
 م 0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                         171  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 المالي للبنوك األداء تحسين في الجودة تكاليفعلى مساهمة الرقابة مدى 
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   :الملخص

 الدقايوة، على تكاليف الجوددة بعاارورها االربعوة اتكواليف مساهمة الرقابةمدى على  الدراسة للتعرفتهدف 

األداء المالي للبادك التجارية فوي  في تحسين (الخارجي الفشل تكاليف الداخلي، الفشل تكاليف التقديم، تكاليف

علووى عياووة  وزعوو لتحقيووه هوودف الدراسووة تووم تبووميم اسووتبا ة  ،فلسووطين موون خوورل مالووراة الربحيووة فيهووا

أن مستدى أهمية جددة تكاليف الدقاية والتقييم وتكاليف الفشول  ماها: عدة  تائج تدرل  الدراسة الى، الدراسة

فوي الباودك  الموالي كوان مرتفعواً  داءاألأن مستدى الداخلي والخارجي في البادك التجارية في فلسطين مرتفعاً. 

مون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة، مون حيوث هوام  من حيث العائد علوى االسوتامار، و التجارية في فلسطين

 الجوددة فويتكواليف  احبوائية لمسواهمةوجودد داللوة ، حيوث مجمول الوربح المتحقوه ومونالعمليواة، من الربح 

تدرووياة الدراسووة: أهووم مون  (.0.05ا تحسوين األداء المووالي للباوودك التجاريوة فووي فلسووطين عاود مسووتدى داللووة

اهتموام إدارة يف تخطوي   اوام الجوددة بشوكل مسوتمر، ضورورة ضرورة اهتمام إدارة الباو  بوالتحقه مون تكوال

 البا  بتقييم تكاليف الجددة بشكل مستمر.

 تكاليف الجددة، األداء المالي، البادك التجارية، فلسطين.  :الكلمات المفتاحية
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Contribution of Quality Cost Control to Improving Bank's Financial  

Performance (An Applied Study on Commercial Banks in Palestine) 

 

Dr. Khaled M. Al Madhoun 

Associate Professor –University Of Palestine 

 

Abstract: The study aims to identify the contribution of controlling the costs of 

quality with its four components (prevention costs, evaluation costs, internal 

failure costs, costs of external failure) in improving the financial performance of 

commercial banks in Palestine through profitability indicators in them, to achieve 

the objective of the study. A questionnaire was designed and distributed on the 

study sample, The study reached several conclusions, including: The level of 

importance of quality prevention and evaluation costs and the costs of internal and 

external failure in commercial banks in Palestine is high. That the level of 

financial performance was high in commercial banks in Palestine in terms of 

return on investment, in terms of return on equity, in terms of operating profit 

margin, and in terms of gross profit margin and there is a statistical indication of 

the contribution of quality costs to improving the financial performance of 

commercial banks In Palestine, the significance level is (0.05). Among the most 

important recommendations of the study: The need for the bank’s management to 

continuously check the costs of planning the quality system. The need for the 

bank’s management to continuously assess quality costs.. . 

Key words: Quality Costs, Financial Performance, Commercial Banks, Palestine. 
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 المقدمة -1

تسعى مااماة األعمال بشكل عام والمااماة العاملة في القطاع المبرفي بشكل خاص إلى تحقيه المزايا 

، والبحث وضمان بقائها واستمراريتها العالمية،التاافسية التي تمكاها من مداجهة التحدياة الخطيرة للماافسة 

 . عن السبل والدسائل التي تساعدها على تحقيه هذه المزايا

متسارعة، تسعى مااماة األعمال  وتقاية اقتبادية تطدراة من في الدق  الحاضر ه العالملما يشهد اراً 

بشكل عام والمااماة العاملة في القطاع المبرفي بشكل خاص إلى تحقيه المزايا التاافسية التي تمكاها من 

والبحث عن السبل والدسائل مداجهة التحدياة الخطيرة للماافسة العالمية، وضمان بقائها واستمراريتها ، 

 تتاافس والبادك خبدراً  عمدما الماسساة أربح  لذل  و تيجة التي تساعدها على تحقيه هذه المزايا،

الزبدن بتقديم خدماة تتسم  رضا كسب خرل من السدق في حبة أكبر االستحداذ على أجل من بياها فيما

 .في المجال المبرفي العالمي بالحداثة ومسايرة للتقدم

ولغرض االرتقاء بمستدى الخدمة المقدمة للزبائن ومداجهة حدة الماافسة والمحافاة على الحبة السدقية 

البد من االهتمام بعاارر الجددة وتحديد تكاليفها وتحليلها وإدارتها بشكل علمي مدروس الن هذه التكاليف 

تاخذ في الحسبان عاد كذل  و ،والتطدير كما تستخدم في التقييم والبحث ،تعد أداة مهمة للعديد من القراراة

 (.2102أحمد، االجددة إعداد مداز ة المبروفاة وذل  من اجل تحسين األداء وتقديم خدماة عالية 

في ظل هذه الاروف تدرك البادك وبشكل متزايد أن االهتمام بتكلفة الجددة من األساليب المهمة والحدياة  

يادي إلى تكريس مما  ،الماليالجددة وتأثيرها اإليجابي على األداء التي ستادي إلى خفض التكلفة وتحسين 

الجددة بأبعادها األربعة االدقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل  يفلاتكبالبادك لرهتمام  جهدد إداراة

البادك تقدم اداراة و المالي.والرقابة عليها لدورها ومساهمتها في التأثير على مالراة األداء  الخارجي(

بما ياثر على الاشاط  االستراتيجيةلبادك بما يحقه رؤيتها ورسالتها وأهدافها المالي ل داءاألمتابعة أيضاً ب

 (.2112االسيد، المبرفي و مد وازدهار االقتباد الدطاي 

 مشكلة الدراسة -1-1

 بيانبتحسين أدائها المالي من خرل ذل   إن  جاح البادك في تحقيه أهدافها وتحقيه ميزة تاافسية يكدن

 فيوالفشل الخارجي(  الداخلي،الفشل  التقييم، الماع،تكاليف الجددة بأبعادها األربعة االرقابة على  مساهمة

وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمال في اإلجابة على الساال  ،فلسطينتحسين األداء المالي للبادك العاملة في 

 الرئيس التالي:

 األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين؟ في تحسينتكاليف الجددة  الرقابة على ساهمةمدى مما 

 وتفرع من الساال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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األداء المالي في البادك التجارية في  في تحسينتكاليف الماعاالدقاية(  الرقابة على مدى مساهمةما   -0 

 فلسطين.

األداء المالي في البادك التجارية في  في تحسينتكاليف التقييم  على الرقابة مدى مساهمةما  -2

 فلسطين.

األداء المالي في البادك التجارية في  في تحسينتكاليف الفشل الداخلي  الرقابة على مدى مساهمةما  -3

 فلسطين.

األداء المالي في البادك التجارية  في تحسينتكاليف الفشل الخارجي  الرقابة على مدى مساهمةما  -4

 في فلسطين.

 همية الدراسةأ -2-1

 تابع أهمية الدراسة من اآلتي:

 الخدماة لما لهذا المدضدع من أثر كبير.في الرقابة على تكاليف جددة  البادك اهتمامزيادة  .0

 البادك.رقابة على تكاليف الجددة من تبدراة حدل التكاليف التي تتحملها ما يدفره الضب  وال .2

أهمية تكاليف الجددة في تعزيز المركز التاافسي للبادك وزيادة كفاءة عملياتها وخفض التكاليف  .3

 .وتحسين األداء المالي لهاوتحسين األرباح وبالتالي زيادة جددة الخدمة المقدمة للعمرء 

تكاليف في الشركاة والتي تعد أحد العاارر الرئيسة في الرقابة على تكاليف الجددة أهمية  .4

 الخدماة وعرقتها باألداء المالي.

دراسة تكلفة الجددة ومكد اتها لتدفير المعلدماة إلدارة البا  لمساعدتها في القيام بدظائفها المختلفة  .5

 .من التخطي  والرقابة واتخاذ القرار لتحقيه األهداف

المبارف في الدق  الحاضر تكاليف الجددة في ظل زيادة حدة الماافسة التي تداجهها لالدور المهم  .6

بحيث أربح استمرار هذه المبارف متدقفاً على قدرتها على تقديم ماتجاتها بأسعار تاافسية وجددة 

 .مما ياثر على الربحية واألداء المالي عالية وبتكلفة أقل

 أهداف الدراسة -3-1

 تسعى الدراسة لتحقيه األهداف التالية:   

 ة في البادك.التعرف على مفهدم تكاليف الجدد -0

 التعرف على عاارر تكاليف الجددة في البادك التجارية في فلسطين. -2

 ومالراته .االداء الماليالتعرف على ماهية  -3

 تكاليف ،الدقاية اتكاليف بعااررها االربعة تكاليف الجددةعلى  مساهمة الرقابة مدى التعرف على -4

األداء المالي للبادك التجارية  في تحسين (الخارجي الفشل تكاليف ،الداخلي الفشل تكاليف التقديم،

 .من خرل مالراة الربحية فيها في فلسطين
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لتدظيف  الدراسةتقديم االستاتاجاة والتدرياة التي يمكن أن تسهم في تحسين قدرة البادك قيد   -5 

 .تحسين االداء الماليتكاليف الجددة وبيان دورها في  عن محاسبةال

 مخطط الدراسة -4-1

  :هما رئيسينال متغيرينال إطار في للدراسة االفتراضي المخط 

 تكاليفا :هي فرعية متغيراة أربعة وتضم ،الجددة تكاليف بمحاسبة تتمال المستقل: المتغير -0

 .) الخارجي الفشل تكاليف ،الداخلي الفشل تكاليف التقديم، تكاليف ،الدقاية

 األداء المالي يتمال في :التابع المتغير  -2

 التابعةالمتغيراة و المستقلة متغيراةللدراسة مع تدضيح ال االفتراضي المخط  (1) الشكل يعرض

 .بياها فيما االفتراضية والعرقاة

 ( نموذج الدراسة1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راسة الد فرضيات -5-1

 :التالية الفرضياة رياغة تم الدراسة و مدذج وأهداف لمشكلة تجسيداً 

 الرئيسة الفرضية

 PVC ()الوقايةتكاليف المنع 

 

    APCالتقييم تكاليف 

 

 IFCتكاليف الفشل الداخلي 

 
 EFCتكاليف الفشل الخارجي 

 

 األداء المالي

F P                        

 المتغير المستقل

COQ تكاليف الجودة 

 

 المتغير التابع
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 :HO1  معادية مستدى عاد إحبائية داللة دجدي ال (α ≤ 0.05) في  الجددة تكاليف الرقابة علىمساهمة ل

 في البادك التجارية العاملة في فلسطين.. المالي األداء تحسين

 :االتية الفرعية الفرضياة الرئيسية الفرضية عن وياباه 

 :االولى الفرعية الفرضية

: HO1-1 معادية مستدى عاد إحبائية داللة يدجد ال (α ≤ 0.05) الدقاية تكاليف الرقابة على مساهمةل 

 في البادك التجارية العاملة في فلسطين. المالي األداء في تحسين

 الفرضية الفرعية الثانية:

: HO1-2 معادية مستدى عاد إحبائية داللة يدجد ال (α ≤ 0.05) التقييم تكاليفالرقابة على مساهمة ل 

 البادك التجارية العاملة في فلسطين.في  المالي األداء في تحسين

 الفرضية الفرعية الثالثة:

: HO1-3 معادية مستدى عاد إحبائية داللة يدجد ال (α ≤ 0.05) الفشل  تكاليفالرقابة على  لمساهمة

 في البادك التجارية العاملة في فلسطين. المالي األداء في تحسين الداخلي

 الفرضية الفرعية الرابعة:

: HO1-4 معادية مستدى عاد إحبائية داللة يدجد ال (α ≤ 0.05) الفشل  تكاليف الرقابة على مساهمةل

 في البادك التجارية العاملة في فلسطين. المالي األداء في تحسين الخارجي

 منهج الدراسة: -6-1

 الدراسة.تم االعتماد في الدراسة على الماهج الدرفي التحليلي في تحليل البيا اة واختبار فرضياة 

 :ماها، البيا اة جمع في أساليب عدة اعتمدة الدراسة

 الجددة تكاليف بمحاسبة العرقة ذاة المحلية اإلرداراة وجميع العلمية والمجرة للكتب المراجعة -١

 .البلة ذاة االختباراة جميع وفي التاافسية والميزة

 .التاافسية والميزة الجددة تكاليف المحاسبة مجال في اال تر   لبكة عبر  شر لما المراجعة -٢

لكل من  والفرعية الرئيسة المتغيراة وتشمل ،الدراسة بمدضدع الخارة البادد من تكدنت االستبا ة -٣

 .واألداء المالي الجددة، تكاليف
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 حدود الدراسة -7-1

البادك االسرمية والبادك الحدود المكا ية: تطبه الدراسة على البادك التجارية العاملة في فلسطين باستاااء 

 االجابية.

 .2102لاهاية عام  2105عن الفترة من  البيا اة والمعلدماة المتدفرةالحدود الزما ية: 

 ذوي من اإلدارية المستدياة في العاملين لمل  عمدية بعياة للبحث البشرية الحدود الحدود البشرية: تجسدة

مدراء و، المحاسبينالمحاسبة، رؤساء قسم المدراء الماليين،  من الجددة تكاليف مجال في االختباص

 .الجددة في البادك التجارية

 

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار-2

 الدراسات السابقة: -1-2

إلى تحليل تكاليف جددة البيا ة فوي ماامواة ربحيوة (. هدف  الدراسة Weinstein, et..al, 2009دراسة ا

األمريكيووة. وتووم االعتموواد علووى  اووام تكلفووة البوويا ة بتحليوول تكوواليف جووددة البوويا ة. الووذي بالداليوواة المتحوودة 

يساعد على فتح اتباالة بين اإلدارة العليا ووظيفة البيا ة. وقد تدرل  الدراسة إلى أن الااام وفور قاوداة 

البويا ة بموا يقلول  جديدة لرتبال لتدضيح أفضل الممارساة وتاسيه الجهدد في إدارة الجددة وتحسين جددة

 من تكاليف الجددة.

وهدف  الدراسة إلى بيان أهمية الجددة وا عكاسها على التكلفة والربحية في  (،2101 ،الحلبيادراسة 

وتأثير مفاهيم الجددة على  ومحاسبي،وتااول  مدضدع الجددة من جا بين اداري  البااعية،المشروعاة 

اسة على الدرفي التحليلي. ومن  تائج الدراسة أن مفهدم الجددة تحليل البيا اة المحاسبية. اعتمدة الدر

أن  اام  تكاليف،يجب أن يحقه التدازن بين مدارفاة الماتج وتدقعاة العميل ويكدن هذا التدازن بأقل 

اعتبار جددة الماتج هدفاً  الدراسة،تكاليف الجددة يمال أحد فروع  اام محاسبة التكاليف. ومن تدرياة 

العمل على تبميم  اام  الماامة،لشركاة فيجب عمل تكامل بين وظيفة الجددة وباقي أجزاء رئيسياً ل

 تكاليف قادر على قياس وتسجيل تكاليف وماافع برامج الجددة التي تطبقها الماشأة.

 وتكاليف الدقاية تكاليف (الجددة تكاليف دور على التعرف الى الدراسة هدف ( 2101دراسة االحدياي، 

 في االدوية تبايع لشركاة المالي االداء تحسين في (الخارجي الفشل وتكاليف الداخلي الفشل وتكاليف التقييم

 تدزيع تم حيث الدراسة عياة من المعلدماة لجمع رئيسية كأداة االستبا ة على الدراسة واعتمدة .االردن

 الدراسة تدرل  وقد، لمحاسبيناو المالييندراء للم والاا ية والجددة اال تاج لمديري مدجهة االولى استبا تين

 تكاليف المتضماة التبايع جددة لتكاليف معادية داللة ذو ايجابي دور وجدد ماها :الاتائج من العديد الى

 .األرد ية االدوية التبايع لشركاة المالي االداء تحسين في الخارجي والفشل الداخلي والفشل والتقييم الدقاية

  .مستمر بشكل الجددة  اام تخطي  بتكاليف الشركاة ادارة اهتمام ةربضرو الدراسة واور 
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هدف الدراسة إلى تدجيه عااية إداراة المبارف إلى تحديد ورقابة عاارر كلف ، (2102 ،أحمد ادراسة  

الجددة بالشكل الذي ال يسمح بقبدل أي فشل خارجي بالخدمة المقدمة للزبائن وتحقيه القيم المستهدفة 

للمبرف. وتمال  مشكلة الدراسة من عدم اهتمام إدارة المبرف بتحديد ومراقبة كلف الجددة وتبايفها 

ومن  المبرف،ى كلف الماع، كلف التقييم، كلف الفشل الداخلي وكلف الفشل الخارجي مما ياثر في  شاط إل

 تائج الدراسة وجدد حاجة ملحة لتاقيف الكدادر العاملة في القطاع المبرفي بمتطلباة الجددة وآلياة 

على عاارر كلف الجددة بشكل تبميم جددة الخدمة وتقديمها ابتداًء بالتبميم الدظيفي ورسم سياسة اإل فاق 

دقيه ومراقبة عملية اإل فاق وتخطي  تدجيهها بالشكل الذي ياثر ايجابياً في  شاط المبرف ويادي إلى 

 تحقيه قيمه المستهدفة.

 المبرفي للااام الجددة تكاليف مع التكيف كيفية لمعرفة الدراسة هذه ( هدف Arenas, 2014دراسة ا  

 قياس إلجراء حالة دراسة تطدير تم حيث اإلدارة، مجلس مستدى على إدارية داةاستخدامها كأ يمكن والتي

المالية لعياة  البيا اة على الدراسة كدلدمبيا. واعتمدة في الكبرى البادك من ثرثة في لتكاليف الجددة عملي

 المتغيراة الخارجية مع التقليدي) الفشل التقييم، ،الدقاية (PAF  مدذج اسلدب بدمج الباحث وقام البادك من

 أن اهمها من الاتائج العديد الى الدراسة تدرل  وقد البادك.  في الجددة على تاثر التي الهامة والداخلية

 وعلى االدخار، الخدماة، وفرص جددة التحسين فرص تحديد على يساعد COQ الجددة تكاليف تطبيه

 التكاليف هذه تعد حيث الااام المبرفي ضمان اجل من الدقاية تكاليف في مستمر بشكل االستامار البادك

 لطبيعة مفبل تحليل اجراء الضروري ا ه من الى واور  الدراسة اهمية، الجددة تكاليف عاارر أكار من

 الدراسة واستفادة .الخدمة تل  في الجددة على تكاليف تاثر التي المتغيراة تحديد أجل من خدمة كل عمل

 الخدماة. جددة تحسين  عكاسها علىا او الجددة تكاليف تطبيه لمعرفة الحالية

 للماسسة المالي االداء على الجددة تكاليف أثر معرفة الى الدراسة هذه هدف ( 2102دراسة اسارة، 

 أسلدب إتباع وتم البداقي. أم والية-مليلة عين- الدسمة والمداد الزيدة إل تاج بروليبدس بماسسة االقتبادية

 عياة على استبا ة 40 تدزيع الى باإلضافة الااري جا به في المدضدع هذا لدراسة التحليلي الدرفي الماهج

 ذو ايجابي أثر وجدد ابرزها :الاتائج من العديد الى الدراسة وتدرل  وعمال اداريين من البا  مدظفي من

 المالي االداء تحسين على) الخارجي والفشل الداخلي والفشل والتقييم الدقاية (الجددة لتكاليف إحبائية داللة

 الجددة بتكاليف االهتمام بضرورة الدراسة هذه واور  .الدسمة والمداد الزيدة إال تاج بروليبدس لماسسة

 على الجددة تكاليف أثر معرفة في الدراسة واستفادة .المقدمة والخدماة للماتجاة المستمر تحسين بهدف

 .الدراسة هذه  تائج مع الحالية الدراسة اليها تدرل  التي الاتائج ومقار ة المالي االداء تحسين

 األداء على الجددة تكلفة تأثير معرفة إلى الدراسة هذه تهدفAbulaila, & Aloudat, 2019 )دراسة ا

متغيراة  بيا اة على باالعتماد التحليلي الدرفي الماهج ستخدم او .األردن في العاملة للبادك المالي

 سةرادلل المستقل المتغير قياس تم حيث االردن في العاملة لبادك السادية المالية التقارير من الدراسة 

  الداخلي، الفشل وتكاليف التقييم، وتكاليف الدقاية، تكاليف على باالعتماد )الجددة تكاليف(
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 على العائد( مالية مالراة ثرثة خرل من )المالي األداء( التابع المتغير قياس وتم الخارجي الفشل وتكاليف 

 البادك أن :ابرزها الاتائج من العديد الى الدراسة تدرل   ( Tobin`s Q و السهم، وربحية األردل،

 لتكاليف معادي أثر يدجد ال ا ه الى الاتائج وألارة عام، بشكل الجددة بأ شطة تهتم األردن في العاملة

 العاملة البادك في االردل على العائد معدل على الخارجي الفشل وتكاليف الداخلي الفشل وتكاليف الدقاية

 عدم الى باإلضافة .االردل على العائد معدل على التقييم لتكاليف معادي ايجابي أثر يدجد بياما االردن، في

 ايجابي أثر ووجدد ، Tobin`s Q مالر على الخارجي الفشل وتكاليف الدقاية لتكاليف معادي أثر وجدد

 مالر على سلبيا تاثر الداخلي الفشل لتكاليف ان وتبين ، Tobin`s Q مالر على التقييم لتكاليف معادي

Tobin`s Q في االستامار زيادة بضرورة التجارية البادك اداراة الدراسة واور  .البادك هذه في 

 عدم عن الااتجة الخارجي الفشل وتكاليف الداخلي الفشل تكاليف تقليل في دور مهم لها ألن الدقاية التكاليف

 .للجددة المطابقة

 Camelsا( هدف  الدراسة إلى تقييم أداء البادك األرد ية باستخدام Al-abedallat, 2019دراسة ا

model امدذج على أداء البادك المقاسة بالعدائد ال، والتعرف على أثر مكد اة (2102-2113( للفترة ا

على األردل ، والعدائد على حقدق المساهمين، و رافي الدخل. واستخدم  الدراسة عياة من أكبر أحد 

عشر مبرفاً من البادك األرد ية اعتماداً على رأس المال وأردل البادك، وذل  الختبار فرضياة الدراسة 

. وخلب  الدراسة إلى أن البادك األرد ية E-Viewsاستخدام بر امج باختبار اال حدار الخطي المتعدد ب

، وأن البادك األرد ية بشكل عام لديها  سب ماخفضة من العائد  ٪02لديها  سبة كفاية رأس مال أعلى من 

على األردل والعائد على حقدق الملكية بسبب ارتفاع مستدى السيدلة ، وتحفاها الشديد على االستامار في 

اديه. الزيادة ضريبة الدخل في األردن، وأن البادك التجارية لديها ميزة على البادك اإلسرمية في البا

بالكامل من (  Camels modelاومقاييس األداء. أور  الدراسة بتطبيه  مدذج  المذكدر امدذجالمكد اة 

 ادك اإلسرمية.وزيادة اهتمامه بأداء الب قبل البا  المركزي لتقييم أداء البادك في األردن،

تكاليف الدقاية وتكاليف التقييم اتهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر تكاليف الجددة ( 2121دراسة اغامه، 

رد ية والتي تم ألداء المالي في الشركاة الخدمية األ( على اوتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي

،  2102لركاة  قل في  هاية عام  2تحديدها في لركاة الاقل المدرجة في بدررة عمان وعددها 

لفترة الداقعة بين لولتحقيـه هــذا الهــدف تم جمع البيا اة من القدائم المالية الماشدرة لشركاة قطاع الاقل 

 (( SPSSحبائي العتماد على البر امج االا واختبار فرضياتها تمولتحليل بيا اة الدراسة . 2009-2018

ى وجدد أثر لتكاليف الجددة وتدرل  الدراسة ال .ختبار الفرضياةال حدار المتعدد البحيث استخدم تحليل ا

، كما ان هااك تفاوة في أثر ردلألومعدل العائد على ا (Tobins Q’) مالرداء المالي مقاسا في ألعلى ا

 .ثر ايجابي ام سلبيألداء المالي سداء كان األمالراة ابعاد تكاليف الجددة على ا
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بالحد من الفشل الداخلي والتكاليف المترتبة عليها الشركاة ضرورة اهتمام اداراة  مــن التدرــياة أهمهـا  

جراءاة الدقاية هتمام بشكل أكبر بإالل زيادة ارداء المالي، وذل  من خألالما لها من تأثير سلبي على 

 .و التي تحد من حدوث الفشل الداخلي والخارجي والتقييم

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

، فوي الباودك إن الدراسة الحالية من الدراساة العربية القليلة على حد علم الباحاين التي تتااول تكاليف الجددة

، بياموا فوي الماسسواة والشوركاة البوااعية حيث إن معام الدراسواة السوابقة قود ركوزة علوى كلوف الجوددة

هووذه الدراسووة علووى كلووف الجووددة المتعووارف عليهووا وهووي كلووف الدقايووة والتقيوويم والفشوول الووداخلي  اعتموودة

الجددة فوي تحسوين األداء الموالي  تكاليف الرقابة علىمساهمة مدى والخارجي. كذل  فقد تااول  هذه الدراسة 

 لسطينفي البادك التجارية العاملة في ف

 النظري: اإلطار-2-2

 مفهوم تكاليف الجودة:-1-2-2

تقدم اإلدارة، وكجزء من جهددها إلدارة جوددة ماتجاتهوا أو خودماتها بقيواس تكواليف األ شوطة الرزموة لضوب  

 :Hilton, et..al,2008الجددة وتكاليف األ شطة أو اإلجراءاة المتخذة لتبحيح الفشل فوي ضوب  الجوددة ا

( أن الكلفة تعد احد عدامل الاجاح الرئيسية للماامة، إضوافة Horengren, et..al,2003: 3وياكد ا (.266

إلى الجددة، والدق ، واإلبداع. لذا تسعى مااماة األعمال إلى السيطرة على تكاليف إ تاج سلعها او خدماتها 

ا العميول الاواتج عون باستعمال طرق معياة وأساليب مختلفة تمكاها مون الدرودل إلوى أهودافها فوي تحقيوه رضو

زيادة قيمة الماتج لديه مقار ه بالماتجاة الماافسة. ويستعمل مبطلح ادارة الكلفة لدروف الماواهج واأل شوطة 

المستعملة إلدارة قراراة التخطوي  والرقابوة قبويرة وطديلوة األجول التوي تزيود القيموة للزبودن وتخفوض كلفوة 

 الماتجاة والخدماة. 

 ترجع الجددة تكاليف مفهدم مجال في المعرفية اإلسهاماة اولى أن   على االدبياة تفق ا        

 وجهة من تفهم ما غالباً  الجددة تكاليف فإن   تقليدي وبماادر ،Brekke,& Franzen, 2007, p13)اإلى

 مفهدم اتساع ومع ،المدارفاة عن اإل تاج ا حراف  عن الاالئة التكاليف على التركيز عبر اال تاجية الاار

 أن   إال الجددة، لتكاليف محدد مفهدم وضع في الباحادن اختلف التاافسية الميزة أبعاد أهم من بدرفها الجددة

 & Schiffauerova) المطابقة عدم تكاليف ليهاا مضافاً  المطابقة تكاليف تعاي أ ها على اتفاقاً  هااك

Thomson, 2006, p11)  ، الضرورية بالاشاطاة، الماامة قيام عن الاالئة التكاليف أجمالي " أ ها أو 

 االخرى والتكاليف الجددة متطلباة وتقديم لضمان الاالئة والتكاليف ماها الدقاية أو الرديئة، الجددة لتجاب

 ,Machowski & Dale) ألار وقد Beecroft, 2000, p3).ااال تاج بعد الرديئة عن الجددة الاالئة

1998,    p85) المطابقة عدم وتكاليف تكاليف المطابقة إلى التكاليف تل  تبايف في قبدالً  هااك أن   إلى 

 تدفعه الذي السعر هي المطابقة تكاليف بأن Schiffauerova & Thomson, 2006, p647) ويفسر
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 تكاليف أن   حين في الجددة، وتقديم الفحص تكاليف ،أي الرديئة الجددة من الدقاية مقابل البااعية المااماة 

 .الخدمة أو الماتج فشل بسبب تحدث التي الرديئة الجددة كلفة هي المطابقة عدم

 وريا تها، وتشغيلها وتافيذها الجددة إدارة  ام تبميم في تحدث التي التكاليف بأ  ها الجددة تكاليف وعرف 

 أو الماتج فشل وتكاليف الااام وتكاليف المستمر التحسين برامج مع تتزامن التي المدارد كلفة عن فضرً 

ا الفضل،  يرى ،Dale & Plunkett, 1995, 16)ا قيمة تضيف ال التي الاشاطاة وتكاليف الخدمة

 2102وغدير، 

 ماتجاتها أن   بسبب تحدث التي للماامة الكلية الخسائر" بأ ها الجددة تكاليف تعريف يمكن بأ ه (232 ، ص

 التي التكاليف تضما  لكد ها واسعة كا   السابقة التعريفاة أن   إلى اللارةا وتجدر ماالية". غير وعملياتها

 الاالئة الخسائر تضما  أ ها عن فضرً  الجددة، تكاليف من التقليدي بالماادر تعد ال وهي قيمة، تضيف ال

 للجددة البريطا ي المعيار بماادر الجددة تكاليف وتعاي. المجتمع خسائر بضماها الرديئة الجددة عن

 ذاة والكلفة الخدمة،  أو الماتج جددة مع تقترن والتي والمجتمع والمستعمل الماتج لدى تاشأ التي الافقاة"

 بسبب الخسائر عن فضرً  التقديم و شاطاة المعيب من للدقاية  تيجة والافقاة كا   اياما بالجددة البلة

  " (Alexandros et al 2000, p2).والخارجي الداخلي الفشل

 الجودة في البنوك: تكاليف تصنيف -2-2-2

 ,Morse؛  Hilton, et..al, 2003, p276العديد من الباحاين أ داعاً مختلفة من تكاليف الجددة ا تااول

et..al, 2002, p383  ،وهي:966:2000؛ جاريسدن  درين ،) 

المتحققة من إ فاق مبالغ لماع حدوث عدم التدافه أو  التكاليفبأ ها  التكاليفوتُعرف هذه المنع:  تكاليف -1

 ,Evans & Lindsay )المطابقة مع المدارفاة المطلدبة لحين وردل السلع أو الخدماة إلى الزبائن

2002, p469)  ومن أ داع هذه التكاليف،  كلفة تخطي  الجددة، كلفة تبميم وتطدير الماتدج، كلف التدريب

على عملياة اإل تاج، كلف وقائية أخرى، كلف السفر وااليفاد، التراكاة اال تر  ، والتأهيل، كلف الرقابة 

الدعاية واالعرن، طباعة و شر، ضيافة، ماتمراة و دواة، احتفاالة، اهرك المدجدداة االشحما ي، 

كلف التدريب والتأهيل  الماع التي تبرف في المبارف هي، تكاليفومن أهم أ داع  (.23 ، ص2112

فاية وإدارية متطدرة ومبدعة  من خرل إلراك العاملين في دوراة وبرامج تدريبية بهدف خله كدادر وذل 

كما أن هااك تكاليف وقائية أخرى مال كلف  وتقديم الخدمة إلى الزبائن بشكل مقبدل من المرة األولى،

رفع جددة الخدمة المقدمة ومكافآة العاملين لضمان  وكلف إدارية ككلف الاقل االلتراك في لبكة المعلدماة

 للزبائن وتقليل وق  اال تاار.

المرتبطة بقياس وتقييم وتدقيه جددة الماتجاة والخدماة لضمان تدافقها  التكاليفوهي  التقييم: تكاليف.  2

بكلف ( وتتمال هذه الكلف...   Quarles & Sower, 2007, p124مع متطلباة الزبائن ومعايير الجددة  ا

لعملية الباع وكلف مداد ومعداة الفحص الرزمة لقياس مستدى الجددة   المداد المشتراةفحص واختبار 
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وغالباً  وكلف تدقيه ومراجعة البيا اة المرتبطة بالعمل وكلف الرقابة والفحص على العملياة اإل تاجية... 

 ,Evens, & Lindsay)تكدن كلف التقييم في المااماة الخدمية أكبر مما هي عليه في المااماة السلعية

2002, p31) ،ريا ة المبا ي واألجهزة تكاليف ومن ابرز أ داع كلف التقييم التي تاهر في المبارف هي ،

ف تدقيه العملياة والبيا اة المبرفية وغالباً ما تكدن هذه الكلفة مرتفعة الن تدقيه العملياة يلاكتو

ويُطله على  ( 55، ص 2112العيااةاالسلما ي، المبرفية تكدن لاملة وال يبلح أسلدب التدقيه بأسلدب 

تدقيه العملياة المبرفية بالتدقيه التشغيلي حيث يتضمن تدقيه جددة الخدمة من جميع الجدا ب اإلدارية 

والفاية والمالية وتقديم  تائج التدقيه مع التدرياة إلى الجهة المساولة وذل  لمعالجة األخطاء قبل تقديم 

كما تمال كلف ريا ة األجهزة  دع من أ داع كلف التقييم للمحافاة على مستدى  للزبدن.الخدمة أو المعاملة 

 جددة السلعة أو الخدمة.

المطلدبة لتحديد األخطاء أو اال حرافاة المدجددة في السلع أو  التكاليفوهي الفشل الداخلي:  تكاليف. 3

لكلف التي تحدث خرل مراحل اإل تاج والتي وايبالها للزبدن ويمكن تعريفها بأ ها ا الخدماة قبل تقديمها

ومن  (:43Mcwatters,et.al., 2001 اللزبائن. تساعد على اكتشاف الماتجاة رديئة الباع قبل وردلها 

وكلف إررحها، وكلف فشل المعالجة بسبب استخدام  المعيبةأهم أ داع هذه الكلف، كلف اكتشاف الدحداة 

معداة تبليح غير مااسبة وكلف تدقفاة المكائن وإررحها والديدن المعدومة وكلف االتباالة 

وغالباً ال تكدن هذه التكاليف واضحة في المااماة الخدمية وتكدن ماخفضة قياساً  والقرطاسية وغيرها.

 & Evansبحيح الخطأ قبل وردل الخدمة للزبائن ضئيلة.احيث أن فررة ت بالقطاع البااعي...

Lindsay, 2002:473)  فيما يخص المبارف تتشمل كلف الفشل الداخلي كلفة القرطاسية وكلفة

المطبدعاة المتعلقة بطبع السجرة المبرفية لمتابعة اإلعمال المبرفية وإخطار الزبائن عن ودائعهم 

الفشل الداخلي...  تكلفةدد وتعد الديدن المعدومة جزء من مكد اة وحساباتهم المبرفية... تكاليف الدق

ومطلدب من اإلداراة تخفيض هذه التكاليف إلى الحد المعقدل وعدم المبالغة في البرف لتأثيرها على 

إرباح المبرف، وكذل  تكلفة الدق  الذي يبرفه ماتسبي المبرف مع الزبائن وتكاليف الحبدل على 

 من ضمن كلف الفشل الداخلي. المعلدماة البحيحة

التي تاتج من عدم مطابقة الماتج للمدارفاة بعد لحاه إلى الزبائن  التكاليفهي  الفشل الخارجي: تكاليف. 4

هذه الكلف تتحملها المااماة  تيجة تقديم ماتجاة أو خدماة غير متدافقة مع  (032: 2112االخطيب،

تسليم السلعة أو تقديم الخدمة للزبائن ومن أ داع هذه  المدارفاة المعروضة للزبائن وعادة تحدث بعد

الكلف... كلفة الضمان وكلفة إعادة تقديم الخدمة مرة أخرى، كلف الغراماة والكلف القا د ية الااتجة عن 

الدعاوي والشكاوي المرفدعة ضد الماامة واتعاب المحامين إضافة إلى كلفة فقدان السمعة التي تاثر سلباً 

يخص المبارف يعد هذا الادع من الكلف من األهمية مما فيما  (Schroeder, 2007زبائناعلى حجم ال

يتطلب من اإلدارة الرقابة والسيطرة عليه بشكل مقبدل الن األساس في عدد الزبائن يعتمد على السمعة 

يجة لزيادة الطيبة للمبرف... فكلما كان هااك مدثدقية ومبداقية بالتعامل مع المبرف زاد حجم الاشاط  ت

 زبائن المبرف.
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المباريف التي يافقها المبرف ذاة عرقة بالفشل الخارجي هي كلفة الخدماة القا د ية التي تاشأ  أبرزمن   

 تيجة لمتابعة القضايا المرفدعة ضد المبرف وكلفة التعديضاة والغراماة المترتبة على المبرف لبالح 

 الزبائن.

 وتصنيفها: أهمية تحديد تكاليف الجودة-3-2-2

أهداف  تعد كلف الجددة مقياساً جيداً لألداء أل ها تكشف عن كيفية أداء العاملين لداجباتهم وتحفيزهم لتحقيه  

 (.  (Rossi, & Tayior,  2000كما أن تبايف كلف الجددة إلى عااررها تساعد الماامة في  الماامة.

 تحديد فرص الربح. -

 وقراراة االستامار المرتبطة بالجددة.رياغة المداز اة الرأسمالية  -

 اتخاذ القراراة المتعلقة بالشراء والتجهيز. -

 التأكد من مدى مااسبة تدزيع أرااف كلف الجددة. -

 تشخيص أسباب الفشل في تحقيه الجددة. -

ويرى الباحث أن المبارف مااماة مالية مهمة البد أن ترتقي في مستدى الخدماة التي تقدمها للزبائن 

الجددة وتبايفها إلى  تكاليفلمداكبة التطدر الحارل في العالم في القطاع المبرفي. وتعد عملية حبر 

عااررها األساسية وبيان  سبة كل عابر من عاارر كلف الجددة ذاة أهمية وتأثير في  شاط المبارف 

 داة من أدواة تقييم أداء البادك.إضافة إلى كد ه أ

 المالي االداء -4-2-2

 المبالرة غير المبالرة او العرقة ذوي لدى يدامتز باهتمام ا داعها بكافة الشركاة في المالي االداء يحاى

 للحفاظ االساسي السبيل هد المالي االداء الن وغيرهم، ذل  والمستامرين واإلدربين والدارسين لباحاينمن ا

 للمعلدماة متكامل  اام يدفر حيث للشركاة المالية المقدماة من ويعتبر كما .الشركاة راواستمر بقاء على

 فاةااال حر لتحديد محددة ةامالر خرل من الشركاةأل شطة  الفعلي االداء لمقار ة بها والمدثدق الدقيقة

 .مسبقا المحددة االهداف عن

 ا جاز مدى لقياس  مالية ةامالر استخدام على يركز بأ ه المالي االداء ( Al-abedallat, 2019) وعرف

 التي المختلفة لألعمال  االساسي الداعم باعتباره البا  اداء عن المالي االداء رويعب ،المحددة االهداف

 مختلف في  استاماريه فرص في  وتزويدها لها  المالية المدارد اتاحة في ويساهم الشركاة تمارسها

 وان البقاء على وقدرتها ريتهااواستمر البا   جاح مدى لتحديد مقياس بأ ه المالي االداء ويعرف .الميادين

 ,Horngren) واستمراريتها وجددها مخاطر من يزيد المالي االداء من تحقيقه داالمر للمستدى فقدا ها

et.al, 2016).، وعرف Awan & Saeed, 2015)   )على للتعرف أداة عن يعبر أ ه المالي االداء 

 2017) ،ثاب  (وعرف . البا  أداء من معين جا ب أو ككل معياة لحاة في البا  في القائم المالي الدضع

 ةاومالر  تائج تحقيه بهدف الجهد من المزيد لبذل ،البا  في واالدارة العاملين تحفيز اداة بأ ه المالي االداء

 لجا ب او معياة، لحاه في للشركة المالي الدضع على لتعرف مالر يعتبر وبالتالي السابه، من أفضل مالية

 .محددة فترة وفي محدد يدم في السدق في اسهمها اداء او البا  اداء من معين
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 المتاحة، المالية المدارد استخدام في والفعالية القيمة خله في اال شطة مساهمة بمدى المالي االداء يعرف كما 

 (2018 وعباس، هية،از (الممكاة المالية التكاليف بأقل المالية االهداف بلدغ خرل من

 تشترك الذي العام المفهدم فأن به المرتبطة العديدة المفاهيم عن الاار وبغض المالي االداء أن الباحثويرى 

  .الممكاة التكاليف بأقل اليها تسعى التي اهدافها تحقيه على البا  قدرة هد التعريفاة معام فيه

 المالي االداء تقييم هدافأ-5-2-2

 وتعديل تبحيح أجل من تاهر فهي ،البا  في للرقابة الزمة رئيسية أداة وتقديمه المالي االداء يعتبر

 ،غامه (ضماها ومن المالي االداء لتقييم اهداف عدة وهاال  .المتاحة المدارداستخدام  وترليد تيجيةااالستر

2020 ) 

 .خطتها في المدرجةومقار ته باألهداف  الدحدة إ جاز مستدى على والدقدف الشركاة اداء تقييم -  -0

 الحلدل ووضع مسبباته وبيان لامل تحليلواجراء  ،البا   شاط في الضعف اماكن عن الكشف  -2

 .وتبحيحها الرزمة

 اقل وبتكاليف اكبر عائد لتحقيه رليدةبطريقة  المتاحة المدارداستخدام  كفاءة مدى على الدقدف - -3

 .أفضل وبادعية

 .الرليدة والمالية القراراة االدارية التخاذ المالي االداء يقدمها التي المالية البيا اة من االستفادة  -4

 للبنوك المالي االداء اهمية -6-2-2

 أن اهمية األداء المالي تابع من خرل: ( 2018ودرغام، ،عامر (وياكد

 معالجتها وكيفية والضعف القدة لتحديد جدا ب البيا اة مستخدميخدمة  -

 المطلودب المرضوي المسوتدى الشوركاة تحقيوه عودم وأن وفشول الشوركاة،  جواح لمودى المحدد العامل -

 .للخطر واستمراريتها وجددها يعرض

االسوتامارية  الفورص القتاواص الرزموة الماليوة المودارد اسوتغرل للشوركة يتويح المرتفوع الموالي األداء -

 المختلفة

 متابعة ومعرفة  شاط الماامة وطبيعته. -

 والمالية المحيطة. االقتباديةمتابعة ومعرفة الاروف  -

 المساعدة في إجراء عملية التحليل والمقار ة وتفسير البيا اة المالية. -

 المساعدة في فهم التفاعل مع البيا اة المالية. -

 المالي االداء على المؤثرة العوامل -7-2-2

 :(Abdallah, 2019 ) اهمها من المالي االداء على تاثر التي العدامل من العديد هااك
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 العاملين او البا  فياالدارية  الدظائف جميع فيه تتفاعل الذي االطار يتمال :التاايمي الهيكل -  -0 

 .وغيرها والمعلدماة اال شطة تبادل وأساليب والمساولياة والبرحياة

 المعلدماة، مرئمة ومدى وتقييمه عقر ية بطريقة راالقر اتخاذ كيفية في يتمال :التاايمي المااخ  -2

 هدافهاأو البا  لمهام العاملين رك ا اود البشري العابر وتامية االداء وتدجيه االدارة وأسلدب

 .و شاطاتها وعملياتها

 االهداف لتحقيه البا  في المعتمدة والطرق ةار والمها االساليب في تمال ة :التكادلدجيا  -3

 .أهدافها مع والماسجمة أعمالها لطبيعة المااسبة التكادلدجيا  دع تحديد البا  وعلى الماشددة،

 يدجد حيث الحجم، كبيرة أو متدسطة أو رغيرة لركة إلى البا  تبايف بالحجم يقبد  :الحجم  -4

 إجمالي أو الددائع إجمالي أو االردل إجمالي :ماها حجمها وفه الشركاة لتبايف مقاييس عدة

 .المبيعاة

 طرف من الشركاة على تطبه التي والتعليماة والقدا ين للدولة واالقتبادية المالية السياساة  -5

 .السدق وقدا ين الدولة

 األداء المالي ومؤشرات مجاالت -8-2-2

 مجاالة األداء المالي كاآلتي:( Wheelen & Hunger, 2006: 901ا  وتااول

الربحية: تدجد هااك مالراة عديدة لقياس هذا المجال ممالة باسب الربحية والتي تقويس فاعليوة اإلدارة  -

في تدليد األرباح، وتستخدم أيضاً للحكم على كيفيوة كفواءة اسوتخدام المااموة لمدجدداتهوا، ومون اهوم هوذه 

 Operating، وهووام  الووربح التشووغيلي Gross Profit Marginالاسووب هووام  الووربح اإلجمووالي 

Profit Margin وهوام  الوربح البوافي ،Net Profit Margin والعائود علوى االسوتامار ،Return 

On Investment والعائد على حه الملكية ،Return On Equity. 

المركز السدقي: ويتمال بالحبوة السودقية والتوي تشوير إلوى  سوبة حجوم األعموال المتودفرة لكول سولعة أو  -

 خدمة.

تعاى العرقة بين مخرجاة الماامة من سلع وخدماة وبين مدخرتها وتعود اإل تاجيوة مقياسواً اإل تاجية، و -

األمال لعاارر اإل تاج بما تتضوماه مون مودارد وطاقواة ماديوة وبشورية متاحوة للمااموة  االستخداملمدى 

 بما يكفل لها تحقيه أهدافها.

بتقديم التكاليف والجددة والمركوز السودقي لكول  قيادة الماتجاة، وتتمال بقيام اإلداراة الرئيسة بالماامة -

 ماتج من الماتجاة الحالية والماتجاة المخط  لها.

تامية األفراد وإتجاهاة العاملين، والمشار إليه بدرفه مجوال أداء رئيسوي تسوعى الماامواة لقياسوه عون  -

الحاليوة والمسوتقبلية  اةاالحتياجطريه تجميع تقارير متادعة لتقديم األسلدب الذي تتبعه الماامة في سد 

 االتجاهوواةالعواملين  حود المااموة مبالورة بداسوطة بحودث  اتجاهوواةمون القودى العاملوة، كموا يوتم قيواس 

 وبطريه غير مبالر عن طريه بيا اة الغياب ودوران العمل.
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م المساولية العامة، وفي هذا المجال تضوع المااموة مقواييس ترئوم طبيعتهوا وبيئتهوا المحيطوة بهودف تقودي - 

 مدى  جاحها في تحمل مساولياتها  حد العاملين والمدردين والمجتمع.

المداز ة بين أهداف المودى القبوير والمودى الطديول، وهاوا تقودم المااموة بوإجراء دراسوة متعمقوة بشوأن  -

التداخل بين مجاالة األداء الرئيسية للتأكد من أن األهداف الحاليوة لوم يوتم تحقيقهوا علوى حسواب األربواح 

 في المستقبل. تقرارواالس

يتضح ان التحليل المالي يتم غالباً باستخدام الاسب والمالراة المالية، وتقسم هذه الاسب والمالراة المالية 

 هي: دعاةمالمجوهذه ( 2101، الحديايإلى مجمدعاة ا

 أردلها بكفاءة. استخدام سب الربحية، وتقيس كفاءة وفاعلية الماامة في تدليد األرباح من خرل   أ.

 قبيرة األجل. بالتزاماتها سب السيدلة، وهي مجمدعة الاسب المخببة لقياس قدرة الماامة على الدفاء  ب.

 واستخدام سب الاشاط أو إدارة المدجدداة، والمستخدمة في قياس فاعلية الماامة في إدارة مدجدداتها  ج.

 مداردها.

ر درجة تمديل الماامة من خرل الدين للغير أو عملية التدازن بين يشوت سب الرافعة أو إدارة المديد ية،   د.

 الملكية والديدن.

 سب سدق األوراق المالية، وهي مجمدعة الاسب المخببة لقياس قدرة الماامة على تحقيه أداء عالي   ه.

 يرفع من القيمة السدقية ألسهمها.

 المالي باألداء الجودة تكاليف عالقة -9-2-2

 والذي بالجددة الشركاة اهتمام ازدياد خرل من المالي االداء تحسين في الجددة تكاليف أهمية بيان يمكن    

 الماافسة سدق في راواالستمر البقاء من تمكاها التي السدقية ومكا تها العمرء لدى سمعتها تعزيز في ساهم

 االداء لتحسين الرئيسيةوالمالراة  الحدياة المحاسبية االتجاهاة احد الجددة تعتبر اذ والعالمي، المحلي

الطارئة  الاروف مداجهة في البا  قدرة ومدى الربحية مستدياة على ياعكس الذي لشركاة المالي

 (. 2016 سليمان، و حليحل،(

 او الماتج بتكاليف الجددة عرقة خرل من ذل  تدضيح ويمكن المالي االداء تحسين على الجددة وتعمل    

 يحتم الذي األمر تكاليفها، قياس في مماثل اهتمام رفقه ا ي أن يجب بالجددة االهتمام فإن .المقدمة الخدمة

 الضرورية، وغير الرديئة الجددة تكاليف بمعرفة ليساعدها عاها واالفباح الجددة تكاليف قياس اإلدارة على

 وغير الرديئة الجددة تكاليف من التخلص إلى تادي التي واالجراءاة  ةاراالقر اتخاذ من يمكاها وبالتالي

 وقائية، تدابير تتطلب التي األماكن معرفة على اإلدارة تساعد الجددة تكاليف قياس أن كما الضرورية،

 لتل  مداز ة إعداد في يساعدها التكاليف إجمالي عن الجددة تكاليف بفبل الشركاة ةار ااد قيام اً وايض

 العملياة على وأفضل أكبر لرقابة اإلدارة ممارسة بهدف المالية القدائم في مافبل بشكل واظهارها التكاليف

 تخفض بدورها والتي والتقييم الدقاية ا شطة  حد الجددة تكاليف تدزيع وبالتالي االداء، تقييم وبهدف الجددة

 (. 2015 الرواد،( المالي وادائها سمعتها من يحسن مما الخارجي والفشل الداخلي الفشل تكاليف
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 اجراءات الدراسة .3

 مجتمع وعينة الدراسة:  -1-3

تم تطبيه الدراسوة علوى الباودك التجاريوة العاملوة فوي فلسوطين وتوم اسوتاااء الباودك االسورمية واألجابيوة،       

 اباو باودك فلسوطياية  6باكاً تجارياً ماها  05حيث بلغ عدد البادك التجارية العاملة في فلسطين محل الدراسة 

الباو  الودطاي، وباو  البوفا(، بشوبكة فوروع  القدس،فلسطين، البا  التجاري الفلسطياي، با  االستامار، با  

عمووان، العربووي، التجوواري األرد ووي، األهلووي األرد ووي،  االقوواهرةأرد يووة وافوودة  باوودك 2فرعوواً.  و 022عووددها 

فرعاً، وباو  مبوري واحود هود  002االسكان، األرد ي الكديتي، االتحاد(، يتبعها لبكة فروع ومكاتب بلغ  

 (.2121اسلطة الاقد الفلسطياية،  2102فروع لاهاية العام  2البا  العقاري المبري ويتبعه 

الباوودك  جميووع الموودظفين فووي اإلداراة العامووة واإلقليميووة فووي ( اسووتهدف قبووديةالدراسووة فهووي ا أمووا عياووة   

رئويس مودير الجوددة،  موالي،مودير التجارية العاملة في فلسطين محول الدراسوة، ويشوغلدن المراكوز الدظيفيوة ا

( اسوتبا ة، 53توم اسوترداد او( مدظفاً تم تدزيع االستبا ة علويهم، 65( حيث بلغ عددهم امحاسبقسم محاسبة، 

( اسووتبا ة مكتملووة ومحققووة 42( اسووتبا اة غيوور محققووة لشووروط قبدلهووا، وتووم قبوودل عوودد ا6تووم اسووتبعاد عوودد ا

  ، وهذه الاسبة مااسبة لهذه الدراسة.%22.3للشروط المطلدبة لقبدلها أي باسبة 

 أداة الدراسة: -2-3

 مدضودعاالستبا ة، وهي أداة قياس تم االعتمواد فوي تبوميمها علوى آراء مجمدعوة مون الكتواب والبواحاين فوي 

وتوم تقسويمها  ،على البيا اة األولية والاا ديوة الرزموة السوتكمال الجا وب التطبيقوي للدراسوة الدراسة للحبدل

 إلى األقسام التالية:

تتضوومن االمركووز  فقووراة 4 ة ويتكوودن موونيتاوواول ورووف عياووة الدراسووة وفووه الخبووائص الشخبووي .0

 .الماهل العلمي، التخبص العلمي، الخبرة(الدظيفي، 

تكوواليف الدقايووة، تكوواليف ااالربعووة االسووئلة ذاة العرقووة بتكوواليف الجووددة وقيوواس عااروورها يتاوواول  .2

الباودك التجاريوة فوي فلسوطين ويتكودن  الخوارجي( فويالتقييم، تكاليف الفشل الداخلي، تكواليف الفشول 

 فقرة. (23امن 

االعائود علوى للربحيوة  رئيسوة مالوراة بأربعة ا عاهاعبرم االسئلة ذاة العرقة باألداء المالييتااول  .3

فوي لقياسوها  االستامار، العائد على حه الملكية، هام  الربح مون العمليواة، مجمول الوربح المتحقوه(

 .سااالً  (03االبادك التجارية في فلسطين ويتكدن من 

( فقد تم ترميز وإدخال البيا اة إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرة spssباستخدام البر امج اإلحبائي ا

مدافووه بشوودة(، ولتحديوود طوودل فتوورة  5 مدافووه، 4 محايوود، 3 مدافووه،غيوور  2 بشوودة،غيوور مدافووه  0الخماسووي ا

(، ثوم 4=0-5المودىاالد يا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة، تم حسواب  االحدودمقياس ليكرة الخماسي 

(، بعود ذلو  توم إضوافة 1.12=4/5تقسيمه على عدد فتراة المقياس الخمسة للحبودل علوى طودل الفتورة أي ا

 هي الداحد البحيح( وذل  لتحديد الحد األعلى للفتراة.والمقياس اهذه القيمة إلى اقل قيمة في 
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 مقياس تكاليف الجودة الشكل التالي:  تم اعتمادحيث  

 ال أوافه بشدة أوافه ال محايد أوافه أوافه بشدة 

5 4 3 2 1 

 

 مقياس االداء المالي الشكل التالي:  تم اعتمادبينما 

 %31من  أكار
 من

 %31ـ  20

 من

 %21ـ  00

 من

 %01ـ  0 
 %0 مناقل 

 ماخفض جداً  ماخفض  متدس  مرتفع مرتفع جداً 

وعلى سبيل الماال بمعودل العائود علوى االسوتامار فهوذا يشوير إلوى  %31من  أكارأي أ ه إذا كان معدل الزيادة 

 أن درجة الزيادة كا   بشكل مرتفع جداً.

 االحصائية المستخدمة: األساليب -4-3

 استخدام األساليب اإلحبائية التالية: سيتم عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها  لإلجابة

  .التكراراة، حيث استخدم  للمعلدماة الشخبية لعياة الدراسة 

   مقوواييس الازعووة المركزيووة ومقوواييس التشووت  موون خوورل حسوواب المتدسووطاة الحسووابية واال حرافوواة

 المعيارية من أجل معرفة المتدس  الحسابي لكل ساال على حدة ولجميع األسئلة الخارة بكل محدر.

  أختبار االتساق الداخليCronbach Alpha للتحقه من ثباة االستبا ة. 

  إختبارT لتين غير مترابطتين.لعياتين مستق 

 :مستدى األهمية، الذي تم تحديده طبقاً للمقياس اآلتي 

 

 

 2.33 أقل من – 1 وبذل  تكدن االهمية الماخفضة من

 3.66  – 2.33 واألهمية المتدسطة من

 فأكار. 3.67 واالهمية المرتفعة من

 صدق أداة الدراسة وثباتها: -5-3

 أ( الصدق الظاهري:
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مجمدعوة مون المحكموين بلغو  عشورة مواهم، بتطلب التحقه من البدق الاواهري لمقيواس الدراسوة االسوتعا ة  

وعلوى سوتة  واالحبواء،فوي المحاسوبة واإلدارة  متخببينالكاديميين من األحيث تألف  مـن أربعة أعـضاء 

مون خبورتهم فوي اختبارواتهم  االستفادةبقبد من ذوي الخبراة العملية الطديلة في مجال العمل المبرفي، 

س أكاور دقوة مموا جعول المقيوا، التعوديرة الرزموةوقـد اسـتجاب الباحث آلراء السادة المحكموين وقوام بوإجراء 

 ومدضدعية في القياس. 

 ب( ثبات أداة الدراسة: 

إلوى اجوراء من أجل البرهاة على أن االستبا ة تقيس العدامل المراد قياسها، والتاب  من رودقها، لجوأ الباحوث 

. Cronbach Alphaاختبار مدى االتساق الداخلي لفقراة المقياس، حيث توم تقيويم تماسو  المقيواس بحسواب 

حيث أن أسلدب كرو باخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخورى، وهود يشوير إلوى قودة االرتبواط 

ود بتقودير جيود للابواة. وللتحقوه مون ثبواة يوز Alphaوالتماس  بين فقراة المقياس، إضافة لذل  فإن معامول 

على درجاة أفراد عياة الاباة. وعلى الورغم  Cronbach Alphaأداة الدراسة بهذه الطريقة، طبق  معادلة 

 ≤ Alphaلكون مون الااحيوة التطبيقيوة يعود ا Alphaمن عدم وجودد قداعود قياسوية بخبودص القويم المااسوبة 

 (.0الجدول ا حسبإلدارة والعلدم اإل سا ية. ( معقدال في البحدث المتعلقة با0.60

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا((: 1) الجدول

 (ألفاαا قيمة البعد الرقم

 78.3 تكاليف الدقاية 1

 81.4 تكاليف التقييم 2

 76.4 تكاليف الفشل الداخلي 3

 84.3 تكاليف الفشل الخارجي 4

 93.6 تكاليف الجددة

 76.8 االستامارالعائد على  0

 79.1 العائد على حه الملكية 2

 83.4 هام  الربح من العملياة 3

 75.8 مجمل الربح المتحقه 4

 81.9 األداء المالي

 88.4 االستبا ة ككل 

 

تحقيه وتدل معامرة الاباة هذه على تمتع األداة ببدرة عامة بمعامل ثباة عاٍل على قدرة األداة على 

( أن أعلى معامل ثباة أبعاد 0(. حيث يتضح من الجدول اSekaran, 2003أغراض الدراسة وفقاً لـ ا

 (. 81.4بقيمة االتقييم (، يليه مبالرة تكاليف 83.3حققته تكاليف الفشل الخارجي بقيمة ا األولى االستبا ة
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(. أما ما يتعله 76.4بقيمة ا الفشل الداخليفيما يرحظ أن أد ي قيمة للاباة باالستبا ة االولى كا   لتكاليف  

( وأد ى قيمة 83.4فقد كا   اعلى قيمة للاباة لبعد هام  الربح من العملياة بقيمة ا بمحاور األداء المالي

( وهد ما يشير إلى إمكا ية ثباة الاتائج التي يمكن أن تسفر عاها 72.9امجمل الربح المتحقه كا   لبعد

                          تطبيقها.االستبا ة  تيجة 

 

 التحليل االحصائي : -6-3

 التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:

 المتغيرات الوصفية ألفراد عينة الدراسة. (2الجدول رقم )

المركز 

 الوظيفي

 النسبة التكرار

% 

المؤهل 

 العلمي

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار التخصص

% 

 النسبة التكرار الخبرة

% 

مدير 

 عام

أقل من  22.22 32 محاسبة 42.24 23 بكالدريدس 2.03 0

5 

 ساداة

4 2.50 

مدير 

 مالي

 5من  02.22 6 ادارة 2.50 4 دبلدم عالي 23.41 00

إلى أقل 

 01من 

 ساداة

05 30.20 

مدير 

 الجددة

علدم  36.02 02 ماجستير 25.53 02

مالية 

 ومبرفية

 01من  6.32 3

إلى أقل 

 05من 

 ساة

02 36.02 

رئيس 

قسم 

المحاس

 بة

 05من  2.03 0 اخرى 6.32 3 دكتدراه 42.24 23

إلى أقل 

 21من 

 ساة

00 23.40 

 111 47 المجموع 111 47 المجموع 111 47 المجموع 111 47 المجموع

 

 ( اآلتي:2 رحظ من الجدول ا

، يليه مدير %42.24أن أكبر  سبة من عياة الدراسة هم رئيس قسم المحاسبة باسبة المركز الوظيفي: -أ

 ،%23.40، يليه مدير مالي باسبة %25.53حيث بلغ   سبته  الجددة
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مما يعاي أن عياة الدراسة هم من ذوي العرقة والمعايين بالااام المالي  %2.02ثم المدير العام باسبة   

 يعزز الاقة في المعلدماة التي تم تجميعها بداسطة االستبا ة. مماالدراسة دع واالداري ومعايين أيضا بمدض

من أفراد عياة الدراسة هم من حملة درجة البكالدريدس وما  %42.24أن ما  سبته المؤهل العلمي: -ب

 من حملة الدبلدم العالي، وما  سبته %2.50حارلين على درجة الماجستير، وما  سبته  %23.02 سبته 

من حملة الدكتدراه.  وهذا يعاي أن عياة الدراسة يتمتعدن بماهرة أكاديمية جيدة تجعل لهم القدرة  6.32%

  على تفهم أسئلة االستبا ة، مما يعزز الاقة في المعلدماة التي تم تجميعها بداسطة االستبا ة.

االستبا ة هم من ذوي تخبص من األفراد المجيبين على أسئلة  %22.22أن ما  سبته التخصص العلمي: -ج

من  %02.22المحاسبة وهم أكار األلخاص قدرة في التعامل مع أ امة المحاسبة المختلفة، وما  سبته 

تخبص اإلدارة أي لهم القدرة على التعامل مع القراراة اإلدارية على مستدى البا  وهذا مالر على مدى 

  تبا ة في فهم أسئلة االستبا ة وفهم مدضدع الدراسة.القدرة التي يتمتع بها األفراد المجيبين على االس

من عياة الدراسوة خبوراتهم تتجواوز الخموس سواداة مموا يعاوي  %20.42أن أكار من عدد سنوات الخبرة: -د

أ وه تتودفر الخبورة الكافيوة لعياووة الدراسوة فوي المجوال الموالي واالداري والمبوورفي ولهوم القودرة علوى التعاموول 

 .المختلفة، وعادهم الخبرة والقدرة على التعامل مع االستبا ة بشكل مدضدعي باأل امة المحاسبية

 نتائج التحليل واختبار الفرضيات: 7-3

 الدراسة: تساؤالتاإلجابة عن 

 فلسطين؟البنوك التجارية في في  الخدماتجودة  تكاليف ةميأه مستوىالسؤال االول: ما 

 :التالية االسئلة الفرعية االجابة عن تمسيعن هذا الساال  لإلجابة 

 فلسطين؟في البنوك التجارية في تكاليف الوقاية  أهمية مستوىالسؤال الفرعي االول: ما 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  احتسواب توم عن هوذا السواال لإلجابة

   (.3بالجدول امدضح 

 في البنوك التجارية العاملة في فلسطينتكاليف الوقاية في  أهمية مستوى(: 3) جدول

 الفقراة الرقم
المتدسووووووو  

 الحسابي

اال حووورا

ف 

المعيوووار

 ي

ترتيووووووووووب 

أهميووووووووووووة 

 الفقرة

 االهمية

1 
أهميووة تكوواليف تجهيووز وتافيووذ  الباوو إدارة  تعووي

 برامج التدريب المتعلقة بالجددة
 مرتفعة 4 0.71 4.06

2 
جهووووزة األبتكوووواليف روووويا ة  الباوووو تهووووتم إدارة 

 للحفاظ على دقتها
 مرتفعة 3 0.65 4.11

3 
 ةقووودر علوووى تكووواليف دراسوووة الباووو تاكووود إدارة 

 العملياة 
 مرتفعة 2 0.53 4.20
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4 
للعمليوووواة  المتابعووووةبمبوووودأ  الباوووو تلتووووزم إدارة 

 المبرفية.
 مرتفعة 0 0.63 4.22

5 
 الحتياجاةمطابقة  خدماتهاأن  البا تاكد إدارة 

 العمرء.
 مرتفعة 5 0.73 4.03

6 
بووالتحقه موون تكوواليف تخطووي   الباوو تقوودم إدارة 

  اام الجددة بشكل مستمر
 متوسطة 2 1.19 3.66

 مرتفعة 6 0.93 3.87 .تكاليف الجددة بشكل مستمر البا تُقيم إدارة  2

2 
بتقيووويم تافيوووذ الاشووواطاة فوووي  الباووو تهوووتم إدارة 

 خطتها الشاملة للجددة
 مرتفعة 2 0.86 3.81

  0.46 3.99 الكليالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 

، حيووث تراوحوو  الباوودك التجاريووة فووي فلسووطينتكوواليف الدقايووة فووي  أهميووة ( الووى مسووتدى3يشووير الجوودول ا

(، بالمقار ة مع المتدس  الحسوابي العوام لمسوتدى جوددة تكواليف 4.29ـ   3.66المتدسطاة الحسابية لها بين ا

تلتوزم  (. حيوث جواءة الفقورة التوي تواص علوى "3.99البوالغ ا البادك التجارية العاملة فوي فلسوطينالدقاية في 

 وا حووراف( 4.29" فووي المرتبووة االولووى بمتدسوو  حسووابي ا إدارة الباوو  بمبوودأ المتابعووة للعمليوواة المبوورفية

المعيوواري العوام. فيموا حبول  فقوورة  واال حوراف( بالمقار وة موع المتدسوو  الحسوابي العوام 0.63معيواري بلوغ ا

بووالتحقه موون تكوواليف تخطووي   اووام الجووددة بشووكل مسووتمر" علووى المرتبووة الااماووة واألخيوورة  الباوو "تقوودم إدارة 

 واال حوراف( بالمقار وة موع المتدسو  الحسوابي العوام 0.02معيواري بلوغ ا وا حوراف( 3.66بمتدس  حسابي ا

مرتفعواً.  الباودك التجاريوة فوي فلسوطينالمعياري العام. وبشكل عام يتبين أن مستدى جددة تكاليف الدقايوة فوي 

فوي عوالي بتكواليف الدقايوة  اهتمامأفراد عياة الدراسة ان هااك  استجاباةهذا مالراً واضحاً ومن خرل  عدوي

  .التجارية العاملة في فلسطينالبادك 

 فلسطين؟في البنوك التجارية في تكاليف التقييم أهمية السؤال الفرعي الثاني: ما مستوى 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

   (.4مدضح بالجدول ا

 في البنوك التجارية في فلسطينتكاليف التقييم  أهمية(: مستوى 4) جدول

 الفقراة الرقم
المتدسوو  

 الحسابي

اال حراف 

 المعياري

ترتيووووووووووب 

أهميووووووووووووة 

 الفقرة

 االهمية

2 

الخوودماة  اختبوواراةبتكوواليف  الباوو تهووتم إدارة 

وذلووو  لضووومان مطابقتهوووا للمداروووفاة  الجديووودة

  .المحددة

 مرتفعة 2 0.66 4.03
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01 
علوووى األسووواليب اإلحبوووائية  الباووو تعتمووود إدارة 

 التقييم.لتحديد تكاليف 
 مرتفعة 6 0.93 3.71

00 

بتحديووود تكووواليف  الباووو تقووودم اإلدارة العليوووا فوووي 

بطرحهووا قبوول القيووام  للخوودماةالاهووائي  االختبووار

 للجمهدر.

 مرتفعة 5 0.27 3.88

02 
بتكووووواليف رووووويا ة المبوووووا ي تهوووووتم إدارة الباووووو  

 جددة الخدمةمستدى للمحافاة على  واألجهزة
 مرتفعة 4 1.85 3.92

03 
بتكاليف تجميع ومعالجة بيا اة  البا تهتم إدارة 

 التي تستخدم لتقييم العمل االختباراة
 مرتفعة 3 0.63 4.02

04 
تهووووتم ادارة الباوووو  بتكوووواليف توووودقيه العمليوووواة 

 والبيا اة المبرفية.
 مرتفعة 0 0.69 4.01

  0.42 3.98 الكليالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 

، حيووث تراوحوو  الباوودك التجاريووة فووي فلسووطينتكوواليف التقيوويم فووي  أهميووة( الووى مسووتدى 4يشووير الجوودول ا

(، بالمقار ة موع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى جوددة تكواليف 4.11ـ  3.71المتدسطاة الحسابية لها بين ا

تهتم ادارة  (. حيث جاءة الفقرة التي تاص على "3.98البالغ ا البادك التجارية العاملة في فلسطينالتقييم في 

( وإ حوراف 4.11" فوي المرتبوة االولوى بمتدسو  حسوابي االبا  بتكاليف تدقيه العملياة والبيا اة المبرفية 

 ( بالمقار ة مع المتدس  الحسابي العوام واإل حوراف المعيواري العوام. فيموا حبول  فقورة "0.69معياري بلغ ا

" علوى المرتبوة السادسوة واألخيورة بمتدسو   البا  على األساليب اإلحبائية لتحديد تكاليف التقييمتعتمد إدارة 

( بالمقار ة موع المتدسو  الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري 0.93( وإ حراف معياري بلغ ا3.71حسابي ا

. وهود موا مرتفعواً  فلسوطين الباودك التجاريوة فويتكواليف التقيويم فوي  أهميوةالعام. وبشكل عام يتبوين أن مسوتدى 

 تقدم بتطبيقه بشكل كبير. وأ هامجتمع الدراسة تعي اهمية هذا الادع من التكاليف  بادكيشير إلى أن 

 فلسطين؟في البنوك التجارية في تكاليف الفشل الداخلي  أهميةالسؤال الفرعي الثالث: ما مستوى 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  احتسوابتوم عن هوذا السواال  لإلجابة

 (.  5مدضح بالجدول ا

 في البنوك التجارية في فلسطينتكاليف الفشل الداخلي  أهمية(: مستوى 5) جدول

 الفقراة الرقم
المتدسوو  

 الحسابي

اال حووووووراف 

 المعياري

ترتيوووووب 

أهميوووووووة 

 الفقرة

 االهمية

05 
كلفووووة القرطاسووووية وكلفووووة تب الباوووو إدارة  تهووووتم

المطبدعاة المتعلقة بطبع السوجرة المبورفية 
 مرتفعة 3 0.72 3.84
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لمتابعووة اإلعموووال المبوورفية وإخطوووار الزبوووائن  

والعمل على  عن ودائعهم وحساباتهم المبرفية

 .تخفيضها

06 
لتدارول  الرزمالطاقة تكاليف تهتم إدارة البا  ب

 العمل على تقاياه بما ال يضر بسير العمل.
 مرتفعة 4 0.64 3.80

02 
الديدن المعدوموة والعمول تحدد إدارة البا  قيمة 

 على الحد ماها.
 مرتفعة 0 0.57 4.20

02 
بتكلفوووة الدقووو  الوووذي يقضووويه تهوووتم إدارة الباووو  

  المدظف مع كل عميل.
 مرتفعة 2 0.53 3.96

02 
تكووووواليف الحبووووودل علوووووى تهووووتم إدارة الباووووو  ب

 المعلدماة البحيحة عن العمرء.
 مرتفعة 5 0.78 3.79

   0.43 3.87 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

، حيوث تراوحو  البادك التجاريوة فوي فلسوطينتكاليف الفشل الداخلي في  أهمية( الى مستدى 5يشير الجدول ا

تكواليف  أهميوة(، بالمقار ة مع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى 4.21ـ  3.22المتدسطاة الحسابية لها بين ا

 (. حيوث جواءة الفقورة التوي تواص علوى "3.87البالغ ا البادك التجارية العاملة في فلسطينالفشل الداخلي في 

( 4.21" في المرتبة االولوى بمتدسو  حسوابي االديدن المعدومة والعمل على الحد ماها.تحدد إدارة البا  قيمة 

( بالمقار ة مع المتدس  الحسابي العام واإل حراف المعياري العام. فيما حبل  0.57وإ حراف معياري بلغ ا

ة خامسو" علوى المرتبوة التكواليف الحبودل علوى المعلدمواة البوحيحة عون العمورء.تهتم إدارة البا  ب فقرة "

مووع المتدسوو  الحسووابي العووام ( بالمقار ووة 0.78( وإ حووراف معيوواري بلووغ ا3.79واألخيوورة بمتدسوو  حسووابي ا

الباودك التجاريوة تكواليف الفشول الوداخلي فوي  أهميوةواإل حراف المعياري العام. وبشكل عام يتبين أن مسوتدى 

 سولبياةمون تشوخيص  البادكبتكاليف الفشل الداخلي يمكن  االهتماممرتفعاً. وهد طبيعي حيث ان  في فلسطين

 ما ياعكس بالاتيجة الاهائية التأثير على األداء المالي. العملفي 

 فلسطين؟في البنوك التجارية في تكاليف الفشل الخارجي  ةأهميالسؤال الفرعي الرابع: ما مستوى 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

 (.  6مدضح بالجدول ا

 في البنوك التجارية في فلسطينتكاليف الفشل الخارجي  أهمية(: مستوى 6) جدول

 مستدى جددة تكاليف الفشل الخارجي الرقم
المتدسووووووو  

 الحسابي

اال حووووراف 

 المعياري

ترتيووووووب 

أهميووووووووة 

 الفقرة

 االهمية

 مرتفعة 4 0.84 3.28اعووادة تقووديم بتحموول تكوواليف  الباوو لتووزم ي 21
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الخدمووة غيوور المتدافقووة مووع المدارووفاة  

 المعروضة.

20 

القا د يووة الااتجووة يتحموول الباوو  التكوواليف 

المرفدعوة ضود  والشوكاوىعن الودعاوي 

 البا  واتعاب المحامين.

 مرتفعة 2 0.80 4.01

22 

التعديضوووووواة  يتحموووووول الباوووووو  تكوووووواليف

والغراموووواة المترتبووووة علووووى المبوووورف 

 لبالح الزبائن.

 مرتفعة 0 0.72 4.21

23 
عاود  العمورءتكلفوة إرضواء  الباو تحمل ي

 بالخدمة.حدوث مشكرة تتعله 
 مرتفعة 3 0.93 3.97

   0.52 3.89 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

، حيث تراوحو  البادك التجارية في فلسطينتكاليف الفشل الخارجي في  أهمية( الى مستدى 6الجدول ايشير 

تكواليف  أهميوة(، بالمقار ة مع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى 4.21ـ  3.78المتدسطاة الحسابية لها بين ا

 (. حيث جاءة الفقرة التي تواص علوى "3.89البالغ ا البادك التجارية العاملة في فلسطينالفشل الخارجي في 

 " فوي المرتبوة االولوىالتعديضواة والغرامواة المترتبوة علوى المبورف لبوالح الزبوائن  يتحمل البا  تكواليف

( بالمقار وة موع المتدسو  الحسوابي العوام واإل حوراف 0.72( وإ حوراف معيواري بلوغ ا4.21بمتدس  حسابي ا

كافة التكاليف التي يتحملهوا المتعواملين عاود اسوترم الماتجواة  البا المعياري العام. فيما حبل  فقرة "تتحمل 

( بالمقار ة مع 0.84وإ حراف معياري بلغ ا( 3.78واألخيرة بمتدس  حسابي ا الرابعةالمعياة" على المرتبة 

المتدسوو  الحسووابي العووام واإل حووراف المعيوواري العووام. وبشووكل عووام يتبووين أن مسووتدى جووددة تكوواليف الفشوول 

بتكاليف الفشل الخوارجي جوزء ال يتجوزأ  االهتماممرتفعاً. وهذا الن  البادك التجارية في فلسطينالخارجي في 

 الباو العوالي بهوذا الاودع مون التكواليف يحسون مون سومعة  االهتموامجددة حيوث أن بتكاليف ال البادكمن اهتمام 

 اً على أداء هذه الشركاة المالي.. وبما ياعكس إيجابلخدماتهاعلى المدى البعيد من حيث االستخدام 

 إلى (2115) من للفترةالمالي لبنوك التجارية في فلسطين لالمالي داء األالسؤال الثاني: ما مستوى 

 االسئلة الفرعية: على سيتم االجابةعن هذا الساال قام الباحث  لإلجابة ؟(2119)

الموالي مون حيوث العائود علوى لبنووك التجاريوة فوي فلسوطين المالي لما مستوى األداء السؤال الفرعي االول: 

 ؟(2119( إلى )2115من ) للفترةاالستثمار 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

 (. 2مدضح بالجدول ا
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  االستثمارمن حيث العائد على  لبنوك التجارية في فلسطينلالمالي  داءاألمستوى (: 7) جدول 

 (2119( إلى )2115من ) للفترة

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 االهمية

1 
ايجابيواً فوي معودل العائود  البا  تغيراً  أحرز

 على االستامار 
 متوسطة 4 1.18 3.78

2 
معووودل عائووود علوووى االسوووتامار  الباووو  حقوووه

 الماافسة.  البادكيتجاوز فيه 
 مرتفعة 0 0.67 4.06

3 

لووووم يكوووون هاوووواك تغيوووور ايجووووابي خوووورل  إذا

فوي  الباو االعدام الارث فما  سوبة تراجوع 

 معدل العائد على االستامار 

 مرتفعة 2 0.53 4.04

4 
ان رافي االربواح بعود الضورائب للشوركة 

 حقه زيادة 
 مرتفعة 3 0.87 3.92

   0.49 3.89 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

 االسوتامار،مون حيوث العائود علوى  لباودك التجاريوة فوي فلسوطينالموالي لداء األ( الوى مسوتدى 2يشير الجدول ا

(، بالمقار ة مع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى 4.06ـ  3.78حيث تراوح  المتدسطاة الحسابية لها بين ا

(. حيوث جواءة 3.89البوالغ ا االسوتامارالمالي من حيوث العائود علوى  البادك التجارية العاملة في فلسطينأداء 

" فوي المرتبوة  عودل عائود علوى االسوتامار يتجواوز فيوه الباودك الماافسوةحقوه الباو  م الفقرة التي تواص علوى "

( بالمقار ووة مووع المتدسوو  الحسووابي العووام 0.67( وإ حووراف معيوواري بلووغ ا4.06االولووى بمتدسوو  حسووابي ا

" ايجابيواً فوي معودل العائود علوى االسوتامار  البا  تغيراً  أحرز واإل حراف المعياري العام. فيما حبل  فقرة "

( بالمقار وووة موووع 0.12( وإ حوووراف معيووواري بلوووغ ا3.78واألخيووورة بمتدسووو  حسووابي ا الرابعوووةعلووى المرتبوووة 

لباوودك ل المووالي داءاألالمتدسوو  الحسووابي العووام واإل حووراف المعيوواري العووام. وبشووكل عووام يتبووين أن مسووتدى 

مرتفعاً. وهوذا طبيعوي حيوث ان االهتموام بتكواليف الجوددة  االستامارمن حيث العائد على  التجارية في فلسطين

يعوود مالووراً  حوود تحسووين االداء المووالي وهوود مووا عكسووته قوويم المتدسووطاة الحسووابية فيمووا يتعلووه بالعائوود علووى 

 من وجهة  ار عياة الدراسة. االستامار
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لبنوك التجارية فوي فلسوطين الموالي مون حيوث العائود علوى المالي لما مستوى األداء السؤال الفرعي الثاني:  

 ؟(2119( إلى )2115من )للفترة حقوق الملكية 

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

 (.  2مدضح بالجدول ا

 حقوق الملكيةمستوى األداء المالي البنوك التجارية في فلسطين المالي من حيث العائد على : (8) جدول

 (2119( إلى )2115) منللفترة 

 الفقراة الرقم
المتدسووووووو  

 الحسابي

اال حووووراف 

 المعياري

ترتيووووووب 

أهميووووووووة 

 الفقرة

 االهمية

5 
تغير ايجوابي فوي معودل العائود  البا  أحرز

 على حه الملكية 
 مرتفعة 2 0.82 3.92

6 
لكيووة عائوود علووى حووه الم الباوو  معوودل حقووه

  يتجاوز فيه الشركاة الماافسة
 مرتفعة 0 0.63 4.02

2 

تغير ايجابي فموا  سوبة  في حال عدم وجدد

فووي معوودل العائوود علووى حووه  الباوو تراجووع 

 الملكية

 متوسطة  3 0.84 3.67

   0.64 3.82 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

مون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة حيوث  لباودك التجاريوة فوي فلسوطينلداء األ( الوى مسوتدى 2الجدول ايشير 

(، بالمقار وة موع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى أداء 4.02ـ  3.67تراوح  المتدسطاة الحسابية لها بين ا

المالي من حيوث العائود علوى حوه الملكيوة حيوث جواءة الفقورة التوي تواص  البادك التجارية العاملة في فلسطين

" فوي المرتبوة االولوى بمتدسو  عائد على حه الملكية يتجاوز فيه الشوركاة الماافسوة  البا  معدلحقه  على "

( بالمقار ة موع المتدسو  الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري 0.63( وإ حراف معياري بلغ ا4.02حسابي ا

في حال عدم وجدد تغير ايجابي فما  سوبة تراجوع الباو  فوي معودل العائود علوى حوه  . فيما حبل  فقرة "العام

( بالمقار وة موع 0.84( وإ حراف معياري بلغ ا3.67" على المرتبة الاالاة واألخيرة بمتدس  حسابي ا الملكية

الباودك التجاريوة فوي المتدس  الحسابي العام واإل حراف المعيواري العوام. وبشوكل عوام يتبوين أن مسوتدى أداء 

مجتموع الدراسوة تهوتم  الباودكالموالي مون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة مرتفعواً. وهوذا دليول علوى أن  فلسطين

مون مسووتدى العائوود علووى حقودق الملكيووة ولووذل  ظهوور بهووذه التكوواليف حسوون  االهتموامبتكواليف الجووددة حيووث أن 

 مجتمع الدراسة مرتفعاً. البادكمستدى العائد على حقدق الملكية من وجهة  ار 
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هوام  ربو  ما مستوى األداء المالي البنوك التجارية في فلسطين الموالي مون حيوث السؤال الفرعي الثالث:  

 ؟(2119( إلى )2115من ) للفترة العمليات

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

 (.  2مدضح بالجدول ا

 

 للفترة هام  رب  العملياتلبنوك التجارية في فلسطين من حيث المالي لمستوى األداء  :(9) جدول

 (2119( إلى )2115من )

 الفقراة الرقم
المتدسووووووو  

 الحسابي

اال حووووراف 

 المعياري

ترتيووووووووووب 

أهميووووووووووووة 

 الفقرة

 االهمية

2 
تغير ايجابي في هوام  الوربح  البا  أحرز

 من العملياة باسبة
 مرتفعة 0 0.96 3.87

2 
يووواة هوووام  ربوووح مووون العمل الباووو  حقوووه

 البادك الماافسةتتجاوز فيه 
 مرتفعة 3 0.77 3.62

01 

لووم يكوون هاوواك تغيوور ايجووابي فمووا  سووبة  إذا

فووووي هووووام  الووووربح موووون  الباوووو تراجووووع 

 العملياة

   مرتفعة 2 0.92 3.72

   0.62 3.69 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

 العمليواة،المالي من حيث هوام  الوربح مون  البادك التجارية في فلسطين( الى مستدى أداء 2يشير الجدول ا

(، بالمقار ة مع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى 3.87ـ  3.68حيث تراوح  المتدسطاة الحسابية لها بين ا

جواءة الفقورة التوي  المالي من حيث هام  الربح من العملياة. حيث البادك التجارية العاملة في فلسطينأداء 

تغيور ايجوابي فوي هوام  الوربح مون العمليواة" فوي المرتبوة االولوى بمتدسو  حسوابي  الباو  أحرزتاص على "

( بالمقار وة موع المتدسو  الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري العوام. 0.96لوغ ا( وإ حراف معيواري ب3.87ا

" علوى المرتبوة الاالاوة  الباودك الماافسوةحقه البا  هام  ربوح مون العمليواة تتجواوز فيوه  فيما حبل  فقرة "

( بالمقار ووة مووع المتدسوو  الحسووابي العووام 0.77( وإ حووراف معيوواري بلووغ ا3.68واألخيوورة بمتدسوو  حسووابي ا

الموالي مون حيوث  البادك التجاريوة فوي فلسوطينواإل حراف المعياري العام. وبشكل عام يتبين أن مستدى أداء 

ضوب  والوتحكم تكاليف الجددة يوادي إلوى على أن زيادة الرقابة  ياكد. وهذا مرتفعاً هام  الربح من العملياة 

 .للبا ما ياعكس على مقدار الربح التشغيلي من العملياة  الكلية وهداإل فاق المتزايد من التكاليف في 
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لبنوووك التجاريووة فووي فلسووطين موون حيووث مجموول الوورب  المووالي لمووا مسووتوى األداء السووؤال الفرعووي الرابووع:  

 ؟(2119( إلى )2115من ) للفترة المتحقق

المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة، وأهميوة الفقورة، كموا هود  توم احتسوابعن هوذا السواال  لإلجابة

 (.  01مدضح بالجدول ا

 للفترة لبنوك التجارية في فلسطين المالي من حيث مجمل الرب  مالي لمستوى األداء ال: (11) جدول

 (2119( إلى )2115من )

 الفقراة الرقم
المتدسووووووو  

 الحسابي

اال حووووراف 

 المعياري

ترتيووووووووووب 

 أهميووووووووووووة

 الفقرة

 االهمية

00 
تغير ايجابي في مجمول الوربح  البا  أحرز

 المتحقه 
 مرتفعة 0 0.53 4.09

02 
الباودك مجمل ربح تتجواوز فيوه  البا  حقه

 باسبة الماافسة
 مرتفعة 3 0.73 3.82

03 
لووم يكوون هاوواك تغيوور ايجووابي فمووا  سووبة  إذا

 في مجمل الربح المتحقه البا تراجع 
 مرتفعة 2 0.80 3.96

   0.56 3.92 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

 المتحقوه،الموالي مون حيوث مجمول الوربح  الباودك التجاريوة فوي فلسوطين( الوى مسوتدى أداء 01يشير الجدول ا

(، بالمقار ة مع المتدسو  الحسوابي العوام لمسوتدى 4.09ـ  3.82حيث تراوح  المتدسطاة الحسابية لها بين ا

 (. حيوث3.92الموالي مون حيوث هوام  الوربح مون العمليواة البوالغ ا التجارية العاملوة فوي فلسوطينالبادك أداء 

تغيوور ايجووابي فووي مجموول الووربح المتحقووه" فووي المرتبووة االولووى  الباوو  أحوورزجوواءة الفقوورة التووي توواص علووى "

( بالمقار وة موع المتدسو  الحسوابي العوام واإل حوراف 0.53( وإ حوراف معيواري بلوغ ا4.09بمتدس  حسابي ا

" علوى المرتبوة الاالاوة البادك الماافسوةمجمل ربح تتجاوز فيه  البا المعياري العام. فيما حبل  فقرة "حقق  

( بالمقار ووة مووع المتدسوو  الحسووابي العووام 0.73( وإ حووراف معيوواري بلووغ ا3.82واألخيوورة بمتدسوو  حسووابي ا

الموالي مون حيوث  البادك التجاريوة فوي فلسوطينالعام. وبشكل عام يتبين أن مستدى أداء واإل حراف المعياري 

بتكوواليف الجووددة علووى الموودى البعيوود  االهتمووامبسووبب أن وهووذه الاتيجووة ماطقيووة مجموول الووربح المتحقووه مرتفعوواً. 

يواعكس علوى موا  وبالتالي زيادة الحبة السودقية لهوا، وهود البا سيزيد من مستدى الرضا لدى المتعاملين مع 

 إجمالي الربح المتحقه.

 فرضيات الدراسة: اختبار

اختبار مدى قبودل أو رفوض فرضوياة الدراسوة وذلو  كموا واختبار فرضياة الدراسة الرئيسية والفرعية،  يتم

 يلي:
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 الفرضية الرئيسة:  

":HO1  معنوية مستوى عند إحصائية داللة يوجد ال (α ≤ 0.05) الجوودة تكاليفالرقابة على  لمساهمة 

 .  "في البنوك التجارية في فلسطين المالي في تحسين األداء

 (.00وكما هد مدضح في الجدول ا ،مستقلتينلعياتين  T اختبارالختبار هذه الفرضية تم استخدام 

في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في جودة التكاليف  الرقابة على مساهمة(: 11) جدول

 فلسطين

 البيان
المتدسووووووو  

 الحسابي

 اال حووووراف

 المعياري

T 

 المحسدبة

معاموووووول 

 االرتباط

Sig.* 

مستدى 

 الداللة

تكووواليف  الرقابوووة علوووى مسوواهمة

جددة في تحسين األداء المالي ال

 للبادك التجارية في فلسطين

تكووووووووووووووواليف 

 الجددة
26.3  21.44  

6.023 0 1.262 1.111 

22.3 االداء المالي  331.4  

تكاليف الجوددة فوي تحسوين األداء الموالي فوي الباودك التجاريوة فوي الرقابة على مساهمة ( 00ا يدضح الجدول

جوددة التكواليف  الرقابوة علوى مسواهمة. حيث أظهرة  تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبوائية لفلسطين

( 032.06المحسودبة ا Tكموا بلغو  قيموة (. %26.2ا االرتبواط، إذ بلوغ معامول فيهوافي تحسوين األداء الموالي 

وهوذا ياكود عودم قبودل الفرضوية  ،(2.1ا الجدوليوة T( بالمقار وة موع قيموة   0.05وهي دالة عاد مستدى ا

 الرئيسة، وعليه ترفض الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على: 

فوي تحسوين  الجوددة تكواليف الرقابوة علوى لمسواهمة (α ≤ 0.05) معاديوة مسوتدى عاود إحبوائية داللوة "يدجد

 في البادك التجارية في فلسطين" المالي األداء

فوي جوددة فوي تحسوين األداء الموالي الكول متغيور مون متغيوراة تكواليف  الرقابوة علوى مساهمةللتحقه من       

ختبوار ال لعياتوين مسوتقلتين T اختبوارفرضياة فرعية، وتم استخدام ال اختبارتم ي، البادك التجارية في فلسطين

 كما يلي:كل فرضية فرعية على حدة، 

: HO1-1 معاديوة مستدى عاد إحبائية داللة يدجد ال (α ≤ 0.05) الدقايوة تكواليف الرقابوة علوى لمسواهمة 

 في البادك التجارية العاملة في فلسطين. المالي األداء في تحسين

 (.02وكما هد مدضح في الجدول ا ،مستقلتينلعياتين  Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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 لبنوك التجارية في فلسطينل المالي األداء في تحسين الوقاية تكاليف الرقابة على مساهمة(: 12) جدول 

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

T 

 المحسوبة

معامل 

 االرتباط

Sig.* 

مستوى 

 الداللة

 تكاليفالرقابة على مساهمة 

 تحسين األداءفي  الدقاية

للبادك التجارية في  المالي

 فلسطين

تكاليف 

 الدقاية
3.92 0.420 

03.120 1.230 1.111 

23.2 االداء المالي  331.4  

 . حيوثللباودك التجاريوة فوي فلسوطين الموالي فوي تحسوين األداء الدقايوة مسواهمة تكواليف( 02يدضح الجدول ا

تكاليف الدقاية في تحسين األداء  الرقابة على أظهرة  تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبائية لمساهمة

( وهووي دالووة عاوود 03.120المحسوودبة ا Tكمووا بلغوو  قيمووة (. %23.0ا االرتبوواطالمووالي فيهووا، إذ بلووغ معاموول 

(، وهذا ياكد عودم قبودل الفرضوية ، وعليوه تورفض 2.1الجدولية ا T( بالمقار ة مع قيمة   0.05مستدى ا

 الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على: 

فوي تحسوين  الدقايوة تكواليفالرقابوة علوى لمسواهمة  (α ≤ 0.05) معاديوة مسوتدى عاود إحبوائية داللوة "يدجد

 في البادك التجارية في فلسطين" المالي األداء

2-1HO :معنوية مستوى عند إحصائية داللة يوجد ال) α ≤ 0.05( التقيويم تكواليفالرقابوة علوى  لمسواهمة 

 .في البنوك التجارية في فلسطين المالي األداء في تحسين

 (.03، وكما هد مدضح في الجدول العياتين مستقلتين T اختبارالختبار هذه الفرضية تم استخدام 

 في البنوك التجارية في فلسطين المالي األداء في تحسين التقييم تكاليفالرقابة على مساهمة (: 13) جدول

 البيان
المتدسووووووو  

 الحسابي

 اال حووووراف

 المعياري

T 

المحسووووود

 بة

معامووووووول 

 االرتباط

Sig.* 

مسوووتدى 

 الداللة

 تكواليف الرقابوة علوى مسواهمة

 المالي األداء في تحسين التقييم

 في البادك التجارية في فلسطين

 

تكووووووووووووووواليف 

 التقييم
3.98 0.420 

32.002  22.310 1.111 

23.2 االداء المالي  331.4  

 

للباودك التجاريوة فوي  الموالي فوي تحسوين األداء التقيويم تكواليفالرقابوة علوى ( مسواهمة 03يدضوح الجودول ا

تكواليف الدقايوة الرقابوة علوى فلسطين. حيث أظهرة  تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبوائية لمسواهمة 

 (. %22.3ا االرتباطفي تحسين األداء المالي فيها، إذ بلغ معامل 
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الجدوليوة  T( بالمقار وة موع قيموة   0.05( وهي دالة عاد مسوتدى ا02.023المحسدبة ا Tكما بلغ  قيمة 

 (،  وعليه ترفض الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على: 2.1ا

فوي تحسوين  الدقايوة تكواليف الرقابوة علوى لمسواهمة (α ≤ 0.05) معاديوة مسوتدى عاود ائيةإحبو داللوة "يدجد

 في البادك التجارية في فلسطين" المالي األداء

3-1HO :معنويوة مسوتوى عنود إحصائية داللة يوجد ال) α ≤ 0.05( الفشول  تكواليفالرقابوة علوى  لمسواهمة

 التجارية في فلسطين.في البنوك  المالي األداء في تحسين الداخلي

 (.04، وكما هد مدضح في الجدول العياتين مستقلتين Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام إختبار 

في البنوك التجارية في  المالي األداء في تحسين الفشل الداخلي تكاليفالرقابة على مساهمة (: 14) جدول

 فلسطين

 البيان
المتوسووووووط 

 الحسابي

 االنحوووووراف

 المعياري

T 

 المحسوبة

معاموووووووووول 

 االرتباط

Sig.* 

مسووتوى 

 الداللة

 تكواليف الرقابوة علوى مسواهمة

فوووي تحسوووين  الفشووول الوووداخلي

فوووي الباووودك  الموووالي األداء

 التجارية في فلسطين

 

تكووووووووووووووواليف 

الفشوووووووووووووووووول 

 الداخلي

3.87 0.430 

142.02  26.232 1.111 

 1.433 3.22 االداء المالي

 

للباودك التجاريوة فوي  الموالي فوي تحسوين األداء التقيويم تكواليفالرقابوة علوى ( مسواهمة 04يدضوح الجودول ا

الفشول تكواليف  الرقابوة علوى فلسطين. حيث أظهرة  تائج التحليل اإلحبائي وجودد داللوة إحبوائية لمسواهمة

المحسوودبة  Tكمووا بلغوو  قيمووة (. %26.2ا االرتبوواطفووي تحسووين األداء المووالي فيهووا، إذ بلووغ معاموول  الووداخلي

(،  وعليووه توورفض 2.1الجدوليووة ا T( بالمقار ووة مووع قيمووة   0.05( وهووي دالووة عاوود مسووتدى ا02.421ا

 ≥ α) معاديوة مسوتدى عاود إحبوائية داللة "يدجدالفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على: 

اوودك التجاريوة فووي فوي الب الموالي فوي تحسوين األداء الفشوول الوداخلي تكوواليف الرقابوة علوى لمسوواهمة (0.05

 فلسطين"

4-1HO :معنويوة مسوتوى عنود إحصائية داللة يوجد ال) α ≤ 0.05( الفشول  تكواليفالرقابوة علوى  لمسواهمة

 في البنوك التجارية في فلسطين. المالي األداء في تحسين الخارجي

 (.05ا، وكما هد مدضح في الجدول لعياتين مستقلتين T اختبارالختبار هذه الفرضية تم استخدام 
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في البنوك التجارية  المالي في تحسين األداء الفشل الخارجي تكاليف الرقابة على مساهمة :(15) جدول 

 في فلسطين.

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

T 

 المحسوبة

معامل 

 االرتباط

Sig.* 

مستوى 

 الداللة

 تكواليف الرقابوة علوى مسواهمة

فووي تحسووين  الفشوول الخووارجي

فوووي الباووودك  الموووالي األداء

 التجارية في فلسطين.

 

تكووووووووووووووواليف 

الفشوووووووووووووووووول 

 الخارجي

3.89 0.520 

9.223 0.726 0.000 

 1.433 3.22 االداء المالي

 

للباودك التجاريوة فوي  الموالي فوي تحسوين األداء التقيويم تكواليف الرقابوة علوى ( مسواهمة05يدضوح الجودول ا

الفشول تكواليف  الرقابوة علوى وجودد داللوة إحبوائية لمسواهمةفلسطين. حيث أظهرة  تائج التحليل اإلحبائي 

المحسوودبة  Tكمووا بلغوو  قيمووة (. %22.6ا االرتبوواطفووي تحسووين األداء المووالي فيهووا، إذ بلووغ معاموول  الخووارجي

(،  وعليووه توورفض 2.1الجدوليووة ا T( بالمقار ووة مووع قيمووة   0.05( وهووي دالووة عاوود مسووتدى ا2.223ا

 الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على: 

فوي  الفشول الوداخلي تكواليف الرقابوة علوى لمسواهمة (α ≤ 0.05) معاديوة مسوتدى عاود إحبوائية داللوة "يدجد

 في البادك التجارية في فلسطين" المالي تحسين األداء

 

 النتائج والتوصيات:-4

 ــج:النتــائ-1-4

 التقيوويم،وتكوواليف  الدقايووة؛تكوواليف الجووددة اتكوواليف  الرقابووة علووىبيووان مسوواهمة  الحاليووة إلووى الدراسووةهوودف  

 وتكاليف الفشل الخارجي( في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين. الداخلي؛وتكاليف الفشل 

هذه ومن إلى عدة  تائج ساهم  في حل مشكلة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها وفرضياتها،  الدراسة تدرل 

 الاتائج:

الباودك التجاريوة وتكاليف الفشول الوداخلي والخوارجي فوي والتقييم جددة تكاليف الدقاية أهمية أن مستدى  .0

تلعوب دوراً رئيسواً فوي تحقيوه التفودق ضوب  تكواليف الجوددة بأ داعهوا مرتفعاً. وهذا ياكد أن في فلسطين 

 للبادك عياة الدراسة.

من حيث العائد و ،االستامارالمالي من حيث العائد على  في البادك التجارية في فلسطينأن مستدى أداء  .2

السواداة  المتحقوه، فويحيوث مجمول الوربح  ومنالعملياة، من حيث هام  الربح من  ،على حه الملكية

 مرتفعاً. كان (2102إلى -2105من ا
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عاود للبادك التجارية في فلسوطين جددة في تحسين األداء المالي التكاليف  احبائية لمساهمةوجدد داللة  .3 

 .(0.05ا مستدى داللة

تحسين األداء المالي للبادك التجارية في فلسوطين عاود  الدقاية فيتكاليف  احبائية لمساهمةوجدد داللة  .4

 (1.15مستدى داللة ا

تحسين األداء المالي للبادك التجاريوة فوي فلسوطين عاود  التقييم فيتكاليف  احبائية لمساهمةوجدد داللة  .5

 (.1.15مستدى داللة ا

تحسووين األداء المووالي للباوودك التجاريووة فووي  الووداخلي فوويتكوواليف الفشوول  احبووائية لمسوواهمةوجوودد داللووة  .6

 (.1.15فلسطين عاد مستدى داللة ا

تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي  الخوارجي فويالفشول تكواليف  احبوائية لمسواهمةوجدد داللوة  .2

 .(1.15فلسطين عاد مستدى داللة ا

 

 :التوصيــات-2-4

وفقاً للاتائج التي تم التدرل إليها من اإلطار الااري للدراسة وكذل  من واقع التحليل االحبائي للبيا اة، تم 

 الخروج بالتدرياة اآلتية:

 إدارة البا  بالتحقه من تكاليف تخطي   اام الجددة بشكل مستمر ضرورة اهتمام .0

 تكاليف الجددة بشكل مستمر.بتقييم إدارة البا  اهتمام  .2

 في خطتها الشاملة للجددةكما وردة البا  بتقييم تافيذ الاشاطاة  اهتمام إدارةضرورة  .3

 تكاليف التقييم. على األساليب اإلحبائية لتحديدباالعتماد البا   اهتمام إدارةضرورة  .4

 البا  بتحديد تكاليف االختبار الاهائي للخدماة قبل القيام بطرحها للجمهدر. ضرورة قيام ادارة .5

  .لتدارل العمل الطاقة الرزمتكاليف  بضب  إدارة البا ضرورة االهتمام  .6

 .تكاليف الحبدل على المعلدماة البحيحة عن العمرءضب  إدارة البا  ب ررورة اهتمام .2

تحمول تكواليف  بتقوديم خودماة متدافقوة موع المداروفاة المعروضوة لتجاوب ادارة الباو ضرورة اهتمام  .2

  .اعادة تقديم الخدمة

 

 المراجع-5

 أوالً: المراجع العربية

اثر تحديد ومراقبة عاارر كلف الجددة في  شاط المبارف حالة  ،(2102ا، عبد القادر أحمد، رهباء -

،بغداد، 30عدد االقتبادية،مجلة كلية بغداد للعلدم  والتمديل،تطبيقية في مبرف االقتباد لرستامار 

 العراق.
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العامة المدرجة  داء المالي للشركاة المساهمةأل(، أثر التخطي  الضريبي على ا2102اثاب ، محمد،  - 

 .زهر، غزة، فلسطينأل، جامعة االمالية، رسالة ماجستير غير ماشدرة األوراقفلسطين  في بدررة

(، "المحاسبة اإلدارية"، ترجمة: زايد، محمد عبام 2112جاريسدن، ري أت ؛ و درين، أيري ، ا -

 .المملكة العربية السعددية ،الدين، دار المريخ للاشر، الرياض

 االداء في تحسين التبايع جددة تكاليف على الرقابة دور ،( 2010 ) ريشان، كريم سرى الحدياي، -

 .، عمان، األردنالعليا للدراساة األوس  الشرق جامعة األرد ية، األدوية لشركاة المالي

دراسة للااام المحاسبي لتكاليف الجددة وتأثيرها على الدخل والعائد  (،2101ا ،أ در هايل الحلبي، -

 العراق. بغداد، العالي،االكاديمية العربية البريطا ية للتعليم  ماجستير،رسالة  الربحي،

أثر قياس تكاليف الجددة في زيادة األرباح وتحقيه الميزة  (،2106حليحل، جليلة، وسليمان، مهاد، ا -

 .521-553،ص  2،العدد  0التاافسية، مجلة د ا ير، المجلد 

 ددة في الشركاة البااعية الفلسطياية: دراسة،واقع تكاليف الج( 2105اودرغام، ماهر،  حمددة، خالد -

 3-0ص  ،0،العدد  02زهر، مجلد التطبيقية، مجلة جامعة ا

مدخل معارر، الطبعة األولى، مكتبة  -إدارة الجددة الشاملة وااليزو  ،(2112الخطيب، سمير كاملا -

 مبر ودار المرتضى للاشر، بغداد، العراق.

 ية الجزائرية في ظل قيدرالمالي للبادك التجا األداءتقييم (، 2102اوعباس، فرحاة،  العراف زاهيه، -

 - 360. 346ص  ،33 ، العدد06 سا ية، المجلد الالسيدلة، مجلة الحقدق والعلدم ا

دراسة أثر تكاليف الجددة على تحسين األداء المالي في الماسسة االقتبادية  ،(2102ساره، حسيل ا -

 عين مليلة، رسالة ماجستير غير ماشدرة،-إل تاج الزيدة والمداد الدسمة  Proliposماسسة  ميدا ية

 الجزائر.التسيير، أم البداقي،  وعلدم التجارية والعلدم االقتبادية العلدم البداقي، كلية أم جامعة

تبميم  اام معلدماة لادعية الخدمة المبرفية وأهميته في  (،2112االسلما ي، ماال حسين لفته رالح -

 العراق. بغداد،جامعة  واالقتباد،كلية اإلدارة  دكتدراه،أطروحة  األداء،تقديم 

 ،(، "محاسبة الجددة"، دار الاقافة للاشر والتدزيع، عمان2112احسين، السيد، لذى محمد رضا  -

 األردن.

حالة في  دراسة-المااميكلف الجددة في اإلدارة  أثر ،(2112اسلمان، الشحما ي، زياب طعمة  -

 .العراق بغداد، اإلدارية،الكلية التقاية  ماشدرة،رسالة ماجستير غير  العراقي،مبرف االئتمان 

أثر تكاليف الجددة على األداء المالي في لركاة الخدمية األرد ية المدرجة في  ،(2121غامه، أ دار. ا -

 ر غير ماشدرة، جامعة الشرق األوس ، عمان، األردن.، رسالة ماجستيبدررة عمان

تأثيـر محاسـبة تكاليـف الجـددة فـي تحقيـه الميـزة ، (2102االفضـل، مايـد، وغديــر، إ عـام،  -

قتباديـة الاالتاافسـية: دراسـة تحليليـة لعياـة مـن الماامـاة البااعيـة العراقيـة، مجلـة الغـري للعلـدم 

 . العراق230-252 ص، 23 ، العدد2عة الكدفـة، المجلد داريـة، جامالوا

http://www.ajrsp.com/


 م 0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                         206  

ISSN: 2706-6495 

، أثر قياس تكاليف الجددة واالفباح عاها في القدائم المالية، رسالة ماجستير (2105لرواد، ا س، اا - 

 .غير ماشدرة، جامعة الشرق االوس ، عمان، األردن
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