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استعمال تكالٌف الجودة فً تقوٌم االداء الستراتٌجً
م.صبٌحة صالح عمر

أ.د .منال جبار سرور

جامعة بغداد  /كلٌة االدارة ياالقتصاد كلٌة الرافدٌن الجامعة  /قسم المحاسبة
المستخلص:
اكتسب البحث الحالً أومٌته من أومٌة تكالٌف الجيدة الكلٌة يتقيٌم األداء
الستراتٌجً يكذلك الربط فٌما بٌنىما من خالل بطاقة العالمات المتيازنة  ،إذ إن
االوتمام بتكالٌف الجيدة الكلٌة سٌساعد فً تيفٌـر معليمات مفٌدة لعملٌة التخطٌط
يالرقابة يتقيٌم األداء فً اليحدات االقتصادٌة مما ٌنعكس فً التحسٌـن المستمر
يتخفٌض التكالٌف يتحسٌن الجيدة يبالتالً ترشٌد عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة .
يتقيم فرضٌة البحث على تأكٌد إمكانٌة استعمال تكالٌف الجيدة الكلٌة على تيفٌر
معليمات مالٌة يغٌر مالٌة ٌمكن استعمالىا فً تقيٌم األداء الستراتٌجً من خالل بطاقة
العالمات المتيازنة بمناظٌروا الستة لليحدات االقتصادٌة ضمن بٌئة التصنٌع العراقٌة.
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المبحث االول :المقدمة ومنهجٌة البحث
المقدمة:
اصببببحت المقببباٌس المالٌبببة التفبببً بتقٌبببٌم اداء اليحبببدات لظىبببير المنافسبببة الشبببدٌدة
يضبببريرة االخبببذ بالتحلٌبببل السبببتراتٌجً لالمبببد البعٌبببد لليحبببدات لمبببا ٌفبببً بعملٌبببة البقببباء
ياالسببتمرار يتحقٌببة حصببة سببيقٌة مرميقببة بببٌن اليحببدات فببً سببية تسببيدن العدٌببد مببن
المتغٌرات فً ظل بٌئة االعمال المعاصرة .يتعتبر تكالٌف الجيدة احدى احبد المششبرات
المىمبببة التبببً تلببببً حاجبببة اليحبببدة بتيفٌروبببا مقببباٌس مالٌبببة يغٌبببر مالٌبببة لتقبببيٌم االداء
الستراتٌجً لليحدات ،يمن خبالل التحلٌبل يالتكامبل مبابٌن كلبف الجبيدة يمنباظٌر بطاقبة
االعالمات المتيازنة لتقيٌم اداء اليحدة  .يقد تضمن وذا البحبث اربعبة مباحبث خصب
االيل الى المقدمة يمنىجٌة البحث يخصب الابانً البى خلفٌبة نظرٌبة عبن تقبيٌم االداء
السبببتراتٌجً ،يخصببب الاالبببث السبببتعمال تكبببالٌف الجبببيدة بتقبببيٌم االداء السبببتراتٌجً
يخص الرابع الى االستنتاجات يالتيصٌات.

مشكلة البحث:
ان مشكلة االبحث ٌمكن التعبٌر عنىا من خالل النقاط اآلتٌة :ـ
 )1عببدم قٌببام اليحببدات االقتصببادٌة الصببناعٌة العراقٌببة يأنظمتىببا المحاسبببٌة بتحدٌببد
يقٌاس تكالٌـف الجيدة الكلٌة ياإلفصاح عنىا بتقارٌر منفصلة.
 )2اعتماد وذن اليحبدات علبى المقباٌٌس المالٌبة فقبط فبً تقبيٌم أدائىبا دين االعتمباد
علببى المقاٌٌببـس غٌببر المالٌببة فضببالط عببن عببدم اطالعىببا علببى التقنٌببات الحدٌاببة
لتقيٌم األداء .
حاجة وذن اليحدات إلى مششرات يمقباٌٌس جدٌبـدة لبءداء تتناسبب مبع التغٌبرات العدٌبـدة
التـً حصلت فً بٌئتٌىا الداخلٌة يالخارجٌة .يلىذا فإنه ٌمـكن التعبٌر عبن مشبكلة البحبث
عبر التساشالت الفكرٌة اآلتٌة:
 )1مببا مببدى اوتمببام اليحببدات االقتصببادٌة ضببمن بٌئببة التصببنٌع العراقٌببة بتكببالٌف
الجببيدة الكلٌببة مببن حٌببث التحدٌببد يالقٌبباس ياإلفصبباح المحاسبببً عنىببا بتقببارٌر
منفصلة ؟
 )2ول ٌمكن استعمال تكالٌف الجيدة الكلٌة ألغراض تقيٌم األداء السبتراتٌجً لىبذن
اليحدات ؟
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هدف البحث:
ان البحبث ٌىبدف لليصببيل إلبى إجاببات ألسببئلة مشبكلة البحبث مببن خبالل مجميعبـة مببـن
الخطيات يوً اآلتً :ـ
 )1تحدٌد يقٌاس تكبالٌف الجبيدة الكلٌبة بعناصبروا األربعبة عالمنبع يالتقٌبٌم يالفشبل
الببداخلً يالفشببل الخببارجً) ياإلفصبباح عنىببا بتقببارٌر منفصببلة فببً اليحببدات
االقتصادٌة ضبمن بٌئبة التصبنٌع العراقٌبة ،بمبا فبً ذلبك تكبالٌف الجبيدة المخفٌبة
التً تشكل جزء وام من تكالٌف الفشل الخارجً.
 )2التيصل إلى مششبرات يمقباٌٌس جدٌبدة لبءداء مبن خبالل تكبالٌف الجبيدة الكلٌبة
بحٌببث تتناسببب مببع التغٌببرات العدٌببدة يالمتالحقببة التببً رافقببت البٌئببة الداخلٌببة
يالخارجٌة لىذن اليحدات.
 )3استعمال مششرات يمقباٌٌس تكبالٌف الجبيدة الكلٌبة عالمالٌبـة يغٌبر المالٌبـة) فبً
تقيٌببـم األداء السببتراتٌجً لىببذن اليحببدات مببن خببالل بطاقببة العالمببات المتيازنببة
بمناظٌروا الستة.

فرضٌة البحث:
ٌقيم البحث على فرضٌة أساسٌة مفادوا اآلتً :ـ
ع تحدٌد يقٌاس تكالٌف الجيدة الكلٌة ٌشدي إلى تيفٌر معليمبات مالٌبة يغٌبر مالٌبة ٌمكبن
استعمالىا فً تقيٌم األداء الستراتٌجً من خالل بطاقة العالمات المتيازنة ).

المبحث الثانً :خلفٌة نظرٌة عن تقوٌم االداء االستراتٌجً
اوال :مفهوم األداء : Concept of Performance
إن األداء مفىببيم ياسببع ٌشببتمل فببً مضببامٌنه العدٌببد مببن المفبباوٌم المتعلقببـة بالنجبباح أي
الفشـل ،الفاعلٌـة يالكفاءة ،المخطط يالفعلً ،الكمً يالنيعً يغٌروا.
إن تعرٌف األداء ٌمكن النظر إلٌه من خالل الجيانب اآلتٌة :ـ عٌحٌايي)46 :2007،
 )1تعرٌببف األداء يفببة مفىببيم الفاعلٌببة :ببـ لقببد حصببر بعببض الببباحاٌن فببً تعببرٌفىم
لءداء الفاعلٌة ليحدوا ،أي مدى تحقٌة أوداف اليحدة االقتصادٌة .
 )2تعرٌببف األداء يفببة مفىببيم الكفبباءة :ببـ لقببد حصببر بعببض الببباحاٌن فببً تعببرٌفىم
لءداء الكفاءة ليحدوا ،أي االستعمال األمال للميارد المتاحة .
 )3تعرٌف األداء يفة معاٌٌرن :ـ فقد تم تعرٌفه يفة معاٌٌرن األساسٌة يوً الجبيدة
ياليقت يالكلفة يوناك من ٌضٌف المرينة يسرعة رد الفعل ياإلبداع .
 )4تعرٌبببف األداء ستراتٌجٌاط:بببـ ٌمكبببن تعرٌبببف األداء مبببن خبببالل إعطائبببه الطبببابع
الستراتٌجـً يربطـه بالقدرات التنافسٌة لليحدة األقتصادٌة .
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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يٌببرى الباحاببان بببأن األداء مببا وببي إال انعكاسبباط لقببدرة اليحببدة االقتصببادٌة لليصببيل إلببى
أودافىا المرسيمـة بفاعلٌة يكفاءة من خالل االستعمال األمابل للمبيارد المتاحبة ،باعتببار
إن األداء ٌُماببـل نظامببـاط متكامببـالط يدٌنامٌكٌبباط ٌتطلببب التحسببٌن المسببتمر إنسببجاماط مببع
معاٌٌرن األساسٌة المتمالة بالجيدة ياليقـت يالكلفـة من خالل إعطائه الطابع السبتراتٌجً
يربطه بالقدرات التنافسٌة  .ي إن التصبنٌف األفضبل لبءداء وبي األداء التشبغٌلً ياألداء
السببتراتٌجً ،فبباألداء التشببغٌلً ٌببرتبط بتشببغٌل الطاقببة يغالببباط مببا ٌكببين مببرتبط بالمببدى
القصٌر ،إما األداء الستراتٌجً فإنه ٌرتبط بتيلٌـد الطاقة يعادةط ما ٌكين مبرتبط بالمبدى
البعٌبد ،كمببا يٌشكببد الباحابان علببى ضببريرة التكامبل بببٌن األدائببٌن مبن أجببل أعطبباء رشٌببة
ياضحة عن أداء اليحدة االقتصادٌة بما ٌضمن تحقٌة أودافىا الكلٌبة ،يقبد ركبز الباحابان
على األدائٌن التشغٌلً يالستراتٌجً باعتبار إن األداء المالً ٌدخل ضمنىما .

ثانٌا :مفهوم تقوٌم األداء : Concept of Performance Evaluation
أن تقيٌم األداء ما وي إال عملٌة تحلٌل يدراسة مبدى تحقٌبة اليحبدة االقتصبادٌة ألوبدافىا
بفاعلٌببة يكفبباءة مببن خببالل االسببتعمال األماببل للمببيارد المتاحببة يبمببا ٌمكنى با مببن التكٌببف
يالبقاء يالنمي فـً البٌئة المحٌطة بىبا ،حٌبث ٌبتم مقارنبة األداء الفعلبً عالحبالً) مبع أداء
المستىدف عداخلً أي خارجً) مـن أجل اليقبيف علبى االنحرافبات يمسببباتىا يالتعبرف
علببى المسببشيلٌن عنىببا ياقتببراح الحلببـيل يالمعالجببـات المناسبببة يمتابعببة تطبٌقىببا يالعمببل
على تالفً وذن المسببات فً المستقبل.

ثالثا :مؤشرات تقوٌم األداء :Indicates of Performance Evaluation
وناك مجميعة من المششرات التً تتضمنىا عملٌة تقيٌم األداء يوً كاآلتً :
 )1الفاعلٌة : Effectiveness
ٌعبببببببببببر عببببببببببن الف اعلٌببببببببببة بأنىببببببببببا درجببببببببببة انجبببببببببباز المخرجببببببببببات المطليبببببببببببة
) ،(Blocher,et.al,1999:688يلغبببرض تحقٌبببة الفاعلٌبببة فالببببد مبببن التركٌبببز علبببى
المخرجببات عاألوببداف) أي بمعنببى إنىببا درجببة تحقٌببة أوببداف اليحببدة االقتصببادٌة  ،يإن
تحقٌبببة الفاعلٌبببة ٌتطلبببب مجميعبببة مبببن األسبببالٌب التبببً ٌجبببب أن تنسبببجم مبببع األوبببداف
المخططة يبما ٌحققىا يفبة مبا وبي مطلبيب ،يتبزداد الفاعلٌبة كلمبا ازدادت درجبة انجباز
المخرجات أي األوداف المطليبة التً تسعى اليحدة االقتصادٌة اليصيل إلٌىا.
 )2الكفاءة : Efficiency
ٌعبر عن الكفاءة بأنىا العالقـة بٌن المخرجات يالمدخـالت ،فالمخرجات تمال السلع
أي الخدمـات إما المدخالت فإنىا تمال كل ما أستعمل فً إنتاج تلك المخرجات ،يتىدف
دراسة العالقة بٌن المخرجـات يالمدخالت إلى انجاز األعمال بأفضل أداء ممكن من
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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حٌث مدى كفاءة اليحدة االقتصادٌة فً االستعمال األمال للميارد المتاحة لىا .
يلقد أيضح  Hiltonيآخرين بأن وناك مجميعة من المقاٌٌس الخاصة بالكفاءة يوً
كاآلتً(Hilton,et.al,2000:44) :
أ.
ب.

ج.
د.

الجودة  :Qualityيوً تلبٌة احتٌاجات الزبين .
اإلنتاجٌة  :Productivityيوً نسبة المخرجات إلى المدخالت ،يٌىدف
وـذا المقٌاس إلـى تحسٌن جـيدة العملٌات من خالل استعمال مدخالت قلٌلة
إلنتاج نفس المخرجات أي عن طرٌـة زٌادة أي تعظٌم المخرجات من خالل
استعمال نفس المدخالت
يقت الديرة  : Cycle Timeيوي اليقت المحصير بٌن طلب الزبين يتسلٌم
المنتجات إلٌه .
كفاءة المخرجات  : Throughput Efficiencyيوً نسبة اليقت
المصريف إلضافة قٌمـة للزبين مقسيماط على يقت الديرة الذي ٌمال نسبة
اليقت الكلً إلى يقت االنتظار .

يٌتضـح إن تلبٌـة احتٌاجـات الزبائن عجيدة عالٌة) تشدي إلى زٌادة نسبـة المخرجات
إلى المدخالت عإنتاجٌة عالٌة) يبالتالً تخفٌض اليقت الممتد من طلب الزبين إلى
تسلٌـم المنتجات إلٌه عتخفٌض يقت الديرة) مما ٌشدي إلى تحسٌن نسبة اليقت
المصريف إلضافة قٌمة للزبـين إلى يقت الديرة الذي ٌمال نسبة اليقت الكلً إلى يقت
االنتظار عمخرجات عالٌة الجيدة) .
 )3االقتصادٌة : Economy
تمال االقتصادٌة العالقة بٌن التكلفة يالمنفعة الناجمة عنىا ،يٌمكن قٌاس وذن العالقـة
بصيرة إجمالٌـة لليحدة االقتصادٌة ككل أي بصيرة جزئٌة لكل من مفاصلىا يٌمكن
التأكٌد على التركٌز الجزئً الحاصل فً التكلفة أي األنفاة فً الحاالت التً ٌتعذر تحدٌد
المرديد االقتصادي منىا ،يعلٌه فإنه ٌمكن التعبٌر عن االقتصادٌة بأنىا عبارة عن تقلٌل
كلف المياد المستعملة فً انجاز األنشطة المختلفة مع مراعاة المحافظـة على الجيدة.
 )4البٌئة : Environment
تتكين بٌئة اليحدة االقتصادٌة من شطرٌن يوما البٌئة الداخلٌة يالبٌئة الخارجٌة،
فالبٌئـة الداخلٌـة  Internal Environmentترتبط بظريف العمل يالتشغٌل داخل
اليحدة االقتصادٌة يالبد من تحلٌل وذن البٌئة لتحدٌد مستيٌات األداء يمجاالت القية
يالضعف بخصي الميارد التً تتعامل معىا فً اليقـت الحالً أي فً المستقبل ،إما
البٌئة الخارجٌة  External Environmentفإنىا ترتبط بالظريف المحٌطـة باليحدة
االقتصادٌة سياء كانت سٌاسٌة أي اقتصادٌة أي اجتماعٌة يالتً تشار على أدائىا فً
اليقت الحالً أي فً المستقبل لذلك فالبد من تحلٌل وذن البٌئة لتحدٌد الفر يالتىدٌدات
التً ٌمكن أن تتعرض لىـا اليحدة االقتصادٌة ). (Naraynan & Nath,2000:197
يٌمكن تيضٌـح مششرات تقيٌـم األداء يالعالقة فٌما بٌنىا ضمن البٌئـة الداخلٌة
يالخارجٌة لليحـدة االقتصادٌة من خالل الشكل اآلتً :
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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شكل رقم ()1
مؤشرات تقوٌم األداء والعالقة فٌما بٌنها ضمن بٌئة الوحدة االقتصادٌة

المصدر:
(النعٌمً ،نادٌة شاكر حسٌن "التكامل بٌن تقنٌتً بطاقة العالمات المتوازنة والمقارنة
المرجعٌة ألغراض تقوٌم األداء الستراتٌجً فً الوحدات االقتصادٌة" ،رسالة ماجستٌر فً
علوم المحاسبة مقدمة إلى مجلس كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،غٌر منشورة،
 ،2007ص. )19:

رابعا :مفهوم األداء الستراتٌجً :Concept of Strategic Performance
إن األداء الستراتٌجً وي أداء متمٌز مقارنـة بأداء المنافسٌن بافتراض إنه ٌنشأ لدعم
المزاٌا ال تنافسٌـة يكلما ارتبـط األداء بالمٌزة التنافسٌة كلما قاد إلى تحقٌة أداء متمٌـز
 Superior Performanceيإن األداء ٌكين ستراتٌجٌاط إذا كان متناسقاط مع أوداف
يستراتٌجٌات اليحدة االقتصادٌة يله تأاٌر فً أدائىا طيٌل األجل ،يعلٌه فإنه ٌمكن
تعرٌف األداء الستراتٌجً بأنه ذلك األداء المرتبط بالسٌاسات طيٌلة األجل يالذي
ٌستلزم يجيد مٌزة تنافسٌة  .ي وناك االاة مستيٌات لءداء الستراتٌجً تمكن اليحدة
االقتصادٌـة من البقاء فً بٌئة األعمال بفاعلٌة يوً كاآلتً :ـ عالديري يصالح:2009 ،
)389
 )1األداء المالً : Financial Performanceـ ٌىدف إلى تعظٌم العائد
يتخفٌض المخاطر.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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 )2األداء التشغٌلً ٌ Operational Performanceىدف إلى تعظٌم
الكفاءة اإلنتاجٌة.
 )3األداء التنافسً : Competitive Performanceـ ٌىدف إلى النمي
يبناء المركز التنافسً .
كما إن وناك تداخالط بٌن مجاالت األداء الستراتٌجً يٌمكن تيضٌحىا من خالل
الشكل اآلتً:
شكل رقم ()2
تداخل مجاالت األداء الستراتٌجً

المصدر:
(الدوري ،زكرٌا وصالح ،أحمد علً "الفكر الستراتٌجً وانعكاساته على نجاح منظمات
األعمال :قراءات وبحوث" الطبعة األولى ،دار الٌازوري ،عمان ،2009 ،ص.)389:

إن األداء المالً ٌعظم العائد يٌخفض كل من التكالٌف يالمخاطر التً تحٌط باليحدة
االقتصادٌة األمر الذي ٌشدي إلى إتاحة الفرصة أمامىـا لتعظٌـم كفاءتىا اإلنتاجٌة مما
ٌمنحىا فرصة النمي فً السية يبناء مركز تنافسً قيي ٌشدي فً النىاٌة إلى زٌادة
فاعلٌة اليحدة االقتصادٌة يبقائىا فً بٌئة األعمال.
يٌمكن تابٌت المالحظات اآلتٌة :
 )1من خالل البعد المالً لتكالٌف الجيدة الكلٌة نالحظ إن وناك عالقة
بٌن وـذن التكالٌـف ياألداء المالً كما يٌمكن من خاللىا تيفٌر
مجميعة من المقاٌٌس التً تساعد فً قٌاس مدى فاعلٌـة يكفاءة
وذا األداء يبٌان مدى التحسن فٌه.
 )2من خالل البعد التشغٌلً لتكالٌف الجيدة الكلٌة نالحظ عالقة تكالٌف
الجـيدة الكلٌـة بـاألداء التشغٌلً إذ إن وذن التكالٌف تساعد كاٌراط
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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فً تحسٌن وذا األداء يبالتالً تيفٌر مجميعة مـن المقاٌٌس التً
ٌمكن من خاللىا قٌاس مدى فاعلٌته يكفاءته.
 )3من خالل البعد التنافسً لتكالٌف الجيدة الكلٌة نالحظ العالقة بٌن وذن
التكالٌف ياألداء التنافسً يقدرتىا على تحقٌة المٌزات التنافسٌة،
يإن للجيدة العالٌة تأاٌراتىا االٌجابٌة على كل من رضا الزبائن
يالمبٌعات يبالتالً الحصة السيقٌة ،يعلٌه فٌمكن لتكالٌف الجيدة
الكلٌة أن تيفر مجميعة من المقاٌٌس التً من خاللىا ٌمكن قٌاس
مدى فاعلٌة يكفاءة وذا األداء .
يمن خالل ما تقدم ،فٌرى الباحاان بأن األداء الستراتٌجً وي مفىـيم ٌتماشى مـع
مسلمـات اإلدارة
الستراتٌجٌة يٌتكين من االاة جيانب رئٌسٌة متداخلة فٌما بٌنىا يوً األداء المالً
يالتشغٌلً يالتنافسً فضالط عن ارتباطه بأوداف يستراتٌجٌات اليحدة االقتصادٌة
يٌستلزم يجيد مٌزة تنافسٌة ،كما يٌالحظ ارتباط تكالٌف الجيدة الكلٌة بكل جانب من
جيانب األداء الستراتٌجً الاالاة.

خامسا :مفهــوم وأهمٌــة تقوٌــم األداء الستـراتٌجــً
Concept and Importance of Strategic Performance
:Evaluation
من أجل التأكد من مدى تحقٌة اليحـدة االقتصادٌة ألودافىا المخططة بفاعلٌة
يكفاءة ٌ ،مكن صٌاغة مفىيم تقيٌم األداء الستراتٌجً ضمن إطار بعدي الفاعلٌة
يالكفاءة  Effectiveness & Efficiencyحٌث تم تعرٌف تقيٌم األداء الستراتٌجً
بأنه عملٌة قٌاس فاعلٌة يكفاءة اليحدات االقتصادٌة فً تحقٌة أودافىا باستعمال
مجميعة من المششرات يالمقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة يبالشكل الذي ٌتناسب مع
متغٌرات البٌئة الداخلٌة يالخارجٌة لىذن اليحدات ). (Mohdi,2002:3
يٌرى الباحاان بأن تقيٌم األداء الستراتٌجً وي مرحلة من مراحل اإلدارة
الستراتٌجٌة يٌىدف إلى قٌاس فاعلٌة يكفاءة اليحدات االقتصادٌة فً تحقٌة أودافىا
يذلك من خالل التحسٌن المستمـر ياالنسجـام يالتفاعل مع التغٌرات الحاصلة فً البٌئة
الداخلٌة يالخارجٌة يٌتم ذلك من خالل االعتماد على مجميعة من المقاٌٌس المالٌة
يغٌر المالٌة لبٌان مدى تحقٌة األوداف الميضيعة.
إما بالنسبة ألومٌة تقيٌم األداء الستراتٌجً فتبرز أومٌته لليحدات االقتصادٌة
من خالل ما تتمٌز بـه الميارد االقتصادٌة من ندرة بالنسبة لالحتٌاجات المتزاٌدة
يالمتنافس علٌىا ،يبىذا فقد ظىرت الحاجة إلى ضريرة االستغالل األمال للميارد
المتاحة يما لذلك من تأاٌر فً أوداف اليحدة االقتصادٌة قصٌرة يطيٌلة األجل ،يعلٌه
فعند القٌام بتقيٌم األداء الستراتٌجً فٌنبغً على اليحدة االقتصادٌة تحدٌد أي من
الستراتٌجٌات التً تتبعىا على أن تكين مالئمة لطبٌعة عملىا يالسية الذي تنتمً إلٌه
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم

109

)ISSN (1681-6870

استعمال تكاليف اجلودة يف تقومي االداء السرتاتيجي

أ.د .منال جبار سرور ,صبيحة صاحل

العدد 2013 / 32

من أجل بٌان مدى نجاحىا فً تطبٌة وذن الستراتٌجٌة يبما ٌعزز من ميقفىا التنافسً.
يفً وذا المجال البد من اإلشارة إلى أومٌـة الجـيدة يتكالٌفىا فً كل ستراتٌجٌـة من
الستراتٌجٌات التنافسٌة الاالاة بحـٌث ٌمكن تقيٌـم األداء الستراتٌجً من خالل وذا
الباب ،فبالنسبة لستراتٌجٌة قٌادة الكلفة فٌمكن من خالل الجيدة تخفٌـض التكالٌـف
باعتبار إن الجيدة غٌر مكلفة يبٌان مدى نجاح اليحدة االقتصادٌة فً إرضـاء زبائنىا،
إما بالنسبة لستراتٌجٌة التماٌز فٌمكن من خالل الجيدة أن تتمٌز اليحدة االقتصادٌة
بمنتجاتىا على المنافسٌن يبٌان مدى نجاحىا فً ذلك ،إما ستراتٌجٌة التركٌز فٌمكن
لليحدة االقتصادٌة التركٌز على جزء معٌن من السية يالتعرف على رغبات يحاجات
الزبائن يالقٌام بتيظٌف برامج الجيدة يتكالٌف الجيدة الكلٌة من أجل تحقٌة ذلك إلنجاح
تطبٌة وذن الستراتٌجٌة.

سادسا :النماذج الحدٌثة لتقوٌم األداء الستراتٌجً
:Modern Models for Strategic Performance Evaluation
ونالك بعض النماذج الحدٌاة التً ٌمكن استعمالىا فً تقيٌم األداء الستراتٌجً لليحدات
االقتصادٌة:ـ عحسٌن)275 :2007،
 .1لوحة القٌاس (القٌادة) : Tableau Du Board
ٌنظر إلى ليحة القٌاس عالقٌادة) عل ى إنىا أداة مرنة تسمح بعرض ،يبشكل
سرٌع يبسٌـط يدٌنامٌكـً لمجميعة من مششرات األداء المنتقاة عن طرٌة اليحدة
االقتصادٌة على أساس أودافىا ،يتبرز أومٌتىا من خالل إنىا جزء من النظام الرقابً
لليحدة االقتصادٌة فضالط عن مساعدتىا فً اتخاذ القرارات المناسبـة يبشكل جماعً
كما إنىا يسٌلة للحيار ياالتصال يكذلك إدارة األزمات التً قد تياجه اليحدة
االقتصادٌة .يٌتم تصمٌم ليحة القٌاس على المستيى اإلداري الذي ٌراد تقيٌم أدائه ،إذ
ال تيجد ليحة قٌاس ياحدة تشمل جمٌع المستيٌات اإلدارٌة فً اليحدة االقتصادٌة ،بل
إن وناك ليحة قٌاس لكل مستيى إداري يتختلف باختالف مسشيلٌة ذلك المستيى
ييظائفه يأودافه ،حٌث تترجم أوداف المستيى اإلداري إلى أوداف جزئٌة تحدد
مسببات النجاح له ام تترجم إلى مجميعة من المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة التً تستعمل
فً عملٌة تقيٌم األداء الستراتٌجً لليحدة االقتصادٌة.
 .2تقوٌم األداء الستراتٌجً حسب األنشطة
: Strategic Performance Evaluation Based Activities
ٌمال النشاط يحدة عمل أي مىمة لىدف محدد يتشكل مجميعة من العملٌات
ياإلجراءات جيور العـمل الذي ٌتم أدائه داخل اليحدة االقتصادٌة ،يبذلك فإن النشاط
ٌمال تيلٌفة من األفراد يالميارد االقتصادٌـة ياألسالٌب التكنيليجٌة المستعملة لتشغٌل
النشاط يإن اليحدة االقتصادٌة تدٌر األنشطة التً تمارسىا حٌث إن نقطة البداٌة تمال
الفىم الكامل للمـيارد المتاحة يالمخططة لممارسة األنشطة يحجم إنتاجىا يأخٌـراط كٌف
ٌتم أداء وذن األنشطة .إن قٌاس مستيى أداء األنشطة ٌتم من خالل االعتماد على
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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مجميعـة مـن المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة حٌث إن ذلك القٌاس ٌتم عن طرٌة اإلجابة
على مجميعة من األسئلة يوً :ماوً تكلفة أداء يتشغٌل النشاط ؟ يما وي اليقت الذي
ٌستغرقه النشاط لكً ٌتم ؟ يما وي مستيى جيدة أداء النشاط ؟ يما وً درجة مرينة
النشاط ؟ ،إن اإلجابة على كل سشال من وذن األسئلة ٌعكس رشٌة ياوتمام بمجال معٌن
من ذلك النشاط.
 .3نموذج لجنة معاٌٌر المحاسبة اإلدارٌة األمرٌكٌة
of American Managerial Accounting
: Standards
قامت لجنة معاٌٌر المحاسبة اإلدارٌة األمرٌكٌـة بيضع نميذج شامل لتقيٌم
األداء الستراتٌجً لليحـدة االقتصادٌة يأيصـت بضريرة اختٌـار اليحدة االقتصادٌة
لمششـرات األداء التً تتناسب مع ظريفىـا ياحتٌاجاتىا الستراتٌجٌة متضمنة بذلك
المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة ،يإن وذا النميذج ٌتكين مـن ستـة مجميعات رئٌسٌة
لمششرات تقيٌم األداء الستراتٌجً يوً المششرات البٌئٌة يمششرات السية يالزبـين
يالمششرات التنافسٌة يمششرات العملٌات الداخلٌة يمششرات الميارد البشرٌة
يالمششرات المالٌة.
Model of
Committee

 .4بطاقة العالمات المتوازنة ): Balanced Scorecard (BSC
لقد قدم  Kaplan & Nortonبطاقة العالمات المتيازنة عام  1992يالتً
تشتمل على مجميعة مـن المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لءداء يالتً تستعمل فً تقيٌم
األداء الستراتٌجً من أجل تيفٌر معليمات تكين أكار مالئمة ألجراء التقيٌم الشامل،
يتعتبر بطاقة العالمات المتيازنة األفضل فً تنفٌذ ستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة
) (Jovanovaic & Krivokapic,2009:41من خالل ترجمة رشٌتىا يرسالتىـا إلى
مجميعـة من المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة من أجل تحقٌـة أودافىا يإن وذن المقاٌٌس
مرتبطـة مـع الستراتٌجٌة العامة لليحدة االقتصادٌة .يالمىم فً بطاقة العالمات
ص ِم َمت بحٌث ٌكمل أحدوا اآلخر يذلك من أجل
المتيازنة وي إن عناصروا يمحتيٌاتىا ُ
التعبٌر عن المنظير الشميلً ألداء اليحدة االقتصادٌة سياء كان الحالً أي المستقبلً.
يانسجاماط مع أوداف وذن االبحث سٌتم التركٌـز على بطاقة العالمات المتيازنة من
حٌث المفىيم ياألومٌة يالخصائ يالمكينات.

المبحث الثالث :ـ استعمال تكالٌف الجودة الكلٌة فً تقوٌم األداء الستراتٌجً
اوال :أهمٌة تكالٌف الجودة الكلٌة فً تقوٌـم األداء الستراتٌجـً The
Importance of Total Quality Costs in Strategic
: Performance Evaluationـ
من خالل تكالٌف الجيدة الكلٌة ٌمكن تقيٌم مدى فاعلٌة يكفاءة برامج الجـيدة
ما تحتاجه
المنفـذة فً اليحـدة االقتصادٌة  ،يوذن البرامج ٌمكن من خاللىا تشخٌ
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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اليحدة االقتصادٌة مـن أجل تحقٌة أودافىا الستراتٌجٌة يحل جمٌع مشاكل الجيدة
يتحسٌن جـيدة العملٌات يالمنتجات  ،يتعتبر تكالٌف الجيدة الكلٌة جزء وام فً وذن
البرامج إذ ٌمكن من خاللىا تنفٌذوا يبما ٌساعد فً تحسٌن الجيدة التً أصبحت قضٌة
ستراتٌجٌة فً اليقت الحالً األمر الذي ٌتطلب االوتمام بىا يتقيٌم برامجىا يأداء
اليحدة االقتصادٌة بشكل مستمر يشامل ).(Chi,2008:2809
يٌمكن بٌان أومٌة تكالٌف الجيدة الكلٌة فً تقيٌم األداء الستراتٌجً من خالل النقاط
اآلتٌة :ـ
 )1إن تكالٌف الجيدة الكلٌة تيفر معليمات مفٌدة لتقيٌم مدى فاعلٌة يكفاءة
برامج الجيدة من خـالل تيفٌروا لمجميعة من المششرات يالمقاٌٌس الخاصة
بالجيدة فماالط تأاٌر تدرٌب العاملٌن لتطبٌة معاٌٌر الجيدة يانعكاسه على
تخفٌض اليحدات المعٌبة يالفاشلة داخلٌاط يخارجٌاط يبالتالً تخفٌض تكالٌف
الجيدة الكلٌة
 )2إن تكالٌف الجيدة الكلٌة تستعمل كمقٌاس للمقارنة بٌن المدخالت يالمخرجات
فماالط المقارنة بٌن تكالٌف الضمان يتكالٌف الفشل الخارجً أي تكالٌف الجيدة
الكلٌة ).(Ross,1999:372
 )3إن تكالٌف الجيدة الكلٌة تيفر معليمات ٌمكن أن تعطً رشٌة ياضحة عن
ياقع التنفٌذ الفعلً من خالل التأكد من مدى فاعلٌة األجراء التصحٌحً حٌث
ٌتم جمع معليمات عن تنفٌذ ذلك األجـراء من أجل اليقيف على مدى تمكن وذا
األجراء من معالجة مشاكل الجيدة ،أي بمعنى التعرف على إن الحليل لىذن
المشاكل كانت ناجحة أم ال إن تكالٌف الجيدة الكلٌة تيفر مششرات يمقاٌٌس
تىتم بأوداف اليحدة االقتصادٌة قصٌرة األجـل يطيٌلة األجل ،حٌث ٌتم ربط
وذن األوداف بالرشٌة المستقبلٌة يستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة يبالتالً دعم
عملٌة تقيٌم األداء الستراتٌجً لىذن اليحدة.
 )4إن تكالٌف الجيدة الكلٌـة تساعد فً تيفٌر معليمات وامـة عن مقدار التحسن
فً أداء اليحـدة االقتصادٌة يمقدار جيدة عملٌاتىا يمنتجاتىا.
 )5إنىا تساعد فً قٌاس يتقيٌم مستيى الجيدة المنجز فً جمٌع العملٌات يكذلك
المنتجات من خالل تيفٌر نظام للقٌاس يالتقيٌم يمقارنة ذلك األداء المنجز مع
ما حققه المنافسٌن عن طرٌة تيفٌـر معاٌٌر لىذن المقارنة ،حٌث إن وذا القٌاس
يالتقيٌم ٌشمل كل من العملٌات يالمنتجات يالعاملٌـن ياإلدارة فً اليحدة
االقتصادٌة لبٌان مدى التحسن فً ذلك.
 )6إن وناك عالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة ياألوداف الستراتٌجٌة لليحدة
االقتصادٌة فماالط عالقـة وذن التكالٌف بكل من المبٌعات يتكالٌف التصنٌع
ياألرباح ،يبمرير الزمن ٌمكن مالحظة مـدى التحسن فً األداء يحل المشاكل
يتحقٌة األوداف لذلك فىً ضريرٌة فً تقيٌم األداء الستراتٌجً فً ظل بٌئة
التصنٌع الحدٌاة يما رافقىا من تغٌـرات يبالتالً فإنىا تيفر إمكانٌة لتشخٌ
مشاكل الجيدة التً تعانً منىا اليحدة االقتصادٌـة يالمساعدة فً يضع الحليل
المناسبة لىا ).(Jacobsen,et.al,2009:330
 )7إنىا تساعد فً بٌان فٌما إذا كانت أنشطة الجيدة يبرامجىا يالنتائج المتعلقـة
بىا قد تم تطبٌقىا بفاعلٌة يكفاءة يبشكل مناسب لتحقٌة األوداف ،كما إنىا
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تيفر مششرات يمقاٌٌس فعالة مرتبطـة بالجيدة ،إذ إن لفاعلٌة يكفاءة أنشطة
الجيدة تأاٌر فً األداء الستراتٌجً لليحـدة االقتصادٌـة يقدرتىا على تحقٌة
األوداف المرسيمة ).(Maher,et.al,2006:543
 )8إن الج يدة مرتبطة باألداء المالً يٌمكن بٌان ذلك من خالل عالقة الجيدة
بتكالٌف المنتيج حٌث إن الجيدة العالٌة تشدي إلى تخفٌض وذن التكالٌف
يبالتالً تحسٌن األداء المالً لليحدة االقتصادٌة ،يبذلك فٌمكن تقيٌم األداء
المالً من خالل االعتماد على مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة  ،إذ ٌشتمل وذا
التقيٌم على مجميعـة من األوداف يأومىا تخفٌض تكالٌف الجيدة الكلٌة
يتحسٌن الربحٌة.
 )9إن برامج التحسٌن المستمر تنظر إلى الجيدة على إنىا عنصر وام يتكاملً
فً وـذن البرامـج ،فضالط عن ارتباط الجيدة بالستراتٌجٌة العامة اليحـدة
االقتصادٌة ،لذلك فٌجب ربطىا مع أودافىا سياء كانت القصٌرة أي الطيٌلة
األجل ).(Khannan & Tan,2005:156
إن تكالٌف الجيدة الكلٌة ٌمكن أن تكين كأداة مىمة ألغراض التحسٌن
المستمر فً ظل سلسلة القٌمة ،حٌث تبٌن مالصقة تكالٌف الجيدة الكلٌة لكل مرحلة من
مراحل سلسلة القٌمة ابتداءاط من البحيث يالتطيٌر يحتى خدمة الزبائن  ،يعلٌه فٌمكن
من خالل تكالٌف الجيدة الكلٌة تحدٌد نقاط القية يالضعف فً كل نشاط من األنشطة
الرئٌسٌة فً اليحدة االقتصادٌة يبذلك فٌمكن من خـالل تكالٌف الجيدة الكلٌة تقيٌم
األداء الستراتٌجً لليحدة االقتصادٌة بشكل شامل األمر الذي ٌساعدوا فـً الحصيل
على مٌزة تنافسٌة تمكنىا من اختراة أسياة جدٌدة يكسب زبائن جدد نتٌجة لتعرفىا
على نقاط قيتىا يضعفىا ياتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنىا .
إن تحقٌة المٌزة التنافسٌة فً ظل بٌئة التصنٌع الحدٌاة التً تسيدوا المنافسة
الشدٌدة ٌتطلب إنتـاج منتجات عالٌ ة الجيدة ،يبما إن الجيدة غٌر مكلفة فإنه ٌمكن
تخفٌض سعر البٌع بالشكل الذي ٌرضً الزبائن بالمقارنة مع المنافسٌن ،إذ إن ذلك
ٌساعد اليحدة االقتصادٌة فً المحافظة على أرباحىا يزٌادتىا بالمقارنة مع متيسط
أرباح الصناعة ) .(Hill & Jones,2001:122يمن خالل ما تقدم ،فٌرى الباحاان بأن
تكالٌف الجيدة الكلٌة وً أداة وامة فً عملٌـة تقيٌـم األداء الستراتٌجً يذلك الرتباط
الجيدة بالرشٌة المستقبلٌة يستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة ،إذ إنىـا تيفـر مششرات
يمقاٌٌس لءداء الستراتٌجً ٌمكن أن تقٌس مدى فاعلٌة يكفاءة اليحدة االقتصادٌة فً
تحق ٌة أودافىا يبالشكل الذي ٌتناسب مع التغٌرات العدٌدة التً حصلت فً بٌئة التصنٌع
الحدٌاة ،يإنه ال ٌمكن اليصيل لىذن المششرات يالمقاٌٌس إال بعد تحدٌد يقٌاس تكالٌف
الجيدة الكلٌة .
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ثانٌا :المقاٌٌس المالٌة وغٌر المالٌة لتكالٌف الجـودة الكلٌـة
Financial and Nonfinancial Measures of Total Quality
: Costs
يٌرى الباحاان بأن مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة ٌجب أن تكين منسجمة مع
أوداف يستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة يأن تتكين من مقاٌٌس مالٌة يغٌر مالٌة لكً
تساعد فً عملٌة تقيٌم األداء الستراتٌجً بشكل فاعل يكفيء من أجل إعطاء صيرة
شاملة يياضحة عن األداء

ثالثا :المقاٌٌس المالٌة لتكالٌـف الجـودة الكلٌـة
: Financial Measures of Total Quality Costs
لغرض تقيٌم أداء اليحدة االقتصادٌة من خالل المقاٌٌس المالٌة لتكالٌف
الجيدة الكلٌة البد من االوتمـام بمقاٌٌس العائد على االستامار  ROIيالعائد على
المبٌعات  ROSيالدخل المتبقً  RIيالقٌمة االقتصادٌـة المضافة  EVAيٌتم ذلك من
خالل بٌان عالقة تكالٌف الجيدة الكلٌة بىذن المقاٌٌس ،فماالط تأاٌر تخفٌـض تكالٌف
الفشل على المبٌعات ياألرباح ينسبة العائد على االستامار يغٌروا ،أي بعبارة أخرى
بٌان مـدى التحسن فً وذن المقاٌٌس ) (ROI, ROS, RI, EVAمن خالل تكالٌف
الجيدة الكلٌة.
يبما إن تكالٌف الجيدة الكلٌة تعتبر إحدى مقاٌٌس األداء يالتً من
ٌمكن بٌان جيدة عملٌـات يمنتجات اليحدة االقتصادٌة
خاللىا
) ،(Kaplan & Atkinson,1992:400فإنه ٌنظر إلى تكالٌـف المنـع يالتقٌٌم يالفشل
الداخلً يالفشل الخارجً على إنىا أمالة لمقاٌٌس مالٌـة لءداء لليحـدة االقتصادٌـة ،يقد
أشار إلى ذلك  Needlesيآخرين حٌث أكديا على إن تكالٌف الجيدة الكلٌة بعناصروا
األربعة تعتبر مقاٌٌس مالٌة لءداء ) ، (Needles,et.al,2002:1163يإن المقاٌٌـس
المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة تشتمل على مجميعة من المقاٌٌس المتعلقة بجيدة التصمٌم
يالمطابقة التً تىدف إلى تحسٌن األداء المالً لليحدة االقتصادٌة
) .(Horngren,et.al,2003:661يعادةط ما ٌدرس المدٌرٌن كل من الكلف يالمنافع
المتأتٌة من تحسٌن الجيدة لذلك ٌتم دراسة العائد على الجيدة Return on Quality
) (ROQيالذي ٌمال الزٌادة فً األرباح التً من الممكـن الحصـيل علٌىا نتٌجة جيدة
المنتجات المقدمة إلى الزبائن نتٌجة إنفاة تكالٌف الجيدة الكلٌة ،يبذلك فإن اليحـدة
االقتصادٌة تىدف إلى زٌادة معدل العائد على الجيدة )،(Needles,et.al,2002:1172
يٌعرف  ROQبأنه مقدار األرباح المتحققة مقسيماط على تكالٌف الجيدة الكلٌة يٌُعبر
بنسبة مئيٌة عن ربحٌة الدٌنـار الياحد المنفة على تكالٌف الجيدة الكلٌة ،حٌث إنه
ٌساعد فً اختٌار أفضل البدائل المتعل قـة بتحسٌـن الجيدة ،يٌمال العائد على الجيدة
مدخالط لتقيٌم األداء يٌركز على اقتصادٌات جىيد الجيدة يٌنظر إلى تحسٌن الجيدة
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على إنه استامار ٌشبه أي استامار آخر  .يٌمكن احتساب العائد على الجيدة ROQ
يفة المعادلة اآلتٌة :ـ
العائد عمى الجودة

صافي الربح

---------------------- = ROQـ

تكاليف الجودة الكمية

يٌمكن استعمال العائد على الجيدة كمقٌاس لتقيم األداء ،يرغم عدم شٌيع استعمال
وذا المقٌاس إال إنه مىم فً عملٌة تقيٌم األداء ألنه ٌيضح العالقة بٌن األرباح المتحققة
يتكالٌف الجيدة الكلٌة ،إذ ٌمكن من خالله بٌان مقدار الزٌادة فً األرباح جراء إنفاة
تكالٌف الجيدة الكلٌة .يعادةط ما تركز المقاٌٌس المالٌة على األرباح التً تمال دلٌالط
مىماط يعامالط أساسٌاط فً اختٌار اليحدة االقتصادٌة لستراتٌجٌتىا المستقبلٌة ،فاختٌـار
ستراتٌجٌـة النمي ٌجب أن تكين مستندة على قدرة مالٌـة عالٌة لىذن اليحدة .يوناك
مجميعة من المقاٌٌس المالٌة الخاصة برضا الزبائن ،إذ ترى السامرائً بأن تكالٌف
الفشل الخارجً تمال مقاٌٌس مالٌة لرضا الزبائن إال إنىا ال تيحً إلى المتطلبات التً
ٌفضلىا الزبائن مستقبالط لذلك فـإن اليحدات االقتصادٌة تلجا إلى المقاٌٌس غٌر المالٌة
بجانب المقاٌٌس المالٌة عالسامرائً .)32 :1998،يمن المقاٌٌس المالٌة لرضا الزبائن
اآلتً :ـ )(Horngren,et.al,2003:661
)1
)2
)3
)4

تكالٌف الضمان عيتمال تكالٌف الصٌانة أي االستبدال خالل مدة الضمان).
تكالٌف المطالبات التعيٌضٌة عيوً الغرامات يتكالٌف الخدمات القانينٌة التً
تتحملىا اليحـدات االقتصادٌة نتٌجة لرداءة جيدة المنتجات المقدمة إلى
الزبائن).
انخفاض أسعار البٌع نظراط لرداءة الجيدة عأي المبٌعات بأسعار منخفضة
كدرجة اانٌة).
تكلفة الفرصة البدٌلة للمبٌعات المفقيدة عيتمال الدخل الضائع نتٌجة فقد
المبٌعات لرداءة الجيدة).

لقد أشرنا إلى إن تكالٌف المنع يالتقٌٌم يالفشل الداخلً يالخارجً تمال مقاٌٌس
مالٌ ة لءداء يإنه ٌمكـن ربطىا مع أساس آخر أي نسبة الجزء إلى الكل من اجل اليصيل
إلى مقاٌٌس لءداء تكين أكار مالئمة لعملٌة التقيٌم الشامل ،يفٌما ٌلً بعض وذن
المقاٌٌس يكاآلتً (Needles,et.al,2002:1163) :
 )1تكالٌف الجيدة الكلٌة أي أحد عناصروا كنسبة مئيٌة من صافً المبٌعات .
 )2نسبة تكالٌف المطابقة عأي تكالٌف عدم المطابقة) إلى تكالٌف الجيدة الكلٌة.
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رابعا :المقاٌٌس غٌـر المالٌـة لتكالٌـف الجـودة الكلٌـة
: Nonfinancial Measures of Total Quality Costs
إن الىدف الرئٌسً فً بٌئة التصنٌع الحدٌاة وي زٌادة الجيدة يتخفٌض
ال تكالٌف ألن المنافسة تكين على أساس الجيدة العالٌة يالسعر المقبيل لدى الزبائن،
لذلك فمن الضريري يجيد مقاٌٌس تشغٌلٌة غٌر مالٌة تدعم وذا التيجه يمن وذن
المقاٌٌس الجيدة يالمرينة يمياعٌد التسلٌم ،كما إن وذن المقاٌٌس تشدي فـً النىاٌة إلى
نتائج مالٌة لليحدة االقتصادٌة أومىا العائد على االستامار .إن المقاٌٌس غٌر المالٌة
غالباط ما ترتبط بالجيدة يرضا الزبائن لغرض بٌان ما تتطلبه األنشطة من أجل تحقٌة
جيدة المنتجات يبالتالً زٌادة رضا الزبائن عن اليحدة االقتصادي) ،كما إن تحسٌن
جيدة التصمٌم يجيدة المطابقة ٌشدي فً النىاٌة إلى تحقٌة نتائج مالٌة أومىا تحسٌن
الربحٌة يبالتالً تحسٌن األداء المالً لليحدة االقتصادٌة & (Evans
) . Dean,2003:324إن استعمال المقاٌٌس غٌر المالٌة لءداء بجانب المقاٌٌس المالٌة
ٌكين أكار مالئمة لتقيٌـم أداء اليحـدة االقتصادٌة فً ظل بٌئة التصنٌع الحدٌاة.
يلغ رض جعل المقاٌٌس غٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة قادرة على مياجىة التطير
الذي ياجه بٌئـة التصنٌع الحدٌاة يفة ستراتٌجٌة الجيدة المعتمدة من قبل اليحدة
االقتصادٌة ،فال بد من التركٌز على رضا الزبين يإدارة العملٌات ياتخاذ القرارات على
أساس الحقائة يالتحسٌن المستمر ياشتراك العاملٌن يتحفٌزوم يالتخطٌط الستراتٌجً
ياإلبداع يالتغٌر  .إضافة لذلك فٌجب التركٌز على تدرٌـب العاملٌن من أجل تنمٌة
مىاراتىم يدراسة السية من حٌث الزبائن يالمنافسٌن ،يلغرض االنتفاع من المقاٌٌس
غٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة فإن على اليحدة االقتصادٌة التركٌز على برامج
تحسٌن الجيدة يالعمل على االاة اتجاوات يوً كاآلتً :ـ
التركٌز على بناء جيدة المنتجات عند التصمٌم بدالط من التركٌز على فح الجيدة
عند انتىـاء اإلنتاج ،أي العمل بشعار  Grosbyللمعٌب الصفري يوي عمل الشًء
صحٌحاط منذ البداٌة.
 )1إلزام الميردٌن بعقيد طيٌلة األجل يتقدٌم مياد يأجزاء على درجة عالٌة من
الجيدة.
أاناء عملٌات
 )2التركٌز على مٌكانٌكٌة الرقابة أاناء العملٌات أي تنفٌذ الفح
التصنٌع على أرضٌة المصنع بدالط من االنتظار حتى االنتىاء من اإلنتاج للقٌام
بالفح النىائً يٌكتمل برنامج تحسٌن الجيدة بتحسٌن عملٌة القٌاس أٌضاط
يبما ٌضمن يجيد مقاٌٌس مالئمة تشجع على تحقٌة الجيدة.
يتشمل وذن المقاٌٌس اآلتً :ـ

خامسا :مقاٌٌس جودة المدخالت (المواد واألجزاء) :ـ
تركز وذن المقاٌٌس على قٌا س جيدة المياد ياألجزاء القادمة من المجىز إلى اليحدة
االقتصادٌـة يوـذن المقاٌٌس وً كاآلتً :
 )1نسبة كلفة المياد الداخلة فً اإلنتاج إلى الكلفة الكلٌة.
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 )2يقت استالم المياد عفترة التجىٌز ياالنتظار).
 )3المخلفات كنسبة من المياد الجٌدة.
 )4المخلفات كنسبة من الكلفة الكلٌة.
 )5الخسائر الفعلٌة الناتجة عن المخلفات.
يٌالحظ على وذن المقاٌٌس إنىا تركز على جيدة مرتفعة ييقت استالم أقل
يرقابة أكار على مخلفات المياد يقد أصبحت جيدة المياد اآلن من مسشيلٌة المجىزٌن
يإن لم تكن بجيدة عالٌة فإنه قد الٌتم التعامل معىم مرة أخرى ،إما يقت االستالم
عرف بأنه اليقت المنقضً بٌن لحظه إصدار طلبٌه المياد يبٌن لحظـه استالمىا من
فٌُ ّ
المجىزٌن يعند تطبٌة تقنٌة  JITسٌتم تقلٌ وذن الفترة إلى عدد محديد من الساعات
بحٌث تكين المياد متاحة عند الحاجة إلٌىا فً خطيط اإلنتاج يٌحسب يقت لكل نيع
من المياد يلكل ميرد على حدة بحٌث ٌتم يقف التعامل مع أي ميرد ٌتسبب فً تأخٌر
االستالم عن الميعد المحدد.

سادسا: :ـ مقاٌٌس الرقابة أثناء التشغٌل :
تركز وذن المقاٌٌس على رقابة الجيدة أاناء اإلنتاج للتأكد من االلتزام
بمياصفات مستيٌات الجيدة عنـد المراحل المختلفة لعملٌات اإلنتاج ،يوذن المقاٌٌس وً
كاآلتً :
 )1عدد اليحدات المعٌبة كنسبة من عدد اليحدات المنتجة السلٌمة فً كل مرحلة
من مراحل اإلنتاج.
 )2معدل اإلنتاج السلٌم من أيل مرة.
 )3معدل الفشل فً اختٌار جيدة المنتجات التامة.
وذا يباإلضافة إلى التقرٌر الخا بتكالٌف الجيدة الكلٌة الذي ٌتضمن تكالٌف
المنع يالتقٌٌم يالفشل الداخلً يالفشل الخارجً حٌث ٌمكن التقرٌر عن وذن التكالٌف
كنسبة مئيٌة إلى أساس آخر يذلك لبٌان ذلك الجزء الذي تستفٌد منه اليحدة االقتصادٌة
بسبب تكالٌف الجيدة الكلٌة باالعتماد على وذا األسـاس يبمـا ٌُمكن من تيفٌر مجميعة
من المقاٌٌس التً تساعد فً الرقابة أاناء التشغٌل.

سابعا :ـ مقاٌٌس رضا الزبائن :
تركز وذن المقاٌٌس على قٌادة نظرة الزبين إلى المنتجات التً تصنعىا اليحدة
االقتصادٌة ،باإلضافة إلى بٌان المشاكل التً ٌياجىىا الزبائن عند التعامل مع
اليحدة االقتصادٌة ،يٌمكن لليحدة االقتصادٌة الحصيل على رضا الزبائن عندما تحقة
لىم اآلتً :ـ
التً ضحى من أجلىا الزبين بسعر
 )1أن ٌشدي المنتيج اليظائف يالخصائ
الشراء.
 )2أن ٌتم تسلٌم المنتجات إلى الزبائن فً المياعٌد المتفة علٌىا.
 )3عدم تكرار فشل المنتجات طيل فترة عمروا اإلنتاجً.
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يعلى الرغم من صعيبة قٌاس مدى رضا الزبائن ،إال إنه ٌمكن االسترشاد
بمجميعة من المقاٌٌس غٌر المالٌة من أجل تحدٌد اتجان رضا الزبين ،يوً
كاآلتً (Horngren,et.al,2003:661):
)1
)2
)3

)4
)5

معليمات بحيث السية عن تفضٌالت الزبائن من أجل إرضائىم فٌما ٌخ
خصائ المنتيج.
عدد اليحدات المعٌبة كنسبة من إجمالً اليحدات المشحينة إلى الزبائن.
عدد شكايي الزبائن عيتقدر اليحدات االقتصادٌة إن مقابل كل زبين ٌشتكً
بالفعل علٌىا فإن وناك من  10إلى  20زبين آخرٌن لدٌىم فكرة سٌئة عن
المنتجات التً تنتجىا اليحدة االقتصادٌـة إال إنىم ال ٌشتكين مما ٌشدي إلى
تحيلىم لمنتجات يحدة اقتصادٌة أخرى).
التأخٌر فً التسلٌم عالفرة بٌن تارٌخ التسلٌم المجديل يالتارٌخ المطليب
بياسطة الزبين).
التسلٌم فً الميعد المحدد ع الشحنات التً تمت فً اليقت المحدد أي قبل تارٌخ
التسلٌم المجديل).

إضافة لذلك فإن وناك العدٌد من الشركات يمنىا شركة Daimlerchrysler
يشركة  Toyotaتجـري مسحاط مٌدانٌاط لقٌاس رضا الزبائن ،حٌث إن وذن المسيحات
تيفر رشٌة أعمة عن أفكار يتفضٌالت الزبائن كما إنىا تعطً فكرة عن المياصفات
التً ٌرى الزبين ضريرة تيافروا فً المنتجات المستقبلٌة لليحـدة االقتصادٌة يالتً
من الممكن أن تقابل احتٌاجاته يتيقعاته ) .(Horngren,et.al,2003:662باإلضافة
إلى المقاٌٌس غٌر المالٌة السابقة ،فإن بعض اليحدات االقتصادٌة غالباط ماتراقب أدائىا
داخلٌاط من خالل مجميعة من المقاٌٌس غٌر المالٌة للجيدة يمنىا اآلتً:ـ
عالسامرائً32 :1998،ـ)33
 )1عائد العملٌات  Process Yieldعنسبة البضاعة الجٌدة من المخرجات إلى
إجمالً المخرجات).
 )2اليقت المسميح للتصنٌع  Manufacturing Lead Timeعيوي اليقت
المستغرة لتحيٌل المياد المباشرة إلى مخرجات تامة جراء عملٌات التصنٌع
المختلفة فً اليحدة االقتصادٌة).
يمن الشركات التً تستعمل مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة لتقيٌم جيدة عملٌاتىا الداخلٌة
شركة  Photonحٌث إن مدٌري وذن الشركة ٌعتقدين بأن تحسٌن وذن المقاٌٌس سيف
ٌقيد فً النىاٌة إلى الحصيل علـى رضا الزبائن عن اليحدة االقتصادٌة يمنتجاتىا
فضالط عن تخفٌض تكالٌف الجيدة الكلٌة يتحقٌة أفضل أداء مالً ،يمن وذن المقاٌٌس
اآلتً :ـ )(Horngren,et.al,2009:700
 )1نسبة اليقت الخا بإعادة تصلٌح المنتجات المعٌبة إلى اليقت الكلً.
 )2نسبة المنتجات المعادة للعمل.
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 )3عدد التغٌٌرات فً تصمٌم العملٌات أي المنتجات أي االنخفاض فً تكالٌف
الجيدة الكلٌة.
يلكً تحقة اليحدة االقتصادٌة إرضاء زبائنىا فإن علٌىا االستمرار بتحسٌن
جيدة عملٌاتىا يمنتجاتىا ياستعمال المقاٌٌس غٌر المالٌة بجانب المقاٌٌس المالٌة ،إذ إن
المقاٌٌس غٌر المالٌة لتكالٌف الجـيدة الكلٌة تعنً الكاٌر لليحدة االقتصادٌة من خالل
قدرتىا على تيفٌر معليمات ٌمكن االستفادة منىـا فً تحسٌن أدائىا من خالل تشخٌ
مياطن القية يالعمل على تعزٌزوا يتشخٌ مياطن الضعف يالعمـل على تصحٌحىا
األمر الذي ٌشدي فً النىاٌة إلى تحسٌن أداء اليحدة االقتصادٌة بشكل كامل.
كما يٌمكن مالحظة إن وناك العدٌد من المقاٌٌس الخاصة باليقت يالتً تم
ربطىا برضا الزبائن ،حٌث بدأت اليحدات االقتصادٌة تنظر إلى اليقت على إنه محرك
للستراتٌجٌة يسالح للمنافسة ،فأداء األنشطـة ياليظائف الضريرٌة بشكل صحٌح
يبسرعة ٌساعد فً زٌادة إٌراد المبٌعات يتخفٌض التكالٌف فضـالط عن كسب رضا
الزبائن ،يلغرض إدارة اليقت بشكل صحٌح فالبد من قٌاسه حٌث إن وناك مجميعة من
المقاٌٌس التشغٌلٌة لليقت يالتً تبٌن كٌف تستجٌب اليحدة االقتصادٌة لطلبات الزبائن
يكذلك االعتمادٌـة فً مقابلة تيارٌخ التسلٌم المجديلة أي المخططة ،يٌمكن
تيضٌح المقاٌٌس التشغٌلٌة لليقت يالتً لىا تأاٌر فً رضا الزبائن من خالل
اآلتً  :ع)Horngren,et.al,2003:663-664
 )1يقت إجابة الزبين : Customer-Response Timeـ يوي اليقت الممتد من
إصدار الزبين ألمر الشراء يحتى تسلٌم السلعة أي تأدٌة الخدمة إلٌه ،يإن
االستجابة السرٌعة للزبائن ذات أومٌة كبٌرة فً ستراتٌجٌة اليحدات
االقتصادٌة ،يإن التأخٌر ٌشدي إلى عدم رضا الزبائن يتحيلىم إلى يحدات
اقتصادٌة أخرى ،يٌتكين يقت إجابة الزبين من المكينات اآلتٌة :
أ .يقت االستالم : Receipt Timeـ يوي اليقت الذي ٌستغرقه قسم التسيٌة
لتحدٌد متطلبات التصنٌع للمنتجات يفقاط لما جاء فً أمر الزبين.
ب .يقت ديرة التصنٌع : Manufacturing Cycle Timeـ يوي اليقت الممتد
من تسلٌم األمر بياسطة قسم التصنٌع يحتى ٌصبح المنتيج جاوزاط يتاماط لكن
قبل تسلٌمه إلى الزبين يٌمال مجميع يقت االنتظار ييقت التصنٌع لءمر.
ج .يقت التسلٌم : Delivery Timeـ يوي اليقت المستغرة لتسلٌم األمر التام إلى
الزبين.
 )2األداء فً اليقت المحدد : On-Time Performanceـ ٌشٌر األداء فً اليقت
المحدد إلـى تلك الحاالت التً ٌتم فٌىا تسلٌم السلعة أي تأدٌة الخدمة فً اليقت
المجديل أي المخطط للتسلٌـم ،يإن زٌادة األداء فً اليقت المحدد ٌشدي إلى
زٌادة رضا الزبائن .
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يمما سبة ٌ ،تضح بأنه ٌمكن قٌاس رضا الزبائن من خالل المقاٌٌس التشغٌلٌة
لليقت حٌث إن انخفاض يقت إجابة الزبين يزٌادة األداء فً اليقت المحدد ٌدل على
زٌادة رضا الزبائن عن اليحدة االقتصادٌـة كما إن زٌادة يقت إجابة الزبين يانخفاض
األداء فً اليقت المحدد ٌدل على عدم رضا الزبائن حتى يلي كانت المنتجات بجيدة
عالٌة ،يبذلك فإن لليقت أومٌة كبٌرة يتأاٌر فً رضا الزبائن .يعلٌه فإن وناك ضريرة
إلٌجاد العالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يالمقاٌٌس التشغٌلٌة لليقـت مـن خالل بٌان تأاٌر
وذن التكالٌف فً كل من يقت إجابة الزبين ياألداء فً اليقت المحدد ،أي بمعنى ول إن
األنفاة على تكالٌف الجيدة الكلٌة سٌحسن وذن المقاٌٌس أم ال ؟ ،إذ ٌمكـن استعمال
مقاٌٌـس تكالٌـف الجيدة الكلٌة يالمقاٌٌس التشغٌلٌة لليقت ألغراض قٌاس رضا الزبائن.
إن بعض اليحدات االقتصادٌة ترى يجيد عالقة بٌن التعلم يالنمي من جىة
يتحسٌن جـيدة عملٌاتىـا الداخلٌة من جىة أخرى ،يونا نطرح السشال اآلتً  :ما الذي
ٌقيد إلى جيدة العملٌات الداخلٌة لليحـدة االقتصادٌة ؟ يلإلجابة على وذا السشال فالبد
العالقة بٌنىا يبٌن التعلم يالنمي ،يقد قامت شركة  Photonباستعمال
من تفح
مجميعة من الم قاٌٌس فً منظير التعلم يالنمي فً بطاقة العالمات المتيازنـة لبٌـان
جيدة عملٌاتىا الداخلٌة ،يوذن المقاٌٌس وً كاآلتً :ـ )(Horngren,et.al,2009:700
)1
)2
)3
)4

ديران العاملٌن عنسبة عدد العاملٌن الذٌن تركيا العمل إلى المتيسط اإلجمالً
لعدد العاملٌن).
تفيٌض السلطة للعاملٌن عنسبة عدد العاملٌن الذٌن لىم الحـة فً اتخـاذ
القرارات فـً اليحـدة االقتصادٌة دين التشاير مع المشرفٌن إلى إجمالً عدد
العاملٌن).
رضا العاملٌن عنسبة العاملٌن ذيي درجات الرضا المرتفعة عن اليحدة
االقتصادٌة يإدارتىا إلـى إجمالً عدد العاملٌن الذٌن شملىم المسح المٌدانً).
تدرٌب العاملٌن ععدد العاملٌن المشتركٌن بالديرات التدرٌبٌة إلى إجمالً عدد
العاملٌن).

يمن خالل المقاٌٌس السابقةٌ ،تضح إن للعاملٌن دير كبٌر فً تحقٌة جيدة
العملٌات الداخلٌة لذلك فإن اليحدات االقتصادٌة تسعى إلى تقلٌل ديران العاملٌن يزٌادة
تفيٌض السل طة لىم يزٌادة رضاوم يتدرٌبىم يبما ٌحسن من جيدة العملٌات الداخلٌة
لليحدة االقتصادٌة .يمن خالل ماسبة نشكد على أومٌة المقاٌٌس غٌر المالٌة لتكالٌف
الجيدة الكلٌة فـً القٌام بعملٌة تقيٌم األداء الستراتٌجً إذ إن وناك العدٌد من وذن
المقاٌٌس يوً مرتبطة بأنشطة ييظائف مختلفة فً اليحدة االقتصادٌة حٌث إنىا ترتبط
بجمٌع أيجـه النشاط ابتداءاط من البحـيث يالتطيٌـر يحتى خدمة الزبائن ،يإن وذن
المقاٌٌس بجانب المقاٌٌس المالٌة تدعم عملٌة تقيٌم األداء الستراتٌجـً لليحدة االقتصادٌة
من أجل إعطاء صيرة شاملة يياضحة عن أدائىا.
يبعد عرض المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة ،فنرى بأن
وناك إمكانٌة لربط تكالٌف الجـيدة الكلٌة بمقاٌٌسىا المالٌـة يغٌر المالٌـة مع تحلٌل
) (Strength, Weaken, Opportunities & Threats) (SWOTألغراض تقيٌم
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األداء الستراتٌجً ،يمن خالل تحلٌل ٌ SWOTمكن تيضٌح كٌف إن الفر
يالتىدٌدات الخارجٌة التً تياجه اليحدة االقتصادٌة ٌمكن أن تتيائم مع مجاالت القية
يالضعف الداخلٌة ،يإن وذا التحلٌل مفٌد لتمشٌة الستراتٌجٌات البدٌلة التً تعتمد
على تحقٌة الميائمة بٌن كل من البٌئة الداخلٌة يالبٌئة الخارجٌة
) ، (Wheelen & Hunger,2004:113فمياطن القـية وً عناصر تمكن اليحدة
االقتصادٌة من تحقٌة أودافىا يرسالتىا ،إما مياطن الضعف فىً تشار فً تحقٌـة ذلك
تمال الظريف ياألحداث التً
) ،(Keegan,et.al.1995:103فً حٌن إن الفر
تيفـر إمكانٌـة لتحقٌـة األوداف .إما التىدٌدات فتتمال بالعناصر ياألحداث التً تقف
عائة أمام اليحـدة االقتصادٌـة يتحدوا من إدارة أعمالىا .يمن خالل تكالٌف الجـيدة
الكلٌة ٌمكن تحدٌد مياطن القية يالضعف فً أنشطة اليحدة االقتصادٌـة يبما ٌمكنىا من
استامار الفر يمياجىة التىدٌدات ،يٌمكن تيضٌح ذلك من خالل الماال اآلتً :
إن تكالٌف التدرٌب على الجيدة تساعد فً رفع كفاءة يخبرة األفراد العاملٌن
فضالط عن نشر اقافـة الجيدة فً اليحدة االقتصادٌة عتعزٌز نقاط القية) األمر الذي
ٌشدي إلى تالفً حاالت الىدر يالضٌاع فً اليقت يالمياد يكذلك تقلٌل التالف عمعالجة
نقاط الضعف) يإن ذلك ٌشدي إلى إنتاج منتجات عالٌة الجيدة يبما إن الجيدة غٌر
مكلفة فسٌشدي ذلك إلى تخفٌض التكالٌف يمن الممكن أن ٌتم تخفٌض سعر البٌع األمر
الذي ٌُمكن اليحدة االقتصادٌة من المنافسة على أساس الجـيدة يالسعر عاستامار
الفر ) يبذلك فٌمكـن لليحدة االقتصادٌة مياجىة الضغيط التنافسٌة من المنافسٌن فً
السية عمياجىة التىدٌدات) .
يعلٌه ،فٌمكن القيل بأن وناك عالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة بمقاٌٌسىا المالٌة
يغٌر المالٌـة مـع تحلٌـل  SWOTإذ ٌمكن تقيٌم األداء الستراتٌجً من خالل وذا
التحلٌل باستعمال المقاٌٌـس ال مالٌـة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة من أجل تحدٌد
المتاحة لىا
نقاط القية يالضعف يبما ٌساعد اليحدة االقتصادٌـة فً استامار الفر
يبما ٌمكنىا من مياجىة التىدٌدات .

ثامنا  :استعمـال تكالٌـف الجـودة الكلٌـة فً تقوٌـم األداء الستراتٌجـً من خالل
بطاقــة العالمــات المتـوازنـــة Using The Total Quality Costs In
Strategic Performance Evaluation Through The Balanced
: Scorecard
إن مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌـة المالٌة يغٌر المالٌة مشتقة من الرشٌة
المستقبلٌة يستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة ،كما إن كل منظير فـً بطاقة العالمات
المتيازنة الستة مشتة أٌضاط من رشٌة يستراتٌجٌة اليحدة االقتصادٌة ،لذلك فٌمكن
الربط بٌن مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة يكل منظير فً بطاقة العالمات المتيازنة
يكاآلتً :ـ
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( )1مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة والمنظور المالً :
ٌسعى المنظير المالً فً الغالب إلى تحقٌة االاة أوداف رئٌسٌة يوً النمي
فـً اإلٌرادات يتخفٌـض التكالٌف يتحسٌن االنتفاع من الميجيدات
) ،(Drury,2008:579يونا نطرح السشال اآلتً  :ول ونـاك عالقة بٌن مقاٌٌس
تكالٌف الجيدة الكلٌة يوـذن األوداف ؟ فإن كانت وذن العالقة ميجيدة فإنه باإلمكـان
اس تعمال وذن المقاٌٌس فً قٌاس المنظير المالً ،يان وناك عالقة بٌن تكالٌف الجيدة
الكلٌـة يتحسٌن الربحٌة يتخفٌض التكالٌف ،فعندما ٌكين الىدف تحسٌن الربحٌة فٌمكن
استعمال مقاٌٌس العائـد على الجيدة*  ROQينسبة تكالٌف الجيدة الكلٌة إلى المبٌعات،
إما إذا كان الىدف تخفٌ ض التكالٌف عميماط يتكالٌف الجيدة الكلٌة على يجه
الخصي فٌمكن استعمال مقاٌٌس نسبة تكالٌف المطابقة عتكالٌف المنع يتكالٌف التقٌٌم)
إلى تكالٌف الجيدة الكلٌة ينسبة تكالٌف الجيدة الكلٌة إلى تكالٌف الصنـع للمخرجـات .
يٌمكن تيضٌح طبٌعة العالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يالمنظير المالً من خالل اآلتً
:ـ
 )1إن وناك تشابه فً أوداف كل من تكالٌف الجيدة الكلٌة يالمنظير المالً حٌث
إن كالوما ٌسعى إلى تحسٌن الربحٌة يتخفٌض التكالٌف يبالتالً تحسٌن األداء
المالً لليحدة االقتصادٌة.
 )2إن تبنً برامج فعالة للجيدة يالتركٌز على أنشطة الجيدة التً تضٌف قٌمة من
خالل التركٌـز على تكالٌف المنع سٌساعد فً تخفٌض تكالٌف التقٌٌم يالفشل
بنيعٌه ،إذ ٌمكن استعمال وذا فً قٌاس مقدار االنخفاض فً التكالٌف جراء
تبنً برامج للجيدة يزٌادة األنفاة على تكالٌف المنع يوذا ٌدل على إن وناك
تكامالط بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يالمنظير المالً .
( )2مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة ومنظور الزبون :
ٌسعى منظير الزبين إلى تحقٌة مجميعة من األوداف المرتبطة برضا الزبائن
عن المنتجـات التـً تقدمىا اليحدة االقتصادٌـة إلٌىم ،إذ إن وناك عالقـة بٌن مقاٌٌس
تكالٌف الجيدة الكلٌة يأوداف منظـير الزبين ) ،(Horngren,et.al,2003:661لذلك
فٌمكن استعمال وذن المقاٌٌس فً قٌاس منظـير الزبين ،فعندما ٌكين الىدف زٌادة رضا
الزبين فٌمكن استعمال مقاٌٌس نسبة تكالٌف الفشل الخارجـً** إلـى تكالٌف الجيدة
الكلٌة ينسبة تكالٌف الضمان إلى تكالٌف الفشل الخارجً ،إما عندما ٌكين الىدف
تحسٌـن جيدة اإلنتاج المباع إلى الزبائن فٌمكن استعمال مقٌاس نسبة عدد اليحدات
المعٌبة إلى إجمالً اليحـدات المشحينة إلى الزبائن يمقٌاس نسبة االنخفاض فً عدد
اليحدات المعٌبة عن السنة السابقة  .يٌمكن تيضٌح طبٌعة العالقة بٌن تكالٌف الجيدة
الكلٌة يمنظير الزبين من خالل اآلتً :ـ
 )1من األوداف الرئٌسٌة لمنظير الزبين وي تحقٌة رضا الزبائـن ،يوذا ما تىدف
إلٌـه تكالـٌف الجيدة الكلٌة من خالل تيفٌر منتجات إلى الزبائن حسب
احتٌاجاتىم يتيقعاتىم.
 )2إن انخفاض تكالٌف الفشل الخارجً ٌعد مششراط جٌداط لءداء يٌدل على رضا
الزبائن يتحسٌـن جيدة المنتجات المقدمة إلٌىم ،يعلٌه فإن تكالٌف الجيدة الكلٌة
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تلتقً مع منظير الزبـين مـن حٌث استعماله لىذن التكالٌف فً قٌاس رضا
الزبائن ألغراض تقيٌم األداء الستراتٌجً.
( )3مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة ومنظور العملٌات الداخلٌة :
ٌمكن استعمال مقا ٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة فً قٌاس منظير العملٌات الداخلٌة
من خالل الربط بٌن وذن المقاٌٌس يأوداف وذا المنظير ،إذ إن االوتمام بتكالٌف الجيدة
الكلٌة ٌساعد فً التعرف على مستيٌـات الجيدة المتحققة فً العملٌات الداخلٌة لليحدة
االقتصادٌة كنتٌجة النخفاض التلف أي المعٌب الداخلً فـً المنتجات يتحسٌن اإلنتاجٌة.
فعندما ٌكين الىدف تحسٌن جيدة العملٌات الداخلٌـة نستعمل مقٌاس نسبة تكالٌف الفشل
تكالٌف
الداخلـً إلـى تكالٌف الجيدة الكلٌة يمقٌاس نسبة تكالٌف السكراب إلى
الفشل الداخلً ،إما إذا كان الىدف تحسٌن اإلنتاجٌة فنستعمل مقٌاس نسبة الجيدة /
اإلنتاجٌة الذي ٌمال تكلفة اليحدات الجٌدة التً ٌرضى بىا الزبائن يالتً من الممكن أن
تلبً احتٌاجاتىم يتيقعاتىم مقسيماط على تكلفة المخرجات مضافاط إلٌىا تكلفة تصلٌح
المعٌب  ،يمقٌاس تكالٌف الجيدة الكلٌة إلى عدد اليحدات المنتجة  .يٌمكن تيضٌح
طبٌعة العالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يمنظير العملٌات الداخلٌة من خالل اآلتً :ـ
 )1تسعى تكالٌف الجيدة الكلٌة إلى تحسٌن جيدة العملٌات الداخلٌة يبما ٌضمن
تيفٌر منتجات للزبائن بالجيدة المطليبة يوذا ٌتفة مع ما ٌىدف إلٌه منظير
العملٌات الداخلٌة.
ٌ )2مكن لتكالٌف الجيدة الكلٌة أن تيفر مجميعة من المقاٌٌس التً ٌمكن من
خاللىا قٌاس جـيدة العملٌات الداخلٌة لليحدة االقتصادٌة مال نسبة المخرجات
المعٌبة إلى المخرجات الكلٌة ينسبـة الجيدة  /اإلنتاجٌة يغٌروا من المقاٌٌس.
( )4مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة ومنظور التعلم والنمو :
ٌمك ن استعمال مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة فً منظير التعلم يالنمي يٌتم ذلك
من خالل الربط بٌن وذن المقاٌٌس يأوداف وذا المنظير ،كما يٌمكن استعمال مقاٌٌس
منظـير التعلم يالنمي فً بطاقة العالمـات المتيازنة لبٌان جيدة عملٌات اليحدة
االقتصادٌة ) ،(Horngren,et.al,2009:700يألجل تعزٌز برامج الجيدة يضمان
نجاحىا البد من االوتمام بتكالٌف الجيدة الكلٌة ينشر اقافة الجيدة بٌن العاملٌن فً
اليحدة االقتصادٌـة  .فعندما ٌكين الىدف زٌادة قدرات العاملٌـن على الجيدة نستعمل
مقاٌٌس نسبة تكالٌف التدرٌب على الجيدة إلى تكالٌف المنع ينسبة العاملٌن المدربٌن
على الجيدة إلى العدد الكلً للعاملٌن ،إما عندما ٌكين الىدف تحفٌز العاملٌن على
الجيدة فنستعمل مقاٌٌس نسبة مكافئات العاملٌن على الجيدة إلى تكالٌف الجيدة الكلٌة
ينسبة النمي فً مكافئات العاملٌن على الجيدة  .يٌمكن تيضٌح طبٌعة العالقة بٌن
تكالٌف الجيدة الكلٌة يمنظير التعلم يالنمي من خالل النقاط اآلتٌة:ـ
 )1اشتراك تكالٌف الجيدة الكلٌة مع منظير التعلم يالنمي فً بعض األوداف يمنىا
زٌـادة قـدرات العاملٌن على الجيدة من خالل قٌامىا بتيفٌر مجميعة من
المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة التـً تستعمل فً تقيٌم األداء الستراتٌجً يأٌضاط
تحفٌز يتطيٌر العاملٌن المدربٌن على الجيدة.
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 )2بما إن وناك تيافقاط فٌما تىدف إلٌه تكالٌف الجيدة الكلٌة مع ما ٌىدف إلٌه
منظير التعلم يالنمـي فإن وذن التكالٌف تستطٌع أن تيفر مجميعة من المقاٌٌس
التً تىدف إلى بٌان مـدى فاعلٌـة يكفاءة اليحدة االقتصادٌة فً تحقٌة أودافىا
مال نسبة النمي فً مصارٌف التدرٌب على الجيدة ينسبة النمي فً مكافئات
العاملٌن على الجيدة يغٌروا من المقاٌٌس .
( )5مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة ومنظور البٌئة المجتمعٌة :
لغرض قٌاس منظير البٌئة المجتمعٌة من خالل مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة
فالبد من الربط بٌن وـذن المقاٌٌس يأوداف وذا المنظير من أجل إظىار مدى
مساومة اليحدة االقتصادٌة فً إرضاء المجتمع عنىا جراء إنتاجىا منتجات عالٌة الجيدة
يكذلك بٌان مساومتىا فً الحد من التليث يحماٌة البٌئة التـً تعمـل فٌىا
) ، (Elsharawy,2006:34فإذا كان الىدف خدمة العاملٌن فٌمكن استعمال مقٌـاس
نسبـة المبالـغ المنفقة على خدمة العاملٌن على الجيدة إلى تكالٌف المنع من حٌث نفقات
الطبابة يالنقل يالمطعم يإجازات األميمة ياألجازات الدراسٌة يغٌروا من التكالٌف
التً تنفقىا اليحدة االقتصادٌة علٌىم ،إما إذا كان الىدف خدمة المجتمع فٌمكن استعمال
مقٌاس نسبة تكالٌف المنع إلى تكالٌف الجيدة الكلٌة ،يإذا كان الىدف خدمة الزبائن
فنستعمل مقٌاس نسبة تكالٌف خدمات ما بعد البٌع إلى تكالٌف الجيدة الكلٌة ،فً حٌـن إذا
كـان الىدف حماٌة البٌئة من التليث فٌمكن استعمال مقٌاس نسبة تكالٌف تليث البٌئة إلى
تكالٌف الجيدة الكلٌة  .يٌمكن تيضٌح طبٌعة العالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يمنظير
البٌئة المجتمعٌة من خالل اآلتً :ـ
 )1تسعى تكالٌف الجيدة الكلٌة إلى تحقٌة الجيدة المطليبة فً كل من العملٌات
يالمنتجات حٌث إن ذلك ٌساعد فً المحافظة على البٌئة كنتٌجة للتخل من
التأاٌرات السلبٌة المترتبة على البٌئة نتٌجة الجيدة الردٌئة يكذلك الحصيل
على رضا المجتمع ،يوذا ٌعنً إن وناك انسجامـاط بٌـن األوداف التً تسعى
إلٌىا تكالٌف الجيدة الكلٌة يمنظير البٌئة المجتمعٌة.
ٌ )2مكن لتكالٌف الجيدة الكلٌة أن تيفر مجميعة من المقاٌٌس التً ٌمكن من
خاللىا التأكد من مدى فاعلٌة يكفاءة اليحدة االقتصادٌة فً تحقٌة أوداف
منظير البٌئة المجتمعٌة.
( )6مقاٌٌس تكالٌف الجودة الكلٌة ومنظور المخاطر :
تسعى اليحـدات االقتصادٌـة إلى تقلٌل المخاطـر التً تتعرض لىا سياء كانت
مخاطر األعم ـال أي المخاطر المالٌـة ،يعلى اليحدة االقتصادٌة مالحظة إن التكالٌف
المرتبطة بتخفٌـض المخاطر ٌجب أن تكين أقل من تكلفة المخاطر نفسىا
) ،(Conklin,2002:38يٌمكن استعمال مقاٌٌس تكالٌف الجيدة الكلٌة فً قٌاس منظير
المخاطر بىدف تخفٌض مخاطر فقدان الحصة السيقٌة يالمخاطر المالٌة إذ ٌمكن
استعمـال مقٌاس نسبة تكالٌف عدم المطابقة عالفشل الداخلً يالخارجً) إلى تكالٌف
الجيدة الكلٌة يمقٌـاس نسبـة تكالٌف الجيدة المخفٌة إلى تكالٌف الفشل الخارجً يمقٌاس
نسبة تكالٌف الفشل الخارجً عالتكالٌف الظاورة يالمخفٌة) إلى صافً المبٌعات يمقٌاس
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نسبة النمي فً حجم الطلب على المنتجات الجدٌدة الجٌدة  .يٌمكن تيضٌح طبٌعة
العالقة بٌن تكالٌف الجيدة الكلٌة يمنظير المخاطر من خالل اآلتً :ـ
 )1إن برامج الجيدة الفعالة تسعى إلى تخفٌض تكالٌف الجيدة الكلٌة يخاصة تلك
التكالٌف المرتبطة باألنشطة التً ال تضٌف قٌمة إذ ٌتم التركٌز على التكالٌف
التً تحدث بعد تسلٌم المنتجات المعٌبة إلى الزبائـن يوً تكالٌف الفشل
الخارجً يبالتحدٌد تكالٌف الجيدة المخفٌـة يذلك ألن لىـذن التكالٌف تأاٌرات
سلبٌة على كل من رضا الزبائن يالمبٌعات يبالتالً الحصة السيقٌـة ،يإن وذا
ٌعنً إن زٌادة تكالٌف الفشل الخارجً يخاصة المخفٌة منىا ٌدل على إن
اليحـدة االقتصادٌـة تتعرض إلى مخاطر فقدان الحصة السيقٌة ،يبذلك فٌكين
ودف تكالٌف الجيدة الكلٌـة تخفٌـض وذن التكالٌف يبالتالً تخفٌض المخاطر
المرتبطة بىا ،يمن وذا المنطلة نرى بأن وناك تناغماط بٌن أوداف تكالٌف
الجيدة الكلٌة يأوداف منظير المخاطر من خالل سعى وذن التكالٌـف لتخفٌض
المخاطر ،يتساعد تكالٌف الجيدة الكلٌة يبرامج تحسٌن الجيدة الفعالة فـً
تخفٌـض مخاطر فقدان الحصة السيقٌة يكذلك تخفٌض المخاطر المالٌة.
 )2نظراط لتناغم أوداف تكالٌف الجيدة الكلٌة يأوداف منظير المخاطر فقد أصبح
بإمكان وذن التكالٌف أن تيفر مجميعة من المقاٌٌس التً ٌمكن من خاللىا
قٌاس أوداف منظير المخاطر يالمتمالـة بتخفٌض مخاطر فقدان الحصة
السيقٌة يالمخاطر المالٌة  .يبعد استعراض العالقة بٌن مقاٌٌس تكالٌف الجيدة
الكلٌة يأوداف كل منظير من المناظٌر الستة لبطاقة العالمات المتيازنـة ،فإنه
ٌمكن إعداد بطاقة العالمات المتيازنة بمناظٌروا الستة معتمـدةط كلٌـاط علـى
المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌة ،يٌمكن تيضٌح ذلك من
خالل الشكل اآلتً :
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شكل رقم ()3
بطاقة العالمات المتوازنة بمناظٌرها الستة معتمدة على مقاٌٌس تكالٌف
الجودةالكلٌة
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Source: (Drury, Colin "Management and Cost Accounting", 7 th
ed., South-Western Engage Learning, London, 2008, p:577).
بتصرف من الباحثين

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصٌات
اوال :االستنتاجات:
 )1إن لتكالٌف الجيدة الكلٌة أومٌة كبٌرة فً تقيٌم األداء الستراتٌجً من خالل
تيفٌروا لمجميعة من المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة الخاصة بىذن التكالٌف،
يٌمكن القـيل إن الحصـيل علـى المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة
الكلٌة ٌَعتمد على تحدٌد يقٌاس تكالٌف الجـيدة الكلٌة ياإلفصاح عنىا بتقارٌر
منفصلة دين إومال تكالٌف الجيدة المخفٌة .كما إن وذن المقاٌٌس منسجمة مع
أوداف اليحدة االقتصادٌة قصٌرة يطيٌلة األجل يبذلك فىً تساعد فً تقيٌم
األداء الستراتٌجً لليحدة االقتصادٌة بشكل فاعل يكفيء.
 )2إن تكالٌف المنع يالتقٌٌم يالفشل الداخلً يالفشل الخارجً تمال مقاٌٌس مالٌة
لءداء يغالباط ما تكين وذن المقاٌٌس مرتبطة باألوداف قصٌرة األجل يإضافة
إلى وذن المقاٌٌس فإن وناك مجميعة من المقاٌٌس غٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة
الكلٌة المتعلقة برضا الزبائن يجيدة العملٌات الداخلٌة يالتً تكين متكاملة مع
المقاٌٌس المالٌة ،يإن وذن المقاٌٌس تساعد فً القٌام بعملٌة تقيٌم األداء
يالتً من أومىا إنىا تكين
الستراتٌجً ألنىا تتسم بمجميعة من الخصائ
منسجمة مع أوداف يستراتٌجٌات اليحدة االقتصادٌة يتتكين من مقاٌٌس
داخلٌة يخارجٌة يإنىا تحقة التيازن بٌن األوداف قصٌرة يطيٌلة األجل يإنىا
تتمتع بالمرينة كما إنىا تيفر معليمات تغذٌة راجعة تساعد فً إجراء
التصحٌحات من أجل تحسٌن األداء
 )3وناك إمكانٌة الستعمال المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجيدة الكلٌـة فً
تقيٌـم األداء الستراتٌجً من خالل بطاقة العالمات المتيازنة بمناظٌروا الستة
يذلك ألن وذن المقاٌٌس مرتبطة بأوداف كل منظير من المناظٌر الستة لىذن
البطاقة ،يعلٌه فإنه ٌمكن القيل بـأنه قـد أصبـح باإلمكان إعداد بطاقة العالمات
المتيازنة معتمدة كلٌاط على المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتكالٌف الجـيدة
الكلٌة يبما ٌساعـد فً ا لقٌام بعملٌة تقيٌـم األداء الستراتٌجً لليحـدة
االقتصادٌـة يبالشكل الذي ٌتالئم مع التغٌرات العدٌدة التً حصلت فً بٌئة
التصنٌع الحدٌاة.
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ثانٌا :التوصٌات:
 )1على اليحدات استعمال المقاٌٌس المالٌة يغٌر المالٌة لتقيٌم االداء لتحقٌة
التقيٌم المتكامل يالسلٌم بٌن االوداف القصٌرة يالبعٌدة المدى ضمن اداءوا
الستراتٌجً.
 )2ضريرة االوتمام بكلف الجيدة ياحتسابىا ياالفصاح عنىا بتقارٌر تفصٌلٌة
الومٌتىا ببٌان يضع الجيدة لدى الشركة يمدى منافسة منتجاتىا يتكالٌفىا فً
بٌئة االعمال المعاصرة.
 )3التركٌز على دير كلف الجيدة بتقيٌم االداء من خالل مقاٌسىا المالٌة يغٌر
المالٌة يبما ٌمكن ربطىا يبطاقة العالمات المتيازنة من خالل مناظٌروا الستة.
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Abstract: The research has gained its importance from
importance of total quality costs and strategic performance
evaluation and correlate between there through balanced
scorecard where the importance of total quality costs assist
in setting by useful information in planning, controlling and
performance evaluation until help in continuous
improvement, reducing of costs, improvement of quality and
rational station process of management decision making .
The hypothesis of research has practicability of total
quality costs in setting of financial and nonfinancial
measures can be used in strategic performance evaluation
through balanced scorecard with six perspectives within
Iraqi manufacturing environment .
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