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 :المستخلص

مؤسسات  فيعن تكلفة الجودة الشاملة  المحاسبي اإلفصاحتتمثل مشكلة البحث فى عدم 

 اهتمامو قلة . كواحدة من المتطلبات األساسية لمواجهة التحديات المعاصرة يالعالالتعليم 

 هانتيجة إقتناعها بان تطبيق بقياس تكاليف الجودة والمهنية  األكاديميةالمؤسسات 

ومنعها والتحكم فيها قبل حدوثها هو الهدف  هاتواجه تطبيق التيومكافحة المشكالت 

ويهدف هذا البحث الى  العاليمؤسسات التعليم  فياملة الجودة الش إدارةوالوسيلة لتحسين 

دراسة وتحليل عناصر تكلفة الجودة التي تؤثر على اداء ادارة الجودة الشامله في 

، واستخدم الباحث المنهج االستنباطى عند اختيار مشكلة البحث  مؤسسات التعليم العالي

الى التحليل االحصائى الذى  ووضع الفروض العلمية للبحث والمنهج التاريخى باالضافة

تم االعتماد عليه فى الدراسة الميدانية ، يتمثل مجتمع عينة الدراسة فى مجموعة من 

أن قياس تكلفة دعم  المحاسبين والمراجعين باالضافة الى االكاديميين ، ومن ابرز النتائج

ويوصى  لعاليازيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم  إلىيؤدى  العلميمسيرة البحث 

مؤسسات  فيالعمل على نشر ثقافة تكلفة الجودة الشاملة بين جميع العاملين  إلىالبحث 

 .العاليالتعليم 

 مؤسسات التعليم العالي/تكلفة الجودة/ادارة الجودة الشاملة/الجودة:كلمات مفتاحية

Abstract:  

The problem of the study is that, the lack of accounting disclosure 

about the cost of quality in higher education institutions as one of 

the basic requirements to meet the challenges, and lack of interest 

of academic and professional institutions that are interested in its 
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measuring; because of the conviction of these parties to address the 

problems facing the application of quality and try to prevent these 

problems and control them before their occurrence is the goal and 

means to improve the comprehensive management in higher 

education institutions. This research aims to study and analyze the 

elements of the cost  of quality that affect the performance of the 

comprehensive quality management in institutions of higher 

education. The researcher used the developmental approach in 

selecting the problem and setting the scientific hypotheses for this 

study, also the historical method. In addition to the statistical 

analysis that was relied upon in the field of the study. The sample 

of the study consists of a group of accountants, auditors, as well as 

academics. The main result of this study is that the managers work 

to measure quality cost in higher education institutions constantly. 

The study recommends that the culture of comprehensive quality 

cost should spread among all employees in higher education 

institutes.  

 :مشكلة البحث

فللى عللن تكلفللة الجللودة الشللاملة تتمثللل مشللكلة البحللث فللى عللدم االفصللاح المحاسللبى    

و . كواحدة من المتطلبات األساسية لمواجهة التحلديات المعاصلرةمؤسسات التعليم العالى 

نتيجللة إقتناعهللا بللان  بقيللاس تكللاليف الجللودة قلللة إهتمللام المؤسسللات االكاديميللة والمهنيللة 

ومنعهللا واللتحكم فيهللا قبلل حللدوثها هللو  هللاومكافحللة المشلكالت التللى تواجله تطبيق هلاتطبيق

،فلال زا  هنلا   ادارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العلالىلتحسين الهدف والوسيلة 

وكلهلا تلنعك   ادارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العالى قصور واضح فى تطبيق 

قيلاس ونجلد ان  ، ،للجلودة ، فال زا  هنالل  حاجلة إلنشلاء معلايير دقيقلة دارةسلبآ على اال

يختلللللف مللللن منشللللنة الخللللرى قللللد ينقصلللله م تكللللاليف الجللللودة فللللى مؤسسللللات التعلللللي

 :السؤا  االتىويمكن صياغ مشكلة البحث فى .المصداقية،

 ؟هل تؤثر تكلفة الجودة على تطبيق ادارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العالى

 المقدمة

احتلت الجودة اهمية كبيره في البيئة التكنولوجية السائدة في العالم واصبحت من الشروط 

غبة في ر(السلع والخدمات)طلبات االساسية التي يجب توفرها في المخرجات والمت

وقد ساعد على تطوير ادارة الجودة ابتكار مدخل مالي يبرر .تحقيق المنافسة والتميز 

الحاجة الى االتجاه نحو الجودة وهو مايطلق علية مدخل تكلفة الجودة حيث يوفر هذا 
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قياس تكلفة الجودة المتمثله في كل تكاليف  لىهدف اياسا شامال الدء الجودة ويالمدخل مق

 .االلتزام بمعايير ومواصفات الجودة 

يشهد العصر الذي  نعيش  فيه جملة من المتغيرات في كافة مناحي الحياة حيث أسهم  

كل  تطلبات التغيير والتطوير ومواكبةالتقدم العلمي والتكنولوجي في زيادة إدرا  م

معظم  في ما أدى إلى اهتمام كبير في عمليات إصالح التعليمم المستجدات الحضارية

إلى الحد الذي جعل المفكرين  منقطع النظير الجودة الشاملة اهتمام نالتدو  العالم و

يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج 

ومحاولة التكيف معها وأصبح اإلدارة الحديثة لمواكبة التطورات الدولية والمحلية، 

المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة واإلصالح التربوي باعتبارهما وجهين لعملة 

األساسية إلدارة الجودة الشاملة ذات أهمية كبيرة في إطار  المرتكزاتواحدة وتعد 

ق اعلى نافسة في تحقيالتطبيق العلمي  لها في مختلف مؤسسات التعليم العالي لزيادة الم

 .جودة مخرجات

 اهمية البحث 

عليم العالي وهي كيفية تحقيق التيتناو  البحث إحدى المشاكل التي تواجة مؤسسات 

تنبع  .التوافق بين تحفيض تكلفة الحصو  على الجودة وتحقيق مستوى متميز للجودة

ملة أهمية الدراسة عن كونه محاولة  بحثية تركز على دراسة موضوع إدارة الجودة الشا

في مؤسسات التعليم العالي واثر تكلفة الجودة على ادائها الذي يعد من الموضوعات 

ً على ال ولقد اهتمت  مستوى العالمي بشكل عام والعربي  بشكل خاص،الحديثة نسبيا

الكثير من الدو  بالجودة فنوجدت لها مركـز متخصصة لمتابعة الجودة ، ومن خال  

 ت التعليم العالي ومتابعة نتائجها، وضع معايير لتطبيقها في مؤسسا

 اهداف البحث  

  -:تتمثل أهداف البحث في النقاط التالية

دراسة وتحليل عناصر تكلفة الجودة التي تؤثر على هيكل نظام التكاليف في  .1

 مؤسسات التعليم العالي 

اقتراح وصياغة نموذج محاسبي لتحميل تكلفة الجودة لمقابلة حاجة متخذي  .2

لمعلومات عن انشطة ومجاالت الجودة في ظل تطورات البيئية والتقنيات القرار من ا

 الحديثة 

 .التعرف على متطلبات الجودة الشاملة في  مؤسسات التعليم العالي  .3

 دراسة وتحليل عناصر تكلفة الجودة التي تؤثر على اداء ادارة الجودة الشامله .4

 في مؤسسات التعليم العالي

 فروض البحث

ات داللة معنوية بين تكلفة الجودة وتحقيق جودة التعليم في ل  عالقة ذناه .1

 مؤسسات  التعليم العالي
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 تزداد تكلفة الجودة طرديا مع زيادة مستوى الجودة في مؤسسات التعليم العالي .2

يؤثر على القرارات الخاصة بزيادةالقدرة التنافسية  قياس تكلفة الجودة .3

 لمؤسسات التعليم العالي

 الدراسات السابقة

   (م5002), الربيعي ,دراسة الخناق

المسببة لحدوث تكـاليف الجودة ومن ثم القياس  األنشطةالى تحديد  دراسةال هذه هدف-  

سة النظرية وقد بين البحث عن طريق الدرا. الموضوعي والعاد  لتكاليف الجودة

والتطبيقية ان تكاليف الوقاية هي االساس في تكاليف الجودة النها تساهم في الحد من 

نظام لتطبيق تكاليف الجودة  أفضلالبحث ان  أوضح. رتفاع انواع التكاليف االخرىا

للسيطرة على التكاليف بشكل مبسط وعاد  كمـا  ABC  األنشطةاستخدام نظام تكاليف 

عنها في القوائم المالية لم يحظى  واإلفصاحهتمام بتكاليف الجودة اال إنبين البحث 

  .الشركات بإيراداتيستهان بها قياساً تحتل نسب ال وإنهاباالهتمام الالزم خاصـة 

 (م5002)ليلى العساف ,الصرايرةدراسة 

التعرف إلى إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين   إلىت الدراسة هدف 

نظريـة والتطبيـق، ولتحقيق الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بجمع وتفسير ال

المعلومات الالزمة لالستفادة منها في موضوع الدراسة، وناقش البحث مفهوم إدارة 

الجودة الشاملة وأهميتها وفوائد ومتطلبات تطبيقها في مؤسسات التعلـيم العالي كما تم 

وخلص البحث بتقديم  . تجارب تطبيقها في بعض الدو مناقشة مؤشرا ومحاورها و

بعض التوصيات التي توضح لمؤسسات التعليم العالي أهمية تطبيق إدارة الجـودة 

 . الشاملة فيها

 (م5002) الشرايري, دراسة الرحاحلة

التعرف على تنثير واهمية قياس تكاليف الجودة والتقرير عنها في  إلىهدفت الدراسة  

 فسية للشركات الصناعية االردنيةتعزيز التنا

اثبتت نتائج الدراسة انه يتوفر لدى الشركات الصناعية المساهمة االردنية البنية الالزمة 

وان ، وانها تقي  هذه التكاليف . لقياس عناصر تكاليف الجودة الظاهرة والمستترة 

 .األردنيةهنال  تنثيرا لعملية القياس على تنافسية الشركات الصناعية 

الدراسة بضرورة اهتمام ادارات الشركات في القطاعات االخرى بتطبيق مفهوم  أوصت

 .تكاليف الجودة وقياسها والتقرير عنها واستخدامها في تعزيز قدراتها التنافسية

 (م2112)عبدالرحمن االختر، جعفر عثمان

 أجل نم والتمييز الجودة تحقيق إلى والخاصة العامة المؤسسات الدراسة سعي  أوضحت

 تالجامعاوبما ان  .القطاعات كافة في الشديدة للمنافسةوذل  نتيجة  رار،مواالست البقاء

 حالة كدراسة الخرمة فرع الطائف جامعة اختيارتم . العالي يمللتعل ةياألساس الركيزة

 خدمات التعليم  على الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطبيق إمكانية
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ضمان جودة المخرجات والحصو  على االعتمادية و رتمسالم التحسين أجل من العالي 

 التدري  يئةه أعضاء لدى وعي الدراسة هنال   إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن 

 قصورو نقص نا هو .في مؤسسات التعليم العالي الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلباتب

وان الخدمات  .ساتذهللطالب واال أداءثة في تقويم وقياس الحدي األساليب استخدام في

  .المقدمة التلبي احتياجات المجتمع المحلي كليا

(م5002)امير القاسم.دراسة دمحم حسن  

ال يمكن للمؤسسات التعليمية  هي تصورالجودة الشاملة  إدارة أن إلىالدراسة  أوضحت 

تحقيقه إال خال  فترة طويلة من التخطيط ، من خال  صياغة وتنفيذ برنامج الجودة 

تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة هو . نوي ، والذي يتحر  بشكل كبير نحو تحقيق الرؤيةالس

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الجودة الشاملة في التعليم العالي واحد من هذه الدرجة ، 

  النجاح الحرجة (CSF)وتنفيذها في كافة المجاالت ,  وتحديد األدبيات المتعلقة بعوامل

يمكن أن يحقق  التعليم العالي  تنفيذ هذه العوامل في مؤسسات أن إلىة الدارس أوصت 

 .برامجها التعليمية بما يحقق أهدافهاساليب إدارة الجودة الشاملة في لها استخدام امثل أل

 الشاملةمفهوم  الجودة  :األولالمبحث 

هيم اإلدارية الحديثة، الذي يعتريه بعلض يُعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفا          

الغملوض، ويختللف مفهللوم إدارة الجلودة الشلاملة ، مللن سلياق إللى سللياق  خلر، وال يوجللد 

تعريف موحد ومحدد إلدارة الجودة الشاملة ولعل السبب في ذل  يعلود الخلتالف الجهلات 

ر للجللودة والمؤسسللات التللي تطبللق إدارة الجللودة الشللاملة فللي منظماتهللا فكللل إدارة تنظلل

الشاملة حسب تخصصها، سواًء في الصلناعة أم التجلارة أم التعلليم ، رغلم هلذا االخلتالف 

 : إال أنه يوجد عدد من التعريفات منها

  Quality:الجودة 

( المجتمللع ومؤسسللاته ) مقابلللة احتياجللات وتوقعللات المسللتهل  "تعللرف الجللودة بننهللا    

فلللي ضلللوء ( الطلللالب  –هيئلللة التلللدري   أعضلللاء –اإلدارة ) وتحقيلللق أهلللداف المسلللتفيد 

 (01-01م،ص ص 2111مكى،الأميرة ) "..األهداف الموضوعة لكفاءة وفعالية المنظمة

 

 American National)كماعرفت الجودة من قبل المعهد القومي األمريكي للمعايير

Standard Institute)  والجمعية األمريكية للجودة (American Society Of 

Quality) ننها المجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر في قدرة المنتج أو ب

 الخدمة على تلبية حاجات معينه

Quality as : The totality of future and characteristics of product or 

service the bears on its ability to satisfy given needs(James R. 

Evans, ed,2005 ، p 105 ) 
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 ( Total Quality Management ( TQM: ) إدارة الجودة الشاملة

التللي تخلللق عمللالء سللعداء مللن   واألنظمللة اإلداريللةعرفللت بننهللا مجموعللة مللن العمليللات 

 .واقل تكلفة إيرادات اعلييؤدي تحقيق  موظفين مفوضين مما خال 

the Total Quality Management defined: 

Total Quality Management (TQM) is the set o f management 

processesand systems that create delighted customers through 

empowered employees, leading to higher revenue and lower 

cost.(Joel E.Ross,Suzan Perry,1999,p18). 

ن اجل تحقيق التحسين دمج جميع الوظائف والعمليات داخل المنظمة  م بننها كما عرفت

 .المستمر لجودة السلع والخدمات  بهدف تحقيق رضا المستهل 

Total quality management (TQM) is the integration of all functions 

and processes within an organization in order to achieve 

continuous improvement of the quality of goods and services. The 

goal is customer satisfaction.(Joel E.Ross,Suzan Perry,1999,p18).   

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم
معايير عالمية للقياس واالعتراف ، واالنتقا  من ثقافة  هيالجودة الشاملة فى التعليم 

ً  اإلتقانثقافة  إلى األدنىالحد  ولتحقيق  ، نسعى اليه والتميز ، واعتبار المستقبل هدفا

التعليم ، البد من تطوير جميع العناصر المتضمنة فى العملية التعليمية  فيالجودة الشاملة 

تحقيق النمو الشامل للطالب وتمتعه بشخصية متوازنة تطور حركة  أهدافهامن  والتي، 

مدخالت تحسين  إلىالسريع ، ويرجع مفهوم الجودة الشاملة  الثقافيتنموية وسط التيار 

ومبنى ومناخ عام ،  وإدارةالعملية التعليمية بوجه عام بما تتضمنه من معلم ومتعلم 

تخطيط وتنفيذ المنظومة التعليمية  فيالعلمية  األس وتحسين العمليات التعليمية بتطبيق 

  .تربوية محددة يمكن قياسها أهدافعلى ضوء 

 (14-13م ،ص ص2112سهيل ، )  

ري مطلللور يسلللتهدف إللللى التحسلللين المسلللتمر لعمليلللات اإلدارة تشلللير إللللى نظلللام إداكملللا 

التربويللة  والمدرسللية ، وذللل  بمراجعتهللا وتحليلهللا والبحللث عللن الوسللائل والطللرق لرفللع 

مسللتوى األداء واإلنتاجيللة فللي المؤسسللة التعليميللة وتقليللل الوقللت الللالزم إلنجللاز العمليللة 

ورية للطالب ، مما يؤدي إللى تخفليض التعليمية باستبعاد المهام عديمة الفائدة وغير الضر

 .الكلفة ورفع مستوى الجودة

ُصلللنع ثقافلللة متميلللزة فلللي األداء ي حيلللث يعملللل ويكلللافح الملللديرون » : تعلللرف  بننهلللا و  

بشكل صلحيح منلذ ( المستفيد)والموظفون بشكل مستمر ودؤوب ، لتحقيق توقعات العميل 

 (ية وفي أقصر وقتالبداية ، مع تحقيق الجودة بشكل أفضل وبفاعلية علم
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ً من هذه التعريفات السابقة فإ ن إدارة الجودة الشاملة في إطار مؤسسات التعليم  انطالقا

 (9ص،   م2112. الصرايرة وعساف ) : تضم مجموعة من المضامين أهمها

االعتماد على العمل الجماعي التعاوني، ومقدار ما تمتلكه العناصر البشرية في  .1

  هب وخبراتالمنظمة من قدرات وموا

  الحرص على استمرارية التحسين والتطوير لتحسين الجودة .2

التقليل من األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من المرة األولى، األمر  .3

الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة إلى الحد األدنى مع الحصو  على رضا المستفيدين من 

 العملية التعليمية

لتشمل كافة األعما  المتعلقة بالخدمة  حساب تكلفة الجودة داخل المنظمة .2

 المقدمة مثل تكاليف الفرص الضائعة، تكلفة األخطاء، عمليات التقويم سمعة المؤسسة

عملية استراتيجية تؤثر فى عمل )والتعليمى فانها تعرف بانها  التربويالقطاع  في أما

ارها فى مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التى تعك  فى اط

توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية فى مختلف مستويات التنظيم على 

وبالتالى يتطلب هذا المفهوم النظر الى . (تحقيق التحسين المستمر للمنظمة نحو ابداعى ل

كل من الطالب المستفيدين بصورة مباشرة من هذا االسلوب وكيفية اعداد المؤسسة لهم 

ورغباتهم الحالية والمستقبلية وكذل  المعلمين واالداريين والعاملين  لتحقيق حاجاتهم

الذين هم بحاجة الى تدريب وتطوير لمهارتهم وكفاياتهم الستيعاب فلسفة ومفاهيم الجودة 

الجودة الشاملة لدمنج وغيره من المختصين ، وهذا يتطلب فحص ئ الشاملة وفق المباد

مؤسسة تعليمية ، حتى يتوافق مع فلسفة الجودة  الهيكل التنظيمى للنظام التربوى فى

 .الشاملة مع توفر مناهج توافق متطلبات الحياة العصرية

 : اهداف ادارة الجودة الشاملة فى المجال التعليمى

 اما فى المجا  التعليمى فان اهداف الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى تشمل

جة لتوظيف االدوار والمسؤليات المحددة ضبط وتطوير النظام االدارى بالجامعة نتي* 

 .لكل فرد فى النظام الجامعى وهى قدراته ومستواها

االرتقاء بمستوى الطالب االكاديمى واالنفعالى واالجتماعى والنفسى والتربوى * 

 .باعتبارهم احد مخرجات النظام الجامعى

داريين من خال  تحسين كفايات اعضاء هيئة التدري  ورفع مستوى االداء لجميع اال* 

 .التدريب المستمر

توفير جو من التفاهم والتعارف والتعاون والعالقات االنسانية بين جميع العاملين فى * 

 .النظام الجامعى

تطوير  الهيكلية االدارية للجامعة بطريقة تسهل عملية التعلم بعيدا عن البيروقراطية * 

 .وتسمح بالمشاركة فى اتخاذ القرارات التعليمية
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رفع مستوى الوعى لدى الطالب تجاه عملية التعليم واهدافه مع توفير فرص مالئمة * 

 .للتعليم الذاتى بصورة اكثر فاعلية

زيادة االحترام والتقدير المحلى واالعتراف العلمى بالموسسات التعليمية لما تقدمه من * 

 .لمحلىمساهمة فى تنمية المجتمع اخدمة مختلفة للطالب والمجتمع من خال  ال

 المبحث الثاني تكلفة الجودة

تطورت مفاهيم المحاسبة عن تكلفة الجودة وبرزت أهمية قياسها والرقابة عليها ألن     

تحقيق النجاح للمنشنة يتم من خال  الحفاظ علي مستوى متميز من الجودة بتكلفة معقولة 

حاسبي أهمية وقد أوضحت الدراسات التي تضمنها األدب الم. على المستوى التنافسي

المحاسبة عن تكلفة الجودة وما يترتب عليها من تحسين مستوي الجودة سعياً نحو تحقيق 

 .ترقية لإلنتاج والخدمات وتحقيق رضاء العمالء

هي مجموع مبلغ التكلفة الذي تدفعه المنظمة من اجل تحقيق  بننها عرفت تكلفة الجودة

 .ل الجودة الرديئةسلع ذات جودة ومبلغ التكلفة التي انفقته مقاب

Quality cost is assumed as a sum of amount of cost which and 

organization is paying in order to achieve a good quality and 

amount of cost which has been incurred due to the bad quality.( 

Ehsan Ayati,2013,p4)  

ليف التي يتم إنفاقها في اي منشنة انتاجية او خدمية لضمان تكلفة الجودة تعني جميع التكا

تقديم المنتج او الخدمة الى العمالء بالتوافق مع متطلبات العميل او هي جميع التكاليف 

.التى  تخص الجودة او االنشطة المتعلقة بإنجاز الجودة 
 (

 (343م،ص2113سعيد،

فادي تقديم خدمه ذات جودة متدنية او يقصد بها تل  التكاليف التي تحدث نتيجة محاوله ت-

 (110م ، ص2112الجما  ،)  .معالجة عيوب الجودة التي حدثت فعال

 الجودة تبويب تكاليف 

 John's, 1993-)  -:ويتم تبويب تكلفة الجودة علي النحو اآلتي( Oakland)تبويب  

pp123) 

 (Prevent costs) :تكاليف المنع (أ 

يذ وصيانة نظام إدارة الجودة والتي يتم تخطيطها وحدوثها تمثل تكاليف تصميم وتنف       

 .قبل بدء عملية التشغيل الفعلية

 :Appraisa costsتكاليف التقييم  ( ب

تقييم المنشنة للموردين وتقييم العمليات والمنتجات الوسيطة هي           ترتبط 

 .ةوالخدمات األخرى المؤداه بهدف التنكد من مطابقتها للمواصفات المحدد

 Internal failure costتكاليف الفشل الداخلي    ( ج

تمثل التكاليف التي تحدث نتيجة الفشل في الوصو  لمعايير الجودة المحددة مسبقاً ويتم   

 .اكتشافه قبل التسليم إلي العمالء
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  External failure costsتكاليف الفشل الخارجي   ( د

يق معايير الجودة المحددة ولكن ال يتم تمثل التكاليف الناشئة عن الفشل في تحق     

  .اكتشافه إال بعد تسليم المنتج للعمالء

 

 :عناصر تكلفة الجودةلالمحاسبي تبويب ال

يهدف التبويب المحاسبي لتكلفة الجودة إلظهار العالقات أوالمتغيرات المؤثرة على تكلفة 

ن التبويبات المحاسبية الجودة ونسبة لتعدد مفاهيم الجودة وتكلفتها فقد ظهرت مجموعة م

كنساس يمكن اإلعتماد عليه في تحليل تكلفة الجودة ويمكن تبويب عناصر تكلفة الجودة 

 _:الى

 التبويب وفق مدى سهولة تبعية التكلفة للمنتج(0

إعتبار تكلفة الجودة  تكاليف غير مباشرة على المنتج اليمنع ان تكون مباشرة على ب     

لتحميل تكلفة الجودة على وحدات ( ABC)  عند استخدام نظامنشاط مراقبة االنتاج وذل

إجور الفنيين المختصين بالرقابه على ،وتشمل تكاليف بحوث الجودة ، التكلفة

 .وسائل الفحص  واالختبار،تكاليف االهال  ،الجودة

المنشأة تبويب تكلفة الجودة من ناحية سهولة قياسها وتوفر بياناتها في سجالت ( 5

 ا االساس وفقاً لهذ

تكاليف صريحة للجودة هي جميع التكاليف للجودة التي يمكن قياسها بصورة  -

 خال  النظام المحاسبي في المنشنةموضوعيه نسبياًوتسجيلها وفحصها ومراجعتها 

تمثل مجموعة من التكاليف التي التظهر ( مستترة)تكاليف غير صريحة للجودة  -

 .حاسبيهصراحة والتتوفر بياناتها في السجالت الم

تهدف عملية التبويب   -:تبويب تكلفة الجودة حسب الغرض من اإلنفاق تصنف الى(3

الوظيفي الى تحديد تكلفة الجودة التسويقيه إليجاد اجمالي التكلفة االقتصاديه التسويقية 

لذل  يعد التبويب الوظيفي أحد المتطلبات األساسيه لإلفصاح عن ، التي تتحملها المنشنة

نور الدين ، )  :دة في القوائم الماليه االمر الذي يتطلب تبويبها على النحو االتيتكلفة الجو

 (22م ، ص2112

 Manufacturing Quality Cost تكلفة جودة انتاجيه( أ

وتظهر ايضاً  اإلنتاجيةليه تظهر تكلفة الجودة االنتاجيه نتيجة االداء غير الكفء في العم

ودة وهي تشتمل على كافة عناصر تكلفة الجودة محاولة منع إنتاج منخفض الج نتيجة

التي تظهر في صورة موارد اقتصاديه مستنفدة من لحظة الحصو  على تصميم مقبو  

 للمنتج حتى نهاية مرحلة الفحص ومراقبة االنتاج 

قد يترتب على محاولة منع وصو  منتج منخفض الجودة تكلفة الجودة التسويقية ( ب

- :ية والتي تشملللعميل تكلفة جودة تسويق
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تكلفة منع تسويقية والتي تهدف الى تحقيق كل من جودة التصميم وجودة المطابقه من  -

أوالعمل على زيادة (جودة تصميم)خال  العمل على تلبية رغبات وتوقعات العمالء 

 (جودة مطابقه)رضاء العميل عن أداء المنتج

 تجات تكلفة تقييم تسويقية والتي تهدف الى فحص وإختبار المن -

 تكلفة فشل داخلي تسويقيه -

 تكلفة فشل خارجي تسويقيه  -

تكلفة الجودة االداريه ترتبط هذه التكلفة بالوظائف اإلدارية التي تؤديها المنشنة والتي ( ج

يترتب عليها منع تكوين انطباع سيء لدي العميل عن سلو  المنشنة وبهذا المفهوم يمكن 

كما أن تكلفة الحصو  على أي من ،ة والبيئيةان يكون جانباً من االنشطة االجتماعي

 ضمن بنود تكلفة الجودة االداري شهادات االيزو تعد

 :الدراسة الميدانيةالدراسة :المبحث الثالث

 :مجتمع الدراسة وأساليب جمع البيانات 

سة من ويتكون مجتمع عينة الدرا.تم جمع بيانات الدراسة عن طريق االستبيان 

األكاديميين والمهنيين العاملين في مجا  المحاسبة في المملكة العربية السعودية ونظراً 

استبيان على  21لكبر حجم العينة فقد تم استخدام عينة عشوائية بسيطة وتم توزيع عدد 

 .الفئات التالية 

ألكاديميين ويتمثلون في أعضاء هيئة التدري  في الجامعات السعودية فئة ا -

 .الحكومية واألهلية من حملة الدكتوراه والماجستير 

 .فئة مراجعي الحسابات  -

فئة المديرين الماليين ورؤوسا األقسام المحاسبية في المؤسسات المالية السعودية  -

 .ات المالية بطريقة سليمة باعتبارهم األكثر التزاما ومطالبة بإعداد البيان

 :أساليب جمع البيانات 

إضافة إلى المراجع والبحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية ذات 

الصلة بالموضوع قام الباحث بتصميم استبيان خاص بهذه الدراسة باالستناد إلى اإلطار 

 .الدراسة  النظري ونتائج الدراسات السابقة وتم توزيعها على عينة

 :تحليل البيانات واختبارات الفروض  

 :عرض البيانات  

 يوضح المؤهل لعينة الدراسة( 1)جدو  

 )%(النسبة  المئوية  العدد المؤهل

 3101 22 بكالوريوس

 203 4 دبلوم عالي

 4203 33 ماجستير
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 2301 22 دكتوراه

 11101 21 المجموع

 م2112احثون ، بيانات االستبيان ، إعداد الب: المصدر

 يعرض بيانات المؤهل لعينة الدراسة( : 1)شكل 
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 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون : المصدر

يوضح المؤهل األكاديمي ألفراد العينة نجد أن اغلب افراد العينة من حملة الماجستير 

بنسبة  24فيما بلغ عدد حملة البكالوريوس % 4223بنسبة قدرها  34حيث بلغ عددهم 

 2فيما بلغ عدد حملة الدبلوم العالي % 2323بنسبة  21وحملة درجة الدكتوراه % 31

 % .203بنسبة قدرها 

 .يوضح الوظيفة لعينة الدراسة ( 2)جدو  

 )%(النسبة  العدد الوظيفة

 3223 33 أكاديمي

 0223 33 مهني

 11121 91 المجموع

 م2114ن ، بيانات االستبيان ، إعداد الباحثو: المصدر
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 يعرض بيانات الوظيفة لعينة الدراسة( : 2)شكل 

مهني

62.5%

أكاديمي

37.5%

 
 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون ، : المصدر

يوضح مجا  عمل عينة الدراسة حيث تم تقسيم العينة الى فئتين فئة األكاديميين وبلغ 

% 0223وبنسبة قدرها  33وفئة المهنيين وبلغ عددهم % 3223بنسبة قدرها  33عددهم 

 .يوضح الخبرة لعينة الدراسة (: 3)جدو  .

 )%(النسبة  العدد سنوات الخبرة

 3222 31 0أقل من 

0 – 11 24 3121 

11 – 13 12 1321 

 1022 13 فنكثر 10

 11121 21 المجموع

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون ، : المصدر
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 يعرض بيانات الخبرة لعينة الدراسة(: 3)شكل 
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 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون ،: المصدر

 31سنوات بلغ عددهم  0يوضح الخبرة العلمية ألفراد العينة وكانت كاألتي أقل من 

سنة  13 – 11من % 31بنسبة قدرها  24بلغ عددهم  11-0من  % 3222بنسبة قدرها 

 % .1022رها بنسبة قد 13فنكثر بلغ عددهم  10من % 13بنسبة قدرها 12بلغ عددهم 

 .يوضح مجا  العمل لعينة الدراسة ( : 4)جدو  

 )%(النسبة  العدد الوظيفة

 3223 33 أكاديمي

 0223 33 مهني

 11121 91 المجموع

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون : المصدر
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 يعرض بيانات مجا  العمل لعينة الدراسة( : 4)شكل 

 
 م2112، إعداد الباحثون ، بيانات االستبيان: المصدر

شخص  43يوضح مجا  عمل عينة الدراسة بلغ عدد الذين يعملون في القطاع العام 

بنسبة قدرها  32فيما بلغ عدد الذين يعملون في القطاع الخاص % 3322بنسبة قدرها 

4022 % 

 يوضح التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين( 3)جدو  
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يد
حا
م
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1 
سهولة الوصو  الى مسئولى  مؤسسات التعليم 

 .العالى دليل دليل على تطبيق الجودة

32 

4203% 

42 

3103% 
1 1 1 

21 

111% 

2 
تتحمل إدارة الجودة تكاليف الشكاوى فى حالة 

 .عدم تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

42 

01% 

32 

41% 
1 1 1 

21 

111% 

3 

تسعى االدارة الى قياس تكاليف الجودة فى 

مؤسسات التعليم العالى بشكل مستمر لتجنب 

 .االخطاء

30 

43% 

44 

33% 
1 1 1 

21 

111% 

4 

تحرص االدارة على شراء المعدات واالجهزة 

المتطورة لتحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم 

 .العالى

42 

01% 

32 

41% 
1 1 1 

21 

111% 

3 

التدقيق فى قياس تكاليف الجودة له دور فعا  فى 

تحديد نقاط القوة والضعف فى مؤسسات التعليم 

 .العالى

22 

32% 

32 

03% 
1 1 1 

21 

111% 

0 

تسعى مؤسسات التعليم العالى الى تحديد تكلفة 

محددة للمعدات واالجهزة التالفة والمعيبة التى 

 .يجب عدم تجاوزها

33 

43023% 

43 

30023% 
1 1 1 

21 

111% 

2 
يتم تخصيص تكلفة إضافية لزيادة الرقابة على 

 .الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

30 

43% 

44 

33% 
1 1 1 

21 

111% 

 21 1 1 1 41 41زيادة درجة الرضاء عن تكلفة جودة الخدمات  2

 قطاع خاص

2.64% 

 عام قطاع

8.65% 
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 %111 %31 %31 .المقدمة من مؤسسات التعليم العالى

9 
بتكلفة خدمات  تهتم مؤسسات التعليم العالى

 .الطالب واحتياجاتهم

43 

33023% 

32 

40023% 
1 1 1 

21 

111% 

11 

تسعى االدارة الى االهتمام بتكلفة مبادرات 

مؤسسات التعليم العالى لتحسين خدماتها وتقديم 

 .خدمات جديدة

39 

42023% 

41 

31023% 
1 1 1 

21 

111% 

11 

االهتمام بتكلفة الجودة لسهولة وسائل االتصا  

مراكز -البريد-الهاتف)سات التعليم العالىبمؤس

 (االستعالمات

30 

43% 

44 

33% 
1 1 1 

21 

111% 

12 
تؤدى تكاليف الجودة الى سرعة تقديم الخدمات 

 .واجراء المعامالت فى مؤسسات التعليم العالى

44 

33% 

30 

43% 
1 1 1 

21 

111% 

13 

تزايد تكاليف الجودة يؤدى الى سهولة الحصو  

من مؤسسات التعليم عبر  على المعلومات

 .القنوات المختلفة

33 

41023% 

42 

32023% 
1 1 1 

21 

111% 

14 
تزايد تكاليف الجودة يزيد من االبداع واالبتكار 

 .فى تصميم خدمات التعليم العالى

31 

0203% 

31 

3203% 
1 1 1 

21 

111% 

13 
زيادة تكاليف الجودة مع زيادة مستواها تقلل من 

 .ات التعليم العالىاالستفسارات فى مؤسس

39 

42023% 

41 

31023% 
1 1 1 

21 

111% 

10 
قياس تكلفة دعم مسيرة البحث العلمى يؤدى الى 

 .زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

44 

33% 

30 

43% 
1 1 1 

21 

111% 

12 

االهتمام بتكلفة جودة التكنولوجيا فى القرارات 

ى مؤسسات يسهم فى زيادة القدرة التنافسية ف

 .التعليم العالى

31 

0203% 

31 

3203% 
1 1 1 

21 

111% 

12 
قياس جودة دعم وتطوير القرارات الخاصة يزيد 

 .من القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

30 

43% 

44 

33% 
1 1 1 

21 

111% 

19 

قياس جودة التقدم التكنولوجى يساعد فى التحسين 

فسية بين مؤسسات المستمر مما يزيد القدرة التنا

 .التعليم العالى

33 

41023% 

42 

32023% 
1 1 1 

21 

111% 

21 

قياس تكلفة توظيف تقنيات االدارة المتقدمة مثل 

مراقبة الجودة وتحسين العمليات يسهم فى زيادة 

 .القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

42 

01% 

32 

41% 
1 1 1 

21 

111% 

21 

جودة تكلفة الخدمات احتما  حدوث تدهور فى 

يقلل من القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم 

 .العالى

32 

4203% 

42 

3103% 
1 1 1 

21 

111% 

22 

استعراض المواقع العديدة لتكلفة الجودة يساعد 

على اتخاذ القرارات االدارية وتعظيم القدرة 

 .التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

44 

33% 

30 

43% 
1 1 1 

21 

111% 

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون ، : المصدر

 :نجد أن  ( 3)من الجدو  
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رأي العينة حو  سهولة الوصو  الى مسئولى  مؤسسات التعليم العالى دليل دليل على  -

بينما % 4223من أفراد العينة يوافقون بشدة وبنسبة قدرها  32نجد أن . تطبيق الجودة

 % .3223ون على ذل  وبنسبة قدرها من أفراد العينة يوافق 42

كما أن رأي العينة إذا كانت تتحمل إدارة الجودة تكاليف الشكاوى فى حالة عدم تطبيق  -

% 01من أفراد العينة وبنسبة قدرها  42نجد أن .الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

 .يوافقون على ذل  % 41منهم وبنسبة قدرها  32يوافقون بشدة على ذل  بينما 

ورأي العينة عما إذا كانت تسعى االدارة الى قياس تكاليف الجودة فى مؤسسات التعليم  -

من أفراد العينة يوافقون وبشدة على ذل  بنسبة  30.العالى بشكل مستمر لتجنب االخطاء

 % .33منهم يوافقون على ذل  وبنسبة قدرها  44بينما % 43قدرها 

كانت تحرص االدارة على شراء المعدات  أضف لذل  أن رأي العينة حو  ما إذا -

من أفراد  42نجد أن .واالجهزة المتطورة لتحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

منهم يوافقون بشدة  32بينما % 01العينة يوافقون على وجود هذه العالقة وبنسبة قدرها 

 % .41وبنسبة قدرها 

ليف الجودة له دور فعا  فى تحديد ويتضح أيضا من الجدو  أن التدقيق فى قياس تكا -

من أفراد العينة يوافقون  32نجد أن . نقاط القوة والضعف فى مؤسسات التعليم العالى

منهم يوافقون بشدة على ذل  وبنسبة قدرها  22بينما % 03على ذل  وبنسبة قدرها 

33. % 

تسعى  يوافقون على أن% 30223من أفراد العينة وبنسبة قدرها  43كما يتضح أن  -

مؤسسات التعليم العالى الى تحديد تكلفة محددة للمعدات واالجهزة التالفة والمعيبة التى 

 .يوافقون بشدة على ذل  % 42223منهم وبنسبة قدرها 33بينما . يجب عدم تجاوزها

رأي العينة حو  ما إذا كان يتم تخصيص تكلفة إضافية لزيادة الرقابة على الجودة فى  -

من أفراد العينة يوافقون على ذل  وبنسبة قدرها  44نجد أن .العالى مؤسسات التعليم

 % .43من أفراد العينة يوافقون بشدة على ذل  وبنسبة  30بينما % 33

من أفراد العينة يوافقون بشدة على أن زيادة درجة الرضاء عن تكلفة جودة الخدمات  -

من أفراد العينة  41نما بي% 31بنسبة قدرها . المقدمة من مؤسسات التعليم العالى

 % .31يوافقون على ذل  بنسبة قدرها 

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن تهتم مؤسسات التعليم العالى بتكلفة خدمات  -

فيما % 33223منهم بذل  وبنسبة قدرها  43وذل  من خال  إجابة . الطالب واحتياجاتهم

 % .40223رها من أفراد العينة على ذل  وبنسبة قد 32يوافق 

من أفراد العينة يوافقون على أن تسعى االدارة الى االهتمام بتكلفة مبادرات مؤسسات  -

بينما % 31223ذل  وبنسبة قدرها . التعليم العالى لتحسين خدماتها وتقديم خدمات جديدة

 % .42223منهم يوافقون بشدة بنسبة قدرها  39
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يرون أن االهتمام بتكلفة الجودة لسهولة % 33من أفراد عينة البحث وبنسبة قدرها  44 -

 30بينما ( مراكز االستعالمات-البريد-الهاتف)وسائل االتصا  بمؤسسات التعليم العالى

 % .43يوافقون بشدة على ذل  وبنسبة قدرها 

يوافقون بشدة على ان تؤدى تكاليف الجودة % 33من أفراد العينة وبنسبة قدرها  44 -

من  30بينما . ات واجراء المعامالت فى مؤسسات التعليم العالىالى سرعة تقديم الخدم

 % .43أفراد العينة يوافقون على ذل  بنسبة قدرها 

يوافقون على أن تزايد تكاليف الجودة % 32223من أفراد العينة وبنسبة قدرها  42 -

يؤدى الى سهولة الحصو  على المعلومات من مؤسسات التعليم عبر القنوات المختلفة 

 % .41223منهم يوافقون بشدة على ذل  وبنسبة قدرها  33بينما 

أغلب أفراد العينة يوافقون على أن تزايد تكاليف الجودة يزيد من االبداع واالبتكار فى  -

% 0223من أفراد العينة وبنسبة قدرها  31حيث نجد أن . تصميم خدمات التعليم العالى

العينة يوافقون على ذل  وبنسبة قدرها  من أفراد 31يوافقون بشدة على ذل  بينما 

3223 . % –

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن زيادة تكاليف الجودة مع زيادة مستواها تقلل  -

منهم بذل   39وذل  من خال  إجابة.. من االستفسارات فى مؤسسات التعليم العالى

ذل  وبنسبة قدرها من أفراد العينة على  41فيما يوافق % 42223وبنسبة قدرها 

31223  % 

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن قياس تكلفة دعم مسيرة البحث العلمى يؤدى  -

منهم    44وذل  من خال  إجابة  .. الى زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

 % 43درهامن أفراد العينة على ذل  وبنسبة ق 30فيما يوافق  % 33بذل  وبنسبة قدرها 

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن االهتمام بتكلفة جودة التكنولوجيا فى القرارات  -

 31وذل  من خال  إجابة . يسهم فى زيادة القدرة التنافسية فى مؤسسات التعليم العالى

من أفراد العينة على ذل  وبنسبة  31فيما يوافق % 0223منهم بذل  وبنسبة قدرها 

 %  3223قدرها 

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن قياس جودة دعم وتطوير القرارات الخاصة -

منهم 30وذل  من خال  إجابة .. يزيد من القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

 %  33من أفراد العينة على ذل  وبنسبة قدرها  44فيما يوافق %43بذل  وبنسبة قدرها

يوافقون بشدة على أن قياس جودة التقدم التكنولوجى يساعد فى  أغلب أفراد العينة -

وذل  من خال  . التحسين المستمر مما يزيد القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

من أفراد العينة على ذل   42فيما يوافق % 41223منهم بذل  وبنسبة قدرها  33إجابة 

 %  32223وبنسبة قدرها 

نة يوافقون بشدة على أن قياس تكلفة توظيف تقنيات االدارة المتقدمة أغلب أفراد العي -

مثل مراقبة الجودة وتحسين العمليات يسهم فى زيادة القدرة التنافسية بين مؤسسات 
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فيما يوافق % 01منهم بذل  وبنسبة قدرها 42وذل  من خال  إجابة     . التعليم العالى

 % 41هامن أفراد العينة على ذل  وبنسبة قدر 32

أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن احتما  حدوث تدهور فى جودة تكلفة  -

 32وذل  من خال  إجابة . الخدمات يقلل من القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

من أفراد العينة على ذل  وبنسبة قدرها 42فيما يوافق % 4223منهم بذل  وبنسبة قدرها 

3123  % 

فراد العينة يوافقون بشدة على أن استعراض المواقع العديدة لتكلفة الجودة أغلب أ -

. يساعد على اتخاذ القرارات االدارية وتعظيم القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

من أفراد   30فيما يوافق %  33منهم بذل  وبنسبة قدرها 44وذل  من خال  إجابة 

 %  43العينة على ذل  وبنسبة قدرها 

 :اختبارات الفرضيات 

 .1213سوف يتم اختبار فرضيات هذه الدراسة عند مستوى معنوية 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكلفة الجودة وتحقيق جودة التعليم : الفرضية األولى

 فى مؤسسات التعليم العالى

 .يوضح اختبارات للفرضية االولى ( : 0)جدو  
المتوسط 

 الفرضي

الوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

القيمة  درجة الحرية قيمة ت

 االحتمالية

22 41221 2200 44239 29 12111 

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون ، : المصدر

أقل من مستوى المعنوية ( 12111)من الجدو  أعاله نجد أن القيمة االحتمالية تساوي 

ً الوسط الحسابي أكبر من ا( 1213) لمتوسط الفرضي ، وذل  يعني صحة وأيضا

الفرضية المذكورة ، أي أن هنال  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكلفة الجودة 

 .وتحقيق جودة التعليم فى مؤسسات التعليم العالى 

تزايد تكلفة الجودة طرديآ مع زيادة مستوى الجودة فى : الفرضية الثانية -

 ..مؤسسات التعليم العالى

 .يوضح اختبار للفرضية الثانية : ( 2)جدو  
المتوسط 

 الفرضي

االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

القيمة  درجة الحرية قيمة ت

 االحتمالية

21 31234 2210 43230 29 12111 

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون : المصدر

وية والوسط الحسابي يتضح من الجدو  السابق أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعن

أكبر من المتوسط الفرضي وذل  يعني صحة الفرضية أعاله ، تزايد تكلفة الجودة طرديآ 
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قياس تكلفة الجودة :الفرضية الثالثة .مع زيادة مستوى الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

 .يؤثر على القرارات الخاصة بزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

 .يوضح اختبار للفرضية الثالثة ( : 2) جدو 
المتوسط 

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

23 32232 2211 41233 29 12111 

 م2112بيانات االستبيان ، إعداد الباحثون : المصدر

المعنوية والوسط الحسابي  يتضح من الجدو  السابق أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى

أكبر من المتوسط الفرضي وذل  يعني صحة الفرضية أعاله ، قياس تكلفة الجودة يؤثر 

 .على القرارات الخاصة بزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

 :تحتوى على االتى: الخاتمة

 النتائج: اوآل 

انات و اختبار الفرضيات تم التوصل إلي النتائج علي ضوء اإلطار النظري و تحليل البي

 :التالية 

بين تكلفة الجودة وتحقيق جودة التعليم فى هنا  اتفاق كبير علي وجود عالقة بين / 1

سهولة الوصو  و يمكن توضيح هذه العالقة من خال  معرفة مؤسسات التعليم العالى 

و هذا ما أكدته نتائج  طبيق الجودةالى مسئولى  مؤسسات التعليم العالى دليل دليل على ت

الدراسة علي العينة المفحوصة و التي تم التوصل إليها من تحليل االستبيان و اختبار 

زيادة درجة الرضاء عن تكلفة جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات الفرضيات فنجد أن 

جودة فى يتم تخصيص تكلفة إضافية لزيادة الرقابة على الو بالتالي .التعليم العالى

كذل  نجد أن شكل التطوير يتضح من خال  تحسين مناهج .مؤسسات التعليم العالى

حيث بلغ عدد الذين  بتكلفة الجودةالتعليم و إجراء الدورات التدريبية و الورش المتعلقة 

منهم يوافقون بشدة و بنسبة قدرها  32و % 3202بنسبة قدرها  42يوافقون علي ذل  

4203.% 

اسة أن االدارة تسعى الى قياس تكاليف الجودة فى مؤسسات التعليم العالى اثبتت الدر /2

من أفراد العينة يوافقون وبشدة على ذل  بنسبة قدرها  30.بشكل مستمر لتجنب االخطاء

 .%33منهم يوافقون على ذل  وبنسبة قدرها  44بينما % 43

عالقة ذات داللة توجد تدعم صحة الفرضية األولي بنن هنا  (  2-1) النتيجة من  

 إحصائية بين تكلفة الجودة وتحقيق جودة التعليم فى مؤسسات التعليم العالى

اثبتت الدراسة أن تزايد تكاليف الجودة يؤدى الى سهولة الحصو  على المعلومات / 3

ة على ذل  وبنسبة منهم يوافقون بشد 33من مؤسسات التعليم عبر القنوات المختلفة بينما 

 .% 41223قدرها 
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أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن قياس تكلفة دعم مسيرة البحث العلمى يؤدى  /4

منهم  44وذل  من خال  إجابة  .. الى زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

 % 43من أفراد العينة على ذل  وبنسبة قدرها 30فيما يوافق  % 33بذل  وبنسبة قدرها 

تزايد تكلفة الجودة طرديآ مع  وهىتدعم صحة الفرضية الثانية (  4-3) النتيجة من      

 ..زيادة مستوى الجودة فى مؤسسات التعليم العالى

قياس جودة دعم وتطوير القرارات الخاصة يزيد من القدرة التنافسية بين مؤسسات / 3

 44وافق فيما ي%43منهم بذل  وبنسبة قدرها30وذل  من خال  إجابة .. التعليم العالى

اثبتت الدراسة أن أغلب أفراد العينة / 0%  33من أفراد العينة على ذل  وبنسبة قدرها 

يوافقون بشدة على أن احتما  حدوث تدهور فى جودة تكلفة الخدمات يقلل من القدرة 

 التنافسية بين مؤسسات التعليم العالى

ة الجودة يؤثر على تدعم صحة الفرضية الثانية وهى قياس تكلف(  0-3) النتيجة من 

 القرارات الخاصة بزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى

 :التوصيات:ثانيآ

 :بناء  على تل  النتائج فان الباحث يوصى باالتى

العمل على نشر ثقافة تكلفة الجودة الشاملة بين جميع العاملين فى مؤسسات التعليم / 1

 .العالى

ق ادارة تكلفة الجودة لمؤسسات التعليم العالى والبحث انشاء مركز لضرورة تطبي/ 2

العلمى ووحدات تقويم داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى لتطوير إمكانياتها 

 .وتحقيق اهدافها ومعالجة جوانب الضعف والقصور

ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالى بتنظيم حساباتها المتعلقة عنها لتصبح تكلفة / 3

 .واالفصاح عنها فى تقارير منفصلة شهريآ وتزويد االدارة بالمعلومات كافة الجودة

ضرورة تبنى البرامج من قبل االدارة تهدف الى تعريف عامليها بتكلفة الجودة / 4

 .اهميتها وكيفية تحديدهاالشاملة واهميتها فضآل عن ضرورة 

العمل فى الكليات يجب تطوير وتغيير دور اعضاء هيئة التدري  من خال  تطوير / 3

 .واالقسام المختلفة وغرس قيمة العمل الجماعى بروح الفريق الواحد

ضرورة تعزيز مستوى تكلفة الجودة الشاملة فى مستويات التعليم العالى من خال  / 0

 .عقد الدورات والندوات

 

 :المراجع: ثالثآ

 المراجع العربية/0

لجللودة وفقللاً لنظللامي التكلفلله علللى تحميللل تكلفللة ا ,(م5000)المكللي عبللدا لللرحمن أميللرة

-(دراسلة تحليليلة تطبيقيلة()JIT)فلي الوقلت المحلدد واإلنتلاج(ABC)النشلاط  أساس

 اإلداريةكلية العلوم -اإلسالميةجامعة امدرمان : دكتوراهرسالة 
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الجلودة  إدارةتطبيلق  إمكانيلة،(م2112)عبلدالرحمن االختلر ، احملد عثملان.جعفر عبدالللة

ت التعللليم العللالي  مللن اجللل التحسللين المسللتمر وضللمان جللودة الشللاملة  علللى مخرجللا

دراسللللة حالللللة جامعللللةالطائف فللللرع –المخرجللللات والحصللللو  علللللى االعتماديللللة 

مجللللد ،االكاديميلللة االمريكيلللة العربيلللة للعللللوم والتكنلوجيلللا.مجللللة امارابلللا ،الخرمللله

 .2عدد،3

 .النيل العربية ، الجودة الشاملة فى التعليم،  مجموعة ( م2113)خالد دمحم الزواوى

إدارة الجللودة الشللاملة فللي مؤسسللات التعللليم ، (م2112)، ليلللى عسللاف.د، خالللد الصللرايره

، المجلللة العربيللة لضللمان جللودة التعللليم الجللامعي، والتطبيللق  العللالي بللين النظريللة 

 (.1) العدد

 تحسين فعالية مخرجات نظم معلومات المحاسبة ،(م2113) ،سعيد يحي محمود ضوء

 باإلفصاح عن تكلفة الجودة داخل تقارير وقوائم التكاليف فة عن  التكل

 السللنة،جامعللة بنهللا ، كليللة التجللارة،مجلللة الدراسللات والبحللوث التجاريللة،دراسللة ميدانيللة"

 .1العدد23

إدارة الجللودة الشللاملة وأثرهللـا علللى كفللـاءة األداء  ،(م 2112) ،سللهيل دمحم بنللي مصللطفى

بحللث  (راسللة تطبيقيللة علللى جامعللة المجمعللةد)األكللاديمي فللي الجامعللات السللعودية 

مجللة عربيلة / (ASEP)منشور في مجللة دراسلات عربيلة فلي التربيلة وعللم اللنف  

 ..الجزء الثاني  –العدد الثامن والعشرون ،محكمة إقليمية

اللللدار :  اإلسلللكندرية، (م2112) ،الحديثلللة  األعملللا المحاسلللبة فلللي بيئلللة ،رشللليد الجملللا 

 .الجامعية

 عنهللا قيللاس تكللاليف الجللودة والتقريللر( م2119) ،أثللر،جمللا  الشللرايري.د، دمحم الرحاحلللة

سللللوريا ،مجلللللة جامعللللة تشللللرين،الشللللركات الصللللناعية األردنيللللة علللللى تنافسللللية

 . 2،العدد.31المجلد.

قياس تكاليف الجودة واالفصاح عنها  أهمية ،( م2113) ،جبار الربيعي، نبيل دمحم الخناق

 .4العدد  ،المجلد الثامن عشر  ،يمجلة التقن،في القوائم المالية 

محاسبي لقياس تكاليف جودة المنتجات في  نموذج( م 2112) ،صالح عبيد نورا لدين

رسالة دكتوراه في )،حالة اختالف المواصفات القياسيه ودرجة حساسية المنتج 

.،معة امدرمان االسالميهجا،كلية الدراسات العليا،المحاسبه غير منشورة 
 

  جنبيةاألالمراجع /0

1-Ehsan  Ayati,(2013) Quantitative Cost of Quality Model in 

Manufacturing Supply Chain,( Search for a master's degree, 

Concordia University, Montreal, Quebec, Canada 



  املكياميرة  /د –موس ى الطيب  /د
 

 

111 

2-James R. Evans,(2005) Total Quality- Management 

Organization& Strategy , 4
th

  ed, (Toronto: Thomson, south 

western, ) 

3-John's Oakland,(1993)TotalQualityManagement,2thed (,London: 

MPG, Books Ltd ,Bodmin ,Cornwall. 

4- Joel E .Ross, Suzan Perry,(1999) Total Quality Management, 

Text, Cases and Readings,3
 th 

 ed, CRC Press Taylor & Francis 

Group Boca Raton :London, New York,p18). 

5-Mohmmed Hassan, Amer  Alkhassem,(2014) Total Quality 

Management in Higher Education: A Review. International Journal 

of Human Resource Studies,v4,no3   

  

 

 

 

 

 


