحلة في الشركة  والمعمةل وااللتقةاء بالمسةؤولين واالطةال  

علةةى السةةجالت لقةةي  التةةدريب تبةةين ان الشةةركة تةةنظ  دورات 

بالشةةركة علةةى الجةةودة ويتةةولى  تدريبيةةة للمنتسةةبين والعةةاملين

فريةةةق التةةةدريب فةةةي هةةةذ  الشةةةعبة مسةةةؤولية اجةةةراء الةةةدورات 

( دورات 4) 2212التدريبيةةة حيةةث بلةة  عةةدد الةةدورات لسةةنة 

 (دينةار  422222خاصة بةالجودة  وبلغةت تكةاليف الةدورات )

وكانةةت الةةدورات مخصصةةة لكةةل مةةن قسةة  السةةيطرة النوعةةة 

مةةن تقةةام  نةةت الةةدورات وادارة الجةةودة والبحةةث والتطةةوير وكا

قبةةل مةةوظفين داخةةل الشةةركة  وان هةةذ  االقسةةام مسةةوؤلة عةةن 

جميع المعامل العشرة داخل الشةركة وبةذل  تقسة  تكةاليف هةذ  

الدورات على عدد المعامل فيكون بذل  تكلفة معمل السخانات 

 دينار 24522لتر مبل   82دينار وحصة سخان سعة  42222

باحلةة جمةةع كلةةف المنةةع ) الوقايةةة ( مةن كةةل مةةا تقةةدم تسةةتطيع ال    

 لتر كما يلي : 82لمنتج سخان 

   -وتتضمن الفقرات آالتية : -تكاليف التقيي  : -

تولى هةذ  المسةؤولية  يتكاليف فحا واختبار المواد االولية :   . أ

" قس  السيطرة النوعية" في الشركة حيث يت  أجراء مجموعة 

والكهربائيةة ( ففةي  -والفيزيائيةة –من الفحوصات ) الكيميائيةة 

المختبر الكيميائي يت  التأكد من نوعية وكمية المةواد الكيميائيةة 

الالزمةةة ، أمةةا فةةي المختبةةر الفيزيةةائي يةةت  التأكةةد مةةن االوزان 

ومن معدالت الصرف المطلوبة ، واما في المختبر الكهربةائي 

فيت  فيه فحا القدرة والمواد العازلةة ، ومةن خةالل السةجالت 

تكةةةاليف وجةةةد ان تكةةةاليف فحةةةا واختبةةةار المةةةواد وتقةةةارير ال

كمةا مبةين فةي   2212االولية  الخاصة بمعمل السخانات لعام  

  : الجدول االتي

 

 2212تكاليف فحا واختبار المواد االولية  الخاصة بمعمل السخانات لسنة  (2جدول )

 عدد الموظفين التكاليف  انوا  المختبرات

 2 دينار 12480000 المختبر الكيميائي

 2 دينار 12280000 المختبر الفيزيائي

 1 دينار 1242222 المختبر الكهربائي

 5 دينار 31000000 االجمالي

 

 82دينةةار نصةةيب سةةخان  15522222نةةو  =  2/  31000000

 لتر من تكاليف فحا المواد االولية

تكةةاليف الفحةةا واالختبةةار اثنةةاء عمليةةة االنتةةا  : يةةت  اجةةراء  . ب

مجموعةةة مةةن الفحوصةةات  الفيزائيةةة والكيميائيةةة علةةى منةةتج 

سخان الماء  فةي كةل مرحلةة مةن مراحةل انتةا  السةخان وعنةد 

لمديرة قس  السيطرة النوعيةة تبةين ان هنةاب المقابلة الشخصية 

ثمانية نقاط فحا و يشمل فحا)فيزيةائي ، كيميةائي ( ويقةوم  

ايضةةا مشةةرفين وفاحصةةين مخصصةةين لفحةةا المنةةتج  خةةالل 

مراحةةل انتةةا  السةةخان ، ولةةدى المعايشةةة الميدانيةةة والمقةةابالت 

مةةع مةةةدير قسةة  السةةةيطرة النوعيةةةة  وجةةد ان اجمةةةالي تكةةةاليف 

 كاالتي : 2212تبار أثناء العملية االنتاجية لعام الفحا واالخ

2212تكاليف الفحا واالختبار أثناء العملية لمنتج السخان لسنة (3جدول )
 

 الموظفينعدد  التكاليف البيان

 2 12442222 الفحا الفيزيائي

 2 12480000 الفحا الكيميائي 

 1 1212222 مشرفين وخبراء



 

    252 

 265-248( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة الملنى للعلوم االدارية واالقتصادية السامرائي وعريبي

 5 25541222 المجمو 

 

لتر من  82دينار نصيب  سخان 12222522= 2/  25541222

 تكاليف الفحا واالختبار اثناء العملية االنتاجية

وتقةةةع هةةةذ   : الفحةةةا واالختبةةةار للمنةةةتج النهةةةائيتكةةةاليف  .  

المسةةؤولية علةةى مجموعةةة مةةن المةةوظفين المختصةةين بفحةةا 

المنتجةةةات بشةةةكل نهةةةائي اي فةةةي مرحلةةةة )المجمةةةع النهةةةائي  

للسةةخان( قبةةل عمليةةة تغليفةةه ، وذلةة  للتأكةةد مةةن مةةدى مالءمتةةه 

لمتطلبات الزبائن وتوقعاته  ، وتقع هذ  المسؤولية ايضةا علةى 

ولةةدى متابعةةة عةةاتق " قسةة  السةةيطرة النوعيةةة " فةةي الشةةركة  

 2الباحلة سجالت الشعبة الخاصة بةالمختبرتبين تة  تخصةيا 

مهندسةةةين الداء هةةةذ   الوظيفةةةة  والخاصةةةة بالسةةةخانات لعةةةام 

دينةةةةار وان لمعمةةةةل السةةةةخانات  12528222والبالغةةةةة  2212

لتةةر لةةذا  122لتةةر وسةةخان سةةعة  82نةةوعين همةةا سةةخان سةةعة 

  : وكما يلي 2سيقس  المبل  على 

لتةر مةن  82دينار نصيب سخان   1214222=  2/ 12528222

 تكاليف الفحا واالختبار للمنتج النهائي

لغةةر  تحقيةةق  -تكةةاليف صةةيانة معةةدات الفحةةا واالختبةةار : . د

المسةةةتويات المطلوبةةةة مةةةن الجةةةودة يتطلةةةب احتسةةةاب تكةةةاليف 

الصةةيانة المتعلقةةة بالمعةةدات واألدوات الالزمةةة للفحةةا وذلةة  

صالحيتها للقيةام بعمليةات الفحةا  للتأكد من سالمتها وضمان 

وتقع هذ  المسؤولية على عةاتق " قسة  الصةيانة " ومةن خةالل 

متابعة الباحلة السجالت الخاصة لهةذا القسة  وجةد ان التكةاليف 

  112152412الخاصةةة  بصةةيانة معةةدات الفحةةا واالختبةةار 

% مةةن تكةةاليف الصةةيانة  لعةةام  15دينةةار  والتةةي تملةةل نسةةبة 

ا يخا معمةل السةخانات يقسة  علةى عةدد والحتساب م 2212

المعامةةل البالغةةة عشةةرة معامةةل وبالتةةالي تكةةون حصةةة معمةةل 

دينةةار مةةن تكةةاليف صةةيانة معةةدات   11215241السةةخانات  

اذ ان المعمةةل ينةةتج نةةوعين مةةن  2الفحةةا و يةةت  قسةةمته علةةى 

  5252523لتةةةر  82السةةةخانات فتكةةةون حصةةةة سةةةخان نةةةو   

 دينار .

إن هةةذ  المهمةة يقةةوم بهةةا  -: لفحةةاتكةاليف معةةايرة معةدات ا .  

%( مةةن 2مجموعةةة مةةن مهندسةةي الصةةيانة حيةةث يقضةةون )

مةةة هةةذ  المعةةدات للعمليةةات ءللتأكةةد مةةن مال إلنجازهةةاوقةةته  

اإلنتاجيةةة وان هةةذ  النسةةبة تةة  تحديةةدها مةةن خةةالل المعايشةةة 

الميدانيةةة للباحلةةة والمقةةابالت مةةع مهندسةةي الصةةيانة والفنيةةين 

داخةةل شةةعبة الصةةيانة   والةةذين يقومةةون بةةأداء هةةذ  الوظيفةةة ، 

ومةةن خةةالل المتابعةةة لسةةجالت ومسةةتندات الصةةرف وجةةد إن 

نة والمخصةةا لهةةذا الغةةر  لصةةياارواتةةب مهندسةةي قسةة  

 : كانت كالتي

دينةةار المخصصةةة لجميةةع معامةةل الشةةركة العشةةرة  55123548

دينةةةار امةةةا  5512355فبةةةذل  تكةةةون حصةةةة  معمةةةل السةةةخانات  

لتةر مةن  تكةاليف معةايرة معةدات الفحةا فهةةو  82نصةيب سةخان 

 دينار . 2282122

تكةةاليف انةةدثار معةةدات الفحةةا : وتتملةةل بالتنةةاقا التةةدريجي  . و

قيمة المعدات المستخدمة في عمليةات الفحةا ومةن خةالل في 

الرجةةو  الةةي سةةجالت المعمةةل لغةةر  احتسةةابها قةةد تبةةين ان 

اندثار معةدات الفحةا الخاصةة بةالجودة لمنةتج السةخان كانةت  

لتةةةر مةةةن تكةةةاليف  82دينةةةار وكةةةان نصةةةيب سةةةخان  312222

 .دينار 182222اندثار معدات الفحا 

تكاليف تقارير الفحا واالختبار : وتقةع هةذ  المسةؤولية علةى  . ي

قسة  السةةيطرة النوعيةة فةةي لعةاتق " شةةعبة االحصةاء " التابعةةة 

معمةةل السةةخانات ، وبعةةد التةةدقيق تبةةين ان اعةةداد هةةذ  التقةةارير 

يحتةةا  الةةى موظةةف واحةةد  إلنجةةاز هةةذا  العمةةل ، وقةةد بلغةةت 

لسةةةخانات لعةةةام التكةةةاليف المتعلقةةةة ألداء هةةةذا العمةةةل لمعمةةةل ا

دينار و يكون نصيب منتج سخان سةعة 1432222هو   2212

 دينار  . 3215222لتر  82

تكةةاليف السةةكراب  -تكةةاليف الفشةةل الةةداخلي : وتشةةمل  االتةةي : -

 للوحدات النصف مصنعة واإلنتا  تحت التشغيل  

تبةةين مةةن خةةالل المعايشةةة الميدانيةةة للباحلةةة فةةي المعمةةل وعةةن     

والمختصةةةةين  ان اهةةةة  االسةةةةباب التةةةةي ادت  طريةةةةق اراء الفنةةةةين

 -لضهور السكراب في معمل السخانات  هي :

 : أحيانةةةةا يسةةةةبب انقطةةةةا  التيةةةةار  -انقطةةةا  التيةةةةار الكهربةةةةائي

الكهربةةائي تلفةةاً فةةي بعةةض المةةواد  كالغطةةاء الخةةارجي للسةةخان 

وخةةزان المةةاء حيةةث ان عنةةد انقطةةا  التيةةار الكهربةةائي يجةةب 

الموجةود فةي إعادة برمجة الماكنة للقطةع وبالتةالي فةان الجةزء 

 .الماكنة يعتبر تالفا 

  ايضا تقادم المكائن والمعدات واجهةزة  -:تقادم االت والمعدات

القيةةا  والفحةةا  يسةةبب تلفةةا فةةي بعةةض االحيةةان وملةةال علةةى 

ذلةةة   التلةةةف بسةةةبب اآلالت  كالكابسةةةات  فةةةي عمليةةةة تقطيةةةع 

 .المعدن واالت اللحام القديمة

تكةةاليف السةةكراب : تتملةةل هةةذ  التكةةاليف بالعناصةةر المتعلقةةة  . أ

ة التةةي تةةدخل فةةي بةةاألجزاء نصةةف المصةةنعة والمةةواد االوليةة

حةةام، االطةةار الخةةارجي ، لصةةناعة السةةخان )الخةةزان ، سةةل  ال

( مةةادة 32االنابيةةب ..الةةخ ( حيةةث تةةدخل فةةي صةةناعة السةةخان )

اوليةةةة ، ويةةةت  تحمةةةل هةةةذ  التكةةةاليف بسةةةبب عةةةدم مطابقتهةةةا 

للمواصةةةةفات ، وهةةةةذ  العناصةةةةر واالجةةةةزاء ال يمكةةةةن اعةةةةادة 

هائيا والجدول ادنا  تصليحها او استعمالها ومن ث  تكون تالفة ن

 .ب كلفة السكرابيوض  احتسا
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 تكاليف السكراب للوحدات نصف المصنعة واالنتا  تحت التشغيل (4جدول )

 الكلفة بالدينار معدل موزون للوحدة وحدة وحدة القيا  اس  الجزء 

 2221 122 28 كغ  فري  

 11422 4122 4 كغ  غطاء سفلي

 322 1351 2.222 كغ  غطاء النايلون

 4222 224 5.11 كغ  اسالب الولدن

 222 32 1 مل  تيب

 12822 12222 2.2 كغ  نترات االسيد

 51222 1124 52 غ  زاهي

 2822 15 188 قطعة بسمار البرشمة

 2222 424 5 مل  كيبل 

 1352 1412 2.2125 لتر تلوين 

 125181 ___ ___ ___ االجمالي

 

( يتضة  ان المعمةل يتحمةل خسةائر اثةر 4ومن خالل الجدول )    

تلةةف المةةواد وان النسةةبة القياسةةية المعتمةةدة فةةي معمةةل السةةخانات 

كافةةة وبالتةةالي يمكةةن احتسةةاب التلةةف غيةةر  % لالجةةزاء2كانةةت 

%  وعليةةه يكةةون التلةةف غيةةر 28الطبيعةةي والةةذي يكةةون نسةةبته 

 الطبيعي هو :

دينةةةةار كلفةةةةة السةةةةكراب لمنةةةةتج  %123282 =  28× 125181 

 2212لتر لعام  82السخان سعة 

: من خالل المقابلة الشخصية لمديرة قس   تكاليف أعادة الصنع . ب

السةةةيطرة النوعيةةةة وجةةةد ان بعةةةض المةةةواد واالجةةةزاء نصةةةف 

المصنعة يت  تصليحها  من اجل اعادة  اسةتخدامها فةي المعمةل 

تحمل المعمةل تكةاليف وأعبةاء إضةافية ومةن خةالل  ، وبالتالي 

المعايشةةة الميدانيةةة للباحلةةةة  تبةةين  ان انجةةةاز اعةةادة التصةةةنيع  

ن في نفس الموقع لمعمل السخانات والجدول ادنةا  يوضة  تكو

 كيفية احتساب تكاليف أعادة الصنع للمنتج .

 يوض  كلف اعادة الصنع (5جدول )

عةةةةةدد الوحةةةةةدات  اس  المنتج

 المعابة 

  تصنيعلكلفة اعادة ا

 اجمالي الكلفة

 82سةةةخان سةةةعة 

 لتر

 

  2        

  اخرى كلفة العمل كلفة المواد 

123212 14245 823 118882 

 

ومن خةالل الجةدول اعةال  تبةين ان اجمةال تكةاليف  اعةادة الصةنع  

 دينار .  118882بلغت  2212لتر لعام  82لمنتج سخان 

تكةةاليف اعةةادة الفحةةا : عنةةد أعةةادة تصةةلي  المةةواد واالجةةزاء  .  

نصف المصةنعة لغةر  اسةتعمالها فةي العمليةة االنتاجيةة فأنةه 

يت  بعةد ذلة   أعةادة فحصةها مةن قبةل الفاحصةين أثنةاء العمليةة 

االنتاجية ، اذ يخصا  مهنةد  مةن قسة  السةيطرة النوعيةة و 

بالنسةبة   % مةن وقتةه الداء وضةيفة اعةادة الفحةا  42بنسبة 

لمعمل السخانات ومن خالل متابعة سجالت الرواتب الخاصةة 

 1221222تكةةاليف هةةي ) ال ان بقسةة  السةةيطرة النوعيةةة  تبةةين

دينار و اما الذي يخا سخان  2422482%   ( المبل   42×

 دينار .   1222242مبل   لتر 82سعة 
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بتحليل تتملل بالتكاليف المتعلقة  : تكاليف تحليل الفشل الداخلي . ا

 ىفشةةل المنةةتج فةةي الشةةركة ومعرفةةة اسةةباب الفشةةل المؤديةةة الةة

انتةةةا  منتجةةةات ذات جةةةودة رديئةةةة مةةةن اجةةةل تزويةةةد اإلدارة 

بالمعلومات المطلوبة مةن اجةل وضةع الحلةول المناسةبة لةه فةي 

المسةةتقبل ومةةن خةةالل المعايشةةة الميدانيةةة وجةةد إن عةةدداً مةةن 

ومةةون بتلةة  مهندسةةي قسةة  التخطةةي   والمتابعةةة  هةة  الةةذين يق

المهمة  ويخصةا مهندسةين اثنةين لمنةتج السةخان والداء هةذ  

% مةن وقةته  فيكةون بةذل  كلفةةة  22الوضةيفة يخصةا نسةبة 

دينةار   وامةا    2452222تحليل الفشل الداخلي لمنتج السةخان 

  1228522لتةةر هةةي    82التكةةاليف التةةي تخةةا سةةخان نةةو  

 دينار  .

ليف اجةةةور العمةةةال وتشةةةمل تكةةةا -تكةةةاليف الفشةةةل الخةةةارجي : -

والموظفين عن اداء وظيفةة الخدمةة للزبةون ) رواتةب مةوظفي 

مةواد االوليةة الالزمةة تكةاليف الشعبة خدمات مةا بعةد البيةع ( و

 للتصلي  خالل فترة الضمان )تكاليف الضمان ( 

تكاليف خدمات ما بعد البيع  : من خالل الكشوفات والسجالت  . أ

بعةةد البيةةع"   تبةةين ان   الخاصةةة بشةةعبة "  التنفيةةذ وخةةدمات مةةا

أجمةةالي  التكةةاليف  للرواتةةب واالجةةور لشةةعبة خةةدمات مةةا بعةةد 

دينار  والتي تشةمل جميةع المنتجةات  115432222البيع  هي 

ومةةن خةةالل المتابعةةة الميدانيةةة  2212منةةتج لعةةام  18والبالغةةة  

تبلةة     لتةةر 82للباحلةةة تبةةين ان التكةةاليف التةةي تخةةا  سةةخان 

 .دينار  4525333

تكاليف الخاصة بالمنتج المعاد من قبل ال هي اليف الضمان :تك . ب

الزبائن إلى الشركة لغر  إعادة تصليحه خالل مدة الضةمان  

والبالغة ستة اشةهر ومةن خةالل تقةارير قسة  السةيطرة النوعيةة 

تبين ان عةدد الوحةدات المعةادة  خةالل مةدة الضةمان مةن منةتج 

 يف كاالتي : سخان وقد بلغت مجمو  التكال  18السخانات  

لتر خالل فترة الضمان 82المواد المستعملة للتصلي   لمنتج السخان  (1جدول )
 

السةةةةعر المةةةةوزون للوحةةةةدة  المادة االولية  البيان

 الواحدة

 الكلفة الكلية للمادة

Heater With 

thermostat 

10 pcs 12794  127940 

Tank body 7.92 kg 1410 11167.2 

 139107 14204  المجمو 

 

ومن خالل الجدول السابق تبين ان اجمالي تكةاليف مةواد الضةمان 

 دينار  132122لتر تبل    82لسخان سعة 

 82وبعد إن تة  تحديةد تكةاليف الجةودة الكليةة لمنةتج السةخان سةعة 

لتر بتصنيفاتها األربعةة )المنةع ، التقيةي  ، الفشةل الةداخلي ، الفشةل 

يمكن توضي  نسبة كل عنصر من اجمالي  2212الخارجي( لعام 

  .ف الجودة  من خالل الجدول  ادنا تكالي

 عناصر تكاليف الجودة (2ول )جد

 النسبة الى نفس   النو  المبل  عناصر تكاليف الجودة

  تكاليف  الوقاية )المنع (    -أوال  :

 % 18.751 2322222 تكاليف تخطي  الجودة -1

 % 14.245 7065100 تكاليف تصمي  المنتج -2

 % 2.251 372360 الجودة تكاليف تطوير نظ  -3

 % 55.112 27605760 تكاليف الصيانة الوقائية -4

 % 11.2 5562600 تكاليف التدقيق الداخلي للجودة -5

 0.49%  24500 تكاليف تدريب الجودة -1
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 % 122 42525122 اجمالي تكاليف الوقاية 

  % 42.243 نسبة تكاليف المنع الى اجمالي تكاليف الجودة 

  تكاليف التقيي      -ثانيا:

 % 33.214 15500000 تكاليف فحا المواد االولية -1

 % 25.212 12770500 تكاليف الفحا واالختبار اثناء عملية االنتا  -2

 % 13.422 6264000 تكاليف الفحا واالختبار للمنتج النهائي -3

 % 12.211 5957523 تكاليف صيانة معدات الفحا واالختبار -4

 % 5.252 2780177 تكاليف معايرة معدات الفحا  -5

 % 2.385 180000 تكاليف اندثار معدات الفحا -1

 % 1.882 3215000 تكاليف تقارير الفحا واالختبار -2

 % 122 46667200 اجمالي تكاليف التقيي 

  % 44.224 نسبة تكاليف التقيي  الى إجمالي تكاليف الجودة

  الفشل الداخليتكاليف   -ثاللا:

 % 3.889 123282 تكاليف السكراب 

 % 4.484 118882 تكاليف أعادة الصنع

 % 45.282   1222242 تكاليف اعادة الفحا 

 % 42.342   1228522 تكاليف تحليل الفشل الداخلي

 % 122 2152222 اجمالي تكاليف الفشل الداخلي

 نسةةبة تكةةاليف الفشةةل الةةداخلي الةةى إجمةةالي تكةةاليف

 الجودة

2.551 %  

  تكاليف الفشل الخارجي -رابعا :

 % 22.128 4826400 تكاليف خدمات ما بعد البيع

 % 2.821 139107 تكاليف الضمان

 % 122  4965507 اجمالي تكاليف الفشل الخارجي

نسةةبة تكةةاليف الفشةةل الخةةارجي الةةى إجمةةالي تكةةاليف 

 الجودة

4.282 %  

  123828522 إجمالي تكاليف الجودة

 

ان تكةةاليف المنةةع عاليةةة والبالغةةة  السةةابقنالحةةظ مةةن الجةةدول      

% من اجمالي تكةاليف  42.243دينار وتشكل نسبة  42525122

الجودة ونالحظ اعلى فئةة فةي تكةاليف المنةع هةي تكةاليف الصةيانة 

الوقائية وذل  بسبب ان االت ومعةدات االنتةا  قديمةة ومسةتهلكة ، 

دينةةار وتشةةكل نسةةبة  41112222تليهةةا تكةةاليف التقيةةي  والبالغةةة 

% مةةن اجمةةالي تكةةاليف الجةةودة وتليهةةا تكةةاليف الفشةةل  44.224
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% مةن  4.282دينار وتشكل نسةبة  4215522الخارجي والبالغة 

هةةي لتكةةاليف الفشةةل  اجمةةالي تكةةاليف الجةةودة وكانةةت اقةةل نسةةبة

% ،  وينبغةي  2.551دينار ونسبتها  2152222الداخلي والبالغة 

 قليةل على الشركة ايالء االهتمام  بتوفير االت ومعةدات لالنتةا   لت

تكاليف الصيانة المبال  بهةا ، باالضةافة الةى تةوفير اجهةزة فحةا 

كونهةةا انشةةطة غيةةر مضةةيفة  تخفةةيض مةةن التكةةاليف التقةةي لجديةةدة ل

 للقيمة  والتخلا من مسببات الفشل الداخلي والخارجي .

ومن خالل قيا  تكاليف الجةودة فةي الجةدول السةابق  توصةل      

الباحث الى ان االهتمةام  بعناصةر فئةة كلةف المنةع يةؤدي لتحسةين 

جةةةودة المنةةةتج مةةةن خةةةالل التأكيةةةد علةةةى انشةةةطة هندسةةةة النوعيةةةة 

وعيةةةة لعةةةدم ظهةةةور وحةةةدات فاشةةةلة داخليةةةا والتةةةدريب  علةةةى الن

وخارجيةةا وينبغةةي علةةى الشةةركة ان تةةولي اهتمةةام اكلةةر لعمليةةات 

الفحةةا والتقةةي  للتأكةةد مةةن عةةدم وحةةود وحةةدات فاشةةلة تعبةةر نقةةاط 

الفحا واستبعاد أي وحدات  غير مطابقة للمواصةفات بكةل نقةاط 

الفحا الن مرورها عبر المراحل المتبقية مةن االنتةا   سةيحملها 

تكةاليف عاليةةة ثةة  يةؤدي الةةى خسةةارة الشةركة لهةةذ  الوحةةدات لعةةدم 

مطابقتهةةا للمواصةةفات   ومةةن خةةالل حجةة  تكةةاليف الفشةةل الةةداخلي   

فةةأن علةةى الشةةركة ان تةةدر  المراحةةل االنتاجيةةة وعنةةد كةةل نقطةةة 

فحا لكي تعرف سبب الفشل الداخلي من خالل تقارير السةيطرة 

ر  اسةتبعاد اسةباب الفشةل النوعية واجراء التعديالت الالزمة لغ

بالوحةةدات سةةواء علةةى سةةكراب او اعةةادة صةةنع او اعةةادة الفحةةا 

وهةةذ  تحمةةل المعمةةل والشةةركة تكةةاليف باهضةةة الةةلمن فضةةال عةةن 

عةةدم  جةةودة المنةةتج والتلكةةؤ  بالعمليةةة اإلنتاجيةةة وعةةدم انسةةيابية و 

استمرارية باإلنتا  وتفقد الشركة سمعتها  وحصتها بالسو   لعةدم 

لمنةةتج للمواصةةفات .امةةا  تكةةاليف الفشةةل الخةةارجي  التةةي مطابقةةة ا

توصل اليها الباحث بالدراسة العملية وجد ان حجمها كبيةر وعلةى 

الشركة محاولة تخفيض عةدد الوحةدات الفاشةلة خارجيةا وتكاليفهةا  

النهةةا سةةتعو  الزبةةون بوحةةدات جديةةدة وتخسةةر الشةةركة سةةمعتها 

ارباحهةةةةا بالسةةةةو  وحصةةةةتها السةةةةوقية وتةةةةؤثر علةةةةى انخفةةةةا  

وانخفا  حج  مبيعاتهةا مسةتقال . وممةا سةبق يمكةن القةول انةه تة  

االجابة  على تساؤالت البحث من خالل  توضي  دور قيا  كلف 

كمةا تة  تحقيةق أهةداف البحةث ، عةن الجودة   بتحديد جودة المنتج 

فضةال عةن  كةاليف الجةودة  ،تلطريق اسةتعرا  األبعةاد النظريةة 

امكةةن  و لقيةةا  كلةةف الجةةودةالعراقيةةة مةةة البيئةةة الصةةناعية ءمال

الشةركة العامةة للصةناعات الكهربائيةة وااللكترونيةة ما  في تطبيقه

اما فيما يخا فرضيات البحث فقد تة  اثباتهةا  في معمل السخانات

 كلةف انشةطة علةى االنفةا  على الشركة تركيز ان  اذ يمكن القول

  وخارجيةةا داخليةةا الفاشةةلة الوحةةدات عةةدد تخفةةيض فةةي يسةةه  المنةةع

 .       الجودة مستوى وتحسين المنتج تكاليف وتقليل

 

 

 االستنتاجا  والتوصيا 

 االستنتاجا  

فةةي ضةةل السةةو  التنافسةةية تعةةد الجةةودة والسةةعر عوامةةل نجةةاا  .1

حاسمة حيث  تزيةد الجةودة العاليةة اإليةرادات مةن خةالل جعةل 

ل التكلفةة المنتجات أكلر جاذبية وخلق ميزة فةي السةو  أو تقلية

 .عن طريق زيادة الكفاءة

ان تصنيف تكاليف الجودة أحد المهةام الرئيسةة لتحديةد تكةاليف  .2

الجودة وحسابها وتحليلها وينبغي على الوحدة االقتصادية التي 

قةةةررت إدارة تكةةةاليف الجةةةودة أن تختةةةار النمةةةوذ  المناسةةةب 

   .لتكاليف الجودة والذي يشمل فئات وعناصر تكاليف الجودة

انفاقهةةا مةةن اجةةل تحسةةين العمليةةات  ينبغةةيدة ان تكةةاليف الجةةو .3

االنتاجية والقيام بتحديةد التكةاليف الضةرورية  فةي كةل مرحلةة 

من مراحل سلسلة القيمةة ومةن اجةل بيةان التكامةل فيمةا  بينهمةا 

ومالصقة تكاليف الجودة لكل مرحلة من مراحل سلسلة القيمةة 

هةدف  يةقو يمكن هيكلة تكاليف الجودة  وقياسها وتحليلهةا لتحق

 .الجودة األفضل بتكلفة أقل

هناب العديةد مةن الطاقةات العاطلةة  لةدى الشةركة عينةة البحةث  .4

وحةدة بالمقارنةة  22بسبب تدني مستوى الطاقة الفعليةة البالغةة 

وحةدة والمتاحةة  1252مع مستوى الطاقة التصميمية  البالغةة  

وحةةةدة  وذلةةة  ألسةةةباب عديةةةدة  138وحةةةدة  والمخططةةةة  825

 :  منها

االثةةر   ولهةا  لةوجي لةة الت والمكةائن المسةةتخدمةوقةادم التكنتال . أ

الواضةة  والكبيةةر فةةي تحقيةةق منةةتج خةةالي مةةن العيةةوب وضةةمن 

المواصةةةةفات الفنيةةةةة المطلوبةةةةة حسةةةةب المسةةةةار التكنولةةةةوجي 

والمخططةةات الفنيةةة حيةةث ان المكةةائن والمعةةدات الحديلةةة لهةةا 

فةي االنتةا   ميزة االنتاجية الكبيرة والدقة العالية لتقليل المعيةب

فةةة المنةةتج والسةةعر وهةةذا يقلةةل كلةةف االنتةةا  وبالتةةالي يقلةةل كل

 .النهائي للزبون

قلةة المبيعةات بسةبب عةدم تقةدي  الةدع  للمنةتج االه  مةن ذلة     . ب

فت  األبواب أمام السلع المسةتوردة والرخيصةة ذات  والوطني 

   . الجودة الرديئة

ئاتها االربع تكاليف الجودة بف تمكنت الباحث من قيا  عناصر .5

،  دينةةار 49595190   كلفتهةةا االجماليةةةوهةةي :المنةةع وبلغةةت 

دينةةار ،  الفشةةل 46667200  التقيةةي  وبلغةةت اجمةةالي تكلفتهةةا

الفشةل الخةارجي   دينةار و2650702 الةداخلي وبلة  اجماليهةا  

 دينار . 4965507وبلغت اجمالي تكاليفها  

 التوصيا  

)االنشةةطة المضةةيفة للقيمةةة ( زيةةادة األنفةةا  علةةى أنشةةطة المنةةع  .1

مةةن أجةةل تخفةةيض تكةةاليف التقيةةي  والفشةةلل بنوعيةةله والتركيةةز 

علةى االنخفةةا  فةةي تكةةاليف التقيةةي  والفشةةل بنوعيةةه ينبغةةي ان 

 .يكون أكبر من الزيادة في تكاليف المنع



 

    214 

 265-248( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة الملنى للعلوم االدارية واالقتصادية السامرائي وعريبي

ضةةةرورة اسةةةتخدام مقةةةاييس تكلفةةةة الجةةةودة لتسةةةهيل تحسةةةينات  .2

قيةةا  اذ ان   تكلفةةةالجةةودة  التةةي تتةةرج  إلةةى تخفيضةةات فةةي ال

تكلفة الجودة  يمّكن الشركات مةن معرفةة تةأثير أنظمةة الجةودة 

الخاصةةةة بهةةةا علةةةى أداء األعمةةةال وتحديةةةد مجةةةاالت المشةةةاكل 

 المحتملة وخفض التكاليف وفر  التحسين.

التةي اذا استغالل الطاقة العاطلة الموجودة فةي الشةركة،  ينبغي .3

تخفةيض  ور  الةىيةؤدي بةد ما ت  استغاللها بشكل افضل سوف

بزيةادة  وذلة  من الكلةف اللابتةة الواحدة المنتجةحدة الونصيب 

 .حج  االنتا 

مةةن خةةالل حجةة  تكةةاليف المنةةع  والتقيةةي  والفشةةل بنوعيةةه التةةي  .4

توصةةل اليهةةا الباحةةث بالدراسةةة فةةان علةةى الشةةركة ان تةةولي 

االهتمةةام  بعناصةةر فئةةة كلةةف المنةةع لتحسةةين جةةودة المنةةتج مةةن 

خةةةالل منةةةع ظهةةةور وحةةةدات فاشةةةلة  واهتمةةةام اكلةةةر لعمليةةةات 

قةاط الفحا والتقي  للتأكد من عدم وجود وحدات فاشةلة تعبةر ن

الفحةةا واسةةتبعاد أي وحةةدات غيةةر مطابقةةة للمواصةةفات ، و 

دراسة اسةباب الفشةل  الخةارجي ومحاولةة معالجتهةا ،ودراسةة 

واستبعاد  اسباب الفشل بالوحدات سواء على سكراب او اعادة 

صنع او اعادة الفحا  وهذ  تحمةل المعمةل والشةركة تكةاليف 

بالعمليةة  باهضه الةلمن فضةال عةن عةدم  جةودة المنةتج والتلكةؤ

 اإلنتاجية وعدم انسيابيتها  وهذا مايخا الفشل الداخلي .
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