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 : الملخص

استخدام األسلوب اإلستقرائي جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاءة األداء، وقد تم  
المتعلقة في أثر إستخدام الجودة في تحسين كفاءة األداء، وقد تم استنتاج انه يوجد دافع مهم  الدراسات واألعمال السابقة  من خالل 

دارات بضرورة وأرتباط في إستخدام تكاليف الجودة على تحسين كفاءة االداء والتي تم تقديمه في البحث الحالي كما وتوصي الباحثة اإل
االستمرار في تطبيق إستخدام تكاليف الجودة وأن تغير من قناعاتها ما كان سائدا في السابق أن تحقيق جودة أعلى يتطلب تكاليف أعلى،  

 يف.بل ان الحقيقة ان تحسين الجودة يضمن االستغالل واالستخدام األمثل لطاقات القوى العاملة واآلالت والمواد مما يعني خفض التكال

  :المقدمة

والرومانية ، إال إن الجودة بمفهومها الحديث   كان اهتمام اإلنسان بالجودة قديما قدم التاريخ إذ أظهرت ذلك الحضارات المصرية والبابلية
وبعـد الصناعية  الثورة  بعد  وضوحا  أكثر  الـصناعة    أصبحت  تطـور  ومع  معين  بمستوى  االحتفاظ  إلى  الواسع  اإلنتاج  حاجة  ظهور 

ووسائل. إال إن االهتمام بالجودة   وتزايد الحاجة إلى االستجابة لرغبات الزبون وتوقعاته، تزايد االهتمام بالجودة مفهوما ومجـاالا   لتكنولوجيـاوا
لفة بين الجودة والك  تحسين الجودة في مجال خفض الكلفة في آن واحد بل انه يتم استثمار أساليب المواءمةال  رافقه اهتمام آخر بالكلفة  

تكاليف الجودة "الكلفة الموجهة بالنشاط ، تحليل التكاليف   هو قياس وتحليل الجودة وبالرغم من تعدد األساليب والطرائق التي استخدمت
 . اإلستراتيجية الكلفة المـستهدفة

 تطور مفهوم الجودة 

االهتمام   المجال يشير إلى إهتمام اإلنسان بـالجودة وكـان هـذاهذا    رافق مفهوم الجودة اهتمام اإلنسان منذ العصور الموغلة في القدم وفي
المواد التي يستخدمها، كما اهتم بجودة اسلحتة   يأخذ أشكال بدائية وعفوية غير منتظمة، فاإلنسان البدائي اهتم بجودة الطعـام وبجـودة

االساسية ومع التطور الزمني وطهور نظام المصنع   المصنع التي تلبي المتطلبات   الخشبية مؤكداا على قوتها حيث كانت الطبيعة هي
ال أن مفهوم الجودة إ  االنتاج مما يؤكد على الحاجة الى االهتمام بالجودة ألن كلفة التلف بأشكاله المختلفة كانت مرتفعة  تزايـد حجـم

بشكل عندما طور  أصبح واضحا  العشرينات  في  بدأت  التي  الجودة  التخ كبير من خالل حركة  السيطرة    طـيطمفهـوم  اساليب  مفهوم 
إضافية    اإلحصائية على الجودة وفـي الخمـسينات والـستينات والثمانينات فقد اعتبرت الكثير من الشركات الجودة على أنها كلف صـنع

الختالف في  وفي التسعينات أدركت العديد من الشركات بضرورة ادراك اهميـة الجـودة لمواجهـة تعددت تعاريف الجودة واختلفت بسبب ا
  بصفتها جودة المنتوج، واآلخر ينظر لها بصفتها جودة عملية اإلنتاج أو تكامل االثنين معاا، إذ   أساس التقدير، فالبعض ينظـر للجـودة

على ضرورة التمييز بين جودة عملية االنتاج وجودة المنتوج بينما ينظر البعض إلى الجودة مطابقة لخصائص التصميم. وينظر الـى  
مجهودات الشركة نحو   بصفتها معروفة الستخدامات الزبون الفعلية وهناك من ينظر لها بصفتها نظـام شـامل بوجـه  عض اآلخر لهـاالـب

 االستجابات لحاجة الزبون الفعلية والمتوقعة. 

ا من أهم مؤشرات األداء المالي ، والتي يمكن أن تساعد  ان طريقة حساب الجودة هي واحدة من الجودة الشاملة تعد هذه التقنية أيضا
الشركات على مراقبة نفقاتها المتعلقة بجودة المنتجات والخدمات أثناء عملية اإلنتاج، من أجل ضمان قدرة الشركة على تلبية متطلبات 

كان الغرض العمالء وفقاا لذلك، يمكن أن يؤدي اعتماد هذه الطريقة إلى توفير الشركات للمال وزيادة المنافسة في السوق. ومع ذلك،  
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الرئيسي من هذه الورقة هو استكشاف ومناقشة ما يتعلق بـ جوانب أداة إدارة الجودة الشاملة هذه، وكيف يمكنها اكتشاف التكاليف غير 
 .الضرورية والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات بهدف تحقيق أعلى مستوى من رضا العمالء في المؤسسات

 تكاليف الجودة 

والطاقات فضال عن اليد العاملة والوقت، وترتب    دة بتكاليفها منذ ان مثلت الجودة الرديئة استخدام غيـر امثـل للمـواردارتبط مفهوم الجو 
عن االرتفاع في تكاليف االنتاج والتكاليف الكلية لشركة ففي هذا المجـال يـشير ظهور االهتمام   عليها تكاليف مرتفعة انعكست بآثـار كبيـرة

(، نتيجـة للتـأثيرات الـسلبية  المترتبة على تكاليف الجودة وضرورة تجنبها عن طريق التخلص من الجودة ١٩٥٠منذ عـام )  بتكاليف الجودة
الرديئـــة او التكـــاليف المترتبـــة علـــى الجـــودة الرديئـــة وعرفت بأنها التكاليف   الرديئة تكاليف الجودة بانها التي تحدث لمنع ظهور الجـودة 

وعلية فإن مفهوم  لتي سوف تتالشى إذا ما تمت إزالـة العيوب من المنتجات والعمليات وأن الشركات تتفاوت في تقدير تكاليف الجودةا
الجودة إذ تظهر من اجل بلوغ المستوى المحدد من الجودة،   تكاليف الجودة بانها التكاليف المترتبة على عمليات بلوغ مستوى معين من

من   الجودة الرديئة او الفشل الذي يوافق العملية ويسمى بتكاليف الجودة الرديئة وتتضمن تكاليف كل  ليهـا بتكـاليفوهي التي يشار إ 
 الفشل الداخلي والخارجي. 

 اهمية تكاليف الجودة   

على نوعية الخدمة المقدمة كونها تؤثر    تكاليف الجودة لها اهمية كبيرة في الشركات، خاصة أنها تعتبر أداة مهمة وضرورية في الشركات،
التي تلبي احتياجات العمالء ومتطلباتهم ويمكن القول أن تكاليف الجودة تكمن أهميتها من خالل عدة نقاط اهمها تعد أداه ضرورية في  

لعميل،  في السوق وذلك من خالل عدة نقاط وهي كسب ثقة ا  نجاح الشركات أو فشلها لما لها من دور في إيجاد مركز تنافسي للشركة
وتخفيض التكاليف تساعد في تحديد االخطاء وتحديد الوسائل الالزمة لتحسين مستوى الجودة، وتطوير   حصة سوقية أكبر، والء العاملين، 

وخدمات جديدة ترضي العمالء وتحقيق معدالت ربح أكبر والتي تحسن قدرة الشركات في مواجهة الضغوطات المنافسة الشرسة    منتجات
الشركة على زيادة كفاءة أدائها من خالل الكشف عن المشكالت   لسوق والتعايش مع بيئة األعمال وكذلك تحسين قدرةالموجودة في ا

 .التي تواجه الجودة ومعالجتها

 قياس تكاليف الجودة 

اس يسبب االختالفـات ان قياس تكاليف الجودة يمثل جانبا مهمـا ورئيـسيا فـي القيـاس المحاسبي وعلية يتم توخي الدقة في اختيار أي اس
بـين الـشركات فاالسس المختارة إلحداها قد تختلف عن تلك التي يتم اختيارها الخـرى واكثـر االسـاس  شيوعا في االستخدام المحاسبي 

المعيارية هي كما حددها الفعلية وان ساعات العمل  المعياريـة أو  العمـل  المباشرة ساعات  هي   اساس العمل ويتضمن تكاليف العمل 
 االفضل لتجاوزها حاالت الضياع كونها تمثـل أداء مخطط.

 أساس التكاليف الصناعية

ويتضمن تكاليف الصنع للمخرجـات تكـاليف مدخالت المصنع األساس األول لكونه يعكس تكاليف الجودة الجارية وما ينتج عنهـا مـن  
ا الداخلة في القطاع نفسه   .امكانية المقارنة بين الشركات وخصوصا
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 أساس المبيعات

ا ويتضمن المبيعات المسجلة بالفـاتورة قيمـة المـساهمة صافي المبيعات مطروحا ومنه المواد المباشرة ويفضل استخدام قيمة المساهمة فكلم
أساس كانت المواد تشكل بنسبة كبيرة من قيمة المبيعات فضالا عن إذا كانت أسعار المواد متفاوتة فـان ذلك سوف يؤدي الى تشويه  

 صافي المبيعات. 

 أساس الدورة

ا على إجراءات القياس المحاسبي لتكاليف  ويعني اإلنتاج حسب عالقتة بتكاليف الجودة أو تقسيم تكاليف الجودة على عدد الوحدات وقياسا
جانب مقاييس االداء المالي من الجودة وأساسها فـي قـرارات االسـتثمار الرأسمالي الى انه تظهر العالقـة   بين قياس تكاليف الجودة من 

 . جانب آخر تركز تكاليف الجودة كل اهتمام وعناية على الجودة الرديئة ألنها عنصر تكاليف الجودة األعلى كلفة 

يسهم القياس المالي لتكاليف الجودة في تحسين الجودة وفي تحديـد أولويـات خفـض التكاليف "أي ومن عناصر تكاليف الجودة ينبغي 
يستخدم القياس بصفته أساس لتقييم حالة التوازن بين تكاليف الوقاية وتكـاليف الفـشل فضالا عْما سبق فأن قياس تكاليف و  ز عليها"التركي

 . زيادة او خفض التكاليف الكلية للجودة وفي معالجتها بين خفض التكاليف الكليـة الجودة يساعد في معرفة التكاليف األكثـر تـأثيرا

 م قياس وتحليل تكاليف الجودة مجاالت استخدا

التكاليف  حجم  من  اكبر  المنافع  حجم  يكون  ان  يجب  وكذلك  التكاليف  من  عليها  الحصول  يتم  التي  المنافع  توضيح  الضروري  من 
ت المصاحبة ألي نشاط في الشركة، وعليه يمكن معرفـة المنـافع المتوقعة من جراء قياس وتحليل تكاليف الجودة عن طريق معرفة مجـاال

 اسـتخدام قيـاس وتحليل تكاليف الجودة وهذا ما حدده وهي:  

 . تكاليف الجودة تخدم بصفاتها أدوات لقياس الجودة •
 .تكاليف الجودة تخدم بصفتها أداة تحليل الجودة •
 . تكاليف الجودة تخدم بصفتها أداة برامجية •
 تكاليف الجودة تخدم بصفتها أداة موازنه تقديرية  •
 تكاليف الجـودة تخـدم بـصفتها أداة تنبؤية •

بينها   فيما  العالقة  الرئيسة والفرعيـة وتشخيص طبيعة  إلى عناصرها  الجودة  تكاليف  الجودة يتطلب تصنيف  تكاليف  تحليل  إن  وعليه 
 التكاليف الفرعية بالتركيز على تكاليف المنع ولكل حالة مدخلها ونتائجهـا. ة بـينواتجاهاتها، كما أن تحليل تكاليف الجودة يهتم بالعالق

 نتائج قياس وتحليل الجودة 

والعمليات وكذلك المساعدة في الكشف   يّتضح مما سبق أن قياس وتحليل تكاليف الجودة يوفر أساس للمقارنة بين المنتجـات واألقـسام
إدارة الشركة من اتخاذ القرارات بطريقة موضوعية في ما يتعلق بتفادي حاالت   ما أنه يمكـن مـنعن االنحرافات في تكاليف الجودة، ك

 النتائج تنعكس في: فان قياس وتحليل تكاليف الجودة ال تأُخذ حالة مجردة بذاتها وانما تعرف وتقـاس بنتائجهـا الن  الفشل وعليه
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 مجال خفض التكاليف •
 مجال تحسين الجودة واإلنتاجية  •
 ـال تحقيق رضا الزبائنمج •

 مجال حفظ التكـاليف

فقد تناول الجودة تكاليف الجودة هو تخفيض الحجم الكلي لتكاليف المنتجات ذات العالقة بـالجودة    إن أحد األطراف الرئيسية لفكرة تحليل
المستوى المرتفع من الجودة، وهـذا    وتخفيض التكاليف وفقاا للمدخل التقليـدي كـل مـستوى الجودة يترافق مع مستوى متكافئ مع ذلك من

يعنـي أن خصائص أفضل للمنتوج سوف تتطلب تكاليف إضافية، إما في التجربة اليابانية فـإن الجهـود تتركز على ما قبل اإلنتاج )الشراء، 
العمل وما يرافق ذلك من   التوريد، التصميم، الهندسة( وعلى اإلنتاج يـؤدي الـى جودة عالية مع تقليص واضح مع أنشطة الفحص وإعادة

 تخفيض كبير في التكاليف.

 مجال تحسين الجودة واإلنتاجيـة 

في هذا المجـال إن هدف اليوم ليس قياس الجودة فحسب وانما تحسين الجودة واالنجاز وهذا الهدف يتطلـب  تثبيت آخر لخصائص 
تكاليف الجودة هي أداة تحليليـة مؤثرة يمكن أن تولد الدعم لجهود تحسين الجودة العالية وتخفيض اإلنحرافات التي تقود التحسين إلى أن  

 الجودة ويمكن ان يوفر تقييم مكونـات التكـاليف الكلية للجودة رؤيا عن مواضيع ذات امكانية عالية للتحسين.

 مجال تحقيق رضا الزبائن 

تائج مهمة لقياس وتحليل تكاليف الجودة يرى الباحثون أن الـضروري  بعد ان تم التطرق الـى خفـض الكلفـة وتحـسين الجـودة واالنتاجية كن 
وبشكل طبيعي ربط هذه النتائج بنتيجة تشكل جانب كبيير في األهمية هو تحقيق رضـا الزبائن وعلية يرى الباحثون ان قياس وتحليل  

ودة واالنتاجية، ورضا الزبائن، وهـذه النتائج ما هي إال تكاليف الجودة يفـرز نتـائج ايجابيـة فالشركة تتمثل في تخفيض الكلفة وتحسين الج
نتيجة طبيعية ما يوفره قياس وتحليل تكاليف الجودة، وما تمنحه مـن قدرة الدارة الشركة من معالجة القصور في عالقات تكاليف الجودة 

 . بأسلوب علمي

 عناصر تكاليف الجودة 

 كلف التقييم:  

بتقويم   المرتبطة  المشتراه،  الكلف  المواد  مطابقة  من  بالتأكد  الخاصة  األنشطة  كافة  على  وتترتب  المطابقة.  لجودة  المتحقق  المستوى 
 والعمليات، والمنتجات للمتطلبات أو المواصفات المحددة مسبقة وتشمل كل من الكلف التالية: 

اإلنتاج، العمليات االنتاجية، المنتجات الوسيطة   : وتشمل كلف فحص وتدقيق المواد الداخلة، التهيئة واالعداد كلف التثبت والتحقق •
 .والنهائية ويضمنها تقويم أداء المنتوج وفقا للمواصفات المتفق عليها

 .: وتشمل كلف التحقق من عمل نظام الجودة بصورة مرضيةكلف تدقيق الجودة •
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 .: وتشمل كلف فحص وصيانة المعدات المستعملة في أنشطة فحص الجودةكلف فحص المعدات •
: هي الكلف المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الجودة، وتترتب على القيام بكافة االنشطة المصممة لمنع وقوع  كلف الوقاية •

 األخطاء وانجاز األعمال بصورة صحيحة من المرة االولى، وتشمل كل من الكلف التالية: 
المواصفات .1 الز كلف وضع  لتلبية رغبات  المتطلبات  المعبرة عنها لكل من مدخالت : تشمل كلف تحديد  المواصفات  بائن ووضع 

 .المواد،والعمليات، والمنتوج النهائي
: تشمل كلف وضع الخطط المتعلقة بجودة التصميم للمنتوج والسيطرة على العملية االنتاجية والفحص وغيرها  كلف تخطيط الجودة .2

 .من الخطط الخاصة بتحقيق أهداف الجودة
 .كلف تصميم وتشغيل نظام إدارة الجودة: وتشمل كلف ضمان الجودة .3
 . : وتشمل كلف تصميم وصنع أو شراء المعدات الالزمة للقيام بأعمال الفحص كلف معدات الفحص .4
: الكلف الناجمة عن الفشل، في بلوغ معايير جودة التصميم الجاري اكتشافه خالل العمليات وقبل أن يصل كلف الفشل الداخلي .5

ترتب على األنشطة المتعلقة باإلجراءات التصحيحية لعدم المطابقة مع المواصفات، وبتلك الخاصة بمعرفة  المنتوج إلى  الزبائن، وت
 أسباب الفشل الداخلي وتشمل كل من الكلف التالية: 

: وتشمل كلف القيام بأعمال غير ضرورية أو االحتفاظ بالمخزون نتيجة الوقوع باالخطاء أو ضعف اإلتصاالت أو  كلف الهدر .1
 .استعمال مواد غير سليمة   نتيجة

 .: وتشمل كلف التالف من المواد أو المنتجات التي اليمكن استعمالها أو بيعهاكلف العادم .2
 . : وتشمل كلف اعادة الفحص للمواد أو المنتجات أو األعمال التي تم إصالحهاكلف اعادة الفحص .3
دة التصميم، الجاري اكتشافه بعد تسليم المنتوج إلى الزبائن : الكلف الناجمة عن الفشل، في بلوغ معايير جو كلف الفشل الخارجي .4

 :وتشمل الكلف التالية
 .: وتشمل كلف اإلصالح للمنتجات المعادة أو تلك المعابة لدى الزبون كلف االصالح والخدمة ▪
 .: كلفة استبدال المنتوج في ظل التعهدات الواردة في الضمان الممنوح للزبون كلف الضمان ▪
 .: كل الكلف المرتبطة بالتعامل مع شكاوى الزبائن الناجمة عن فشل المنتوجالشكاوی كلف  ▪

 مصادر تجميع المعلومات تكلفة الجودة 

 .الجداول •
 .محاضر جلسات االجتماعات •
 .تقارير المصروفات •
 .سجاّلت الدوام •
 قوائم الشراء •
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 أهداف جمع معومات التكاليف الجودة 

 .األنشطة المتعلقة بالجودةالتعبير باألرقام عن أهمية  •
 .توضيح تأثير األنشطة التي لها عالقة بالجودة على أعمال المنّظمة واألرباح التي تحققها هذه األنشطة •
 .تحديد فرص التحسين في دوائر المنّظمة وعمليات اإلنتاج •
 .تكون قادرة على إجراء المقارنات بين الدوائر فيما بينها داخل المنّظمة •
 .جراء المقارنة بين المنّظمة والمنّظمات األخرى المنافسةالقدرة على إ •
 .القدرة على تحديد أسس للموازنة التقديرية •
 .تحديد أسلوب الرقابة على الجودة  •
 .المساعدة في تحديد نظام الحوافز بناءا على معلومات التكلفة •

 األداء المـالي 

باستخدام مقاييس مالية، فأنه األداة الداعمة لجميـع أنـشطة الشركة المختلفة لألداء المالي  األداء المـالي بأنـه تعبير عن نشاطات االعمال  
 ثـالث زوايا رئيسية هي:

التأكيد على الجودة وادارتها التي تؤدي بدورها الى زيادة الحصة السوقية وتحقيـق أداء سوقي أفضل من خالل المحافظة وزيادة عدد   •
 الزبائن.

 خدام األفضل للموجودات وتحسين الكفاءة االنتاجية وتخفيض التكاليف.التأكيد على االست •
 . دعم وتطوير االستراتيجيات وقرارات األعمال •

ان التركيز على افضل الخدمات وتخفيض تكاليف العمليات يعني ذلك مسار باتجاه تحـسين األداء المالي ومن المحددات المهمة في  
 المتميز للشركة هو قدرتها على تحقيق المزايا التنافسية التالية: الوصول الى االداء المالي 

 التميز  •
 الكلفة  •
 :يتاثر بعوامـلاالستجابة السريعة وعلية ان االداء المالي للشركة  •
ميزة التنافسية، السوق المنافسة، العوامل االقتصادية، كابعاد البيئة الخارجية وبعوامل الجودة، العمليـات التشغيلية، القدرات المميزة، وال -

بصفتها عوامل تتـضمنها وتعمـل علـى اساسها البيئة الداخلية، نتائج قياس وتحليل تكاليف الجودة واألداء المالي )عالقة متبادلة( ان  
قة أم  قياس وتحليل تكاليف الجودة يؤدي من النتائج االيجابية، خفض الكلفـة وتحـسين الجـودة واإلنتاجية، ورضا الزبائن، وهذه متفر 

مجتمعة تمنح الشركة ميزة تنافـسية وفـي موقـع السوق تسهم هذه الميزة في زيادة حصة الشركة في السوق وزيادة مبيعاتها فضال عن 
الـسمعة وثقة الزبائن وكليهما يمثالن نتائج استثمار ايجابية للمدى البعيد مؤكدة العالقة االيجابية بين جودة المنتجات التي تنتجها  

 واألداء المالي.  الشركة
-  
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 المالي األداء  تحسينتحـــسين الجـــودة وأثرهـــا فـــي 

إن التحسين في الجودة يـساعد الـشركات على تخفيض تكاليفها وزيادة الحصة السوقية وهذا يعني زيادة مبيعاتها وبأسعار مناسـبة مقارنة 
 ي تحـسين ربحيـة الشركة. بالمنافسين وما يترتب على ذلك من زيادة في االنتاجية وبالتال

 تكاليف الجودة ودورها في تحسين كفاءة االداء المالي:

إن الجودة تعد من المتطلبات األساسية التي يجب توفرها في المنتجات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها، وتماشيا مع التطورات المتسارعة  
قادرة على خلق منتوج منافس أي ذو جودة   المؤسسة  أقل، سواء ما تعلق بتكاليف اإلنتاج أو تكاليف يجب أن تكون  عالية وبتكلفة 

الجودة،وهذه االخيرة يجب على المؤسسة أن تليها االهتمام الكافي لما لها من أهمية في زيادة األرباح من خالل إكتشاف أالماكن داخل  
ي أصبح يمثل محوراا أساسياا وفعاالا للنمو واالستمرارية، المصنع التي ترتفع فيها مصاريف الجودة دون عائد محدد كما أن األداء المالي الذ

  فهو آلية تمكن من نجاح المؤسسة في اإلستخدام األمثل للوسائل المالية المتاحة )الكفاءة( من أجل تحقيق األهداف المرسومة )الفعالية(، 
ها، باعتبارها أداة رقابية فعالة تعتمد عليها المؤسسة في  لذا يجب تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية إلعطاء  الصورة الحقيقية ل

دراسة وتحليل مركزها المالي وربحية أموالها، وكذلك الكشف عن مواطن القوة والضعف، وهو يسمح لها بإستغالل مواطن القوة لتدعيمها،  
داء المالي، وعليه بات من الضروري أن تعتمده ومحاولة معالجة نقاط الضعف باتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة، وبالتالي تحسين أال

المؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، وإن تحسين األداء المالي  يتوقف إلى حد كبير على اختيار مؤشرات التحسين، وهذه أالخيرة 
 عبارة عن كميات مترجمة من عالقات بين النتائج المحققة الفعالية والوسائل المستعملة الكفاءة.

كن أن يؤثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية األداء في المؤسسات من جهات عدة، منها زيادة معدل األرباح حيث تساهم يم
استخدام تكاليف الجودة في استمرار العمالء في الشراء من المنتجات التي تقدمها المؤسسة، وكسب رضاهم ووالئهم، وزيادة تكرار شراء 

 يل سعر نفقات اإلنتاج، وبالتالي تحقيق المزيد من األرباحالسلع والخدمات، وتقل

 تقليل التكاليف  

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في أن تدفع األموال حسب الميزانية التقديرية التي تم وضعها، وإنتاج السلع والخدمات التي تلبي 
إدارة القرارات المتبعة في المؤسسة بحرص شديد. باإلضافة إلى زيادة حاجة العميل، وإدارة الموارد المالية والبشرية بالطريقة األمثل، و 

التكامل بين  المنافسة االقتصادية، وتحقيق  العالية بسعر مناسب في ظل بيئة من  المنتجات ذات الجودة  وعي المستهلك في اختيار 
 مختلف األساليب اإلدارية في المؤسسة

 تحقيق السيولة المالية

استخدام تكاليف الجودة في سداد ما يترتب على المؤسسة من ديون والتزامات قصيرة األجل، وزيادة قدرة المؤسسة على بيع حيث تساهم  
 .منتجاتها في األسواق، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي تحقيق السيولة المالية
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 إدارة المخاطر المالية 

ياسات وإجراءات خاصة بإستثمار التسهيالت وفحصها بشكل مستمر، واإلشراف على  حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في وضع س 
النصح والمشورة من متخصصين من أجل تحقيق أفضل إدارة مالية، وكذلك   التشغيلية، وتقديم  المخاطر  اإلعتماد واإلستثمار، وإدارة 

 .ن الخطة المالية وتصحيحهااستخدام أدوات تحليل مالية حديثة لتقليل المخاطر ومعرفة مدى اإلنحراف ع

 تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين  

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في إيجاد معايير واضحة للعمل، وبناءا عليها تتم الترقيات والمكافآت والحوافز، مما ينعكس على  
 .زيادة اإلنتاجية، وخلق بيئة عمل تسودها الثقة واالحترام والتقدير

 تجات والخدمات تحسين جودة المن

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في تلبية رغبات العمالء ووالئهم للمؤسسة، وزيادة عدد العمالء، وخلق بيئة تنافسية في األسواق، 
كافية  وتحسين سمعة المؤسسة، وتقليل كمية المنتجات التالفة، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي المبيعات وزيادة األرباح، وجمع المعلومات ال

 عن رغبات العمالء ومستوى تطلعاتهم. 

 زيادة كفاءة المؤسسة  

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في وضع معايير واضحة لتحقيق األهداف، ومراقبتها باستمرار، وتنسيق الجهود بين كافة أقسام 
 ومواجهة تحديات البيئة التنافسية الحديثة.ووحدات المؤسسة، وبالتالي نجاح األعمال، وخلق ميزة تنافسية للمؤسسة، 

 زيادة كفاءة أداء الجهاز اإلداري 

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في وضع مؤشرات تقييم واضحة للعمل، و كيفية تقسيم المهمات بين األقسام المختلفة على حسب  
 الل استخدام التوجهات التكنولوجية الحديثة في عملية اإلنتاج. المؤهالت والخبرات واألعداد بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة، ومن خ

 تحسين االقتصاد القومي 

حيث تساهم استخدام تكاليف الجودة في تقديم أفضل السلع والخدمات والمنتجات للمستهلك، حيث يتم ذلك من خالل االهتمام بالمنتج  
 سية التي تساهم في نمو االقتصاد الوطني.لما بعد البيع من تشغيل وصيانة وإصالح، وخلق الميزة التناف

 تطبيق مقاييس األداء المالي

على الرغم من وجود عالقة مباشرة بين تكاليف الجودة ومقاييس األداء المالي إال أن التحليـل النظري يشير الى حلقة وصل بينهما فعند 
ين الجودة واإلنتاجية وتحقيق رضا الزبائن وهذه النتائج ما قياس وتحليل تكاليف الجودة ينتج عنها نتائج مهمة وهي خفض الكلفة وتحس

هي اال حلقة وصل بين التكاليف )وهي خفض الكلفة وتحسين الجودة واإلنتاجية(، وتحقيق رضا الزبائن وهذه النتائج مـا هي إال حلقة  
 . وصل بين تكاليف الجودة للشركة عينة الدراسة ومقاييس األداء المالي
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 :الخاتمة

ما يمكننا إستنتاجه من خالل هذا االستكشاف هو أن األساس الذي يحتاج إلى مواكبة وجوده وتماسكه في سوق يمثله منافسة غير عادية  
يجب أن ينافس، ويمّكنه من مواجهة منافسيه مع األخذ في عين االعتبار التحسينات السريعة والتدريجية للمناخ والجودة وجودة المشترين 

ر األكثر أهمية وجاذبية. وبهذه الطريقة ، تحولت إلى تعهد العديد من المؤسسات واعتمدت على تلخيصها في كل تمرين من الجذابة تعتب
  تمارينها وتعمل بدالا من التركيز على طبيعة النتيجة النهائية فقط، من خالل اتخاذ الجودة الكاملة المفترضة. قطاعات األعمال في جميع

، وهذا يوضح أهمية كل من الجودة الكاملة وتفاصيل  ISOالحفاظ على المبادئ التوجيهية العالمية المزعومة لـ    أنحاء العالم، من خالل
ISO .في جدية المنظمة 
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Abstract: 

This study came to shed light on the impact of using quality costs on improving performance efficiency. Performance 

efficiency, which was presented in the current research. The researcher also recommends administrations to the need to 

continue to apply the use of quality costs and to change their convictions from what was prevalent in the past that achieving 

higher quality requires higher costs, but the fact that improving quality ensures optimal utilization and use of the energies of 

manpower and machines and materials which means lower costs. 
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