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Abstract 
The quality of products is one of the most important basic requirements that 

companies seek to achieve to ensure customer satisfaction, because satisfying 

the customer would bring the company an increase in its returns. Increasing 

customer requirements, especially with the emergence of many alternative 

opportunities in front of him. All these variables prompted companies to apply 

modern administrative methods to ensure through them the achievement of 

products and services that satisfy and meet the needs and satisfaction of the 

customer. 
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 رضا الزبونتأثيره على  و  جودة المنتج

 (العامة للسمنت العراقية شركةال)

 

 عباس سجى رياض م. 

 / ادارة االعمالجامعة دجلة 

 المستخلص

االساسية التي تسعى الشركات لتحقيقها لضمان تحقيق تعد جودة المنتجات من أهم المتطلبات  

، فان  حقق للشركة زيادة في عوائدهارضا الزبون ، ذلك ان ارضاء الزبون من شأنه ان ي

الشركات تواجه عدة تحديات تسود بيئة االعمال نتيجة ظهور متطلبات الجودة كعامل اساسي 

لبات الزبون خاصة مع ظهور فرص بديله لدخول االسواق العالمية والنجاح فيها، و زيادة متط

كثيرة امامه ،كل هذه المتغيرات دفعت الشركات الى تطبيق اساليب ادارية حديثة لتضمن من 

 .خاللها تحقيق منتجات وخدمات ترضي وتلبي احتياجات الزبون وارضاءه
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 مقدمة 

ا ، كونها من اصبح االهتمام بالغ االهمية من جانب المنظمات بموضوع الجودة وممارسته   

االسواق،             في العوامل االستيراتيجة المهمة في حصول تلك المنظمات على الميزة التنافسية

مما ينعكس ذلك على تحقيق  ، ق رضا الزبائن وبالتالي المحافظةوتعتبر اداة مهمة في تحقي

االعمال ، لذا يسعى البحث مستويات عالية من االداء ، السيما من خالل العالية بالنسبة لمنظمات 

الى دراسة جودة المنتج ورضا الزبون وماهو تأثير مستوى جودة منتجات الشركة على رضا 

يتضمن البحث اربعة فقرات رئيسة، تناولت االولى فيها منهجية )المشكلة ، واالهمية ،  الزبون .

ائية المستخدمة ( . االهداف ، والفرضيات ،وادوات جمع وتحليل البيانات واالساليب االحصو

واهتمت الفقرة الثانية باالسس النظرية ، وانصبت الفقرة الثالثة في الجانب التطبيق للبحث على 

هم االستنتاجات تتم البحث بالفقرة الرابعة منه ألتحليل النتائج العملية واختبار الفرضيات . واخ

 والتوصيات .

 منهجية البحث -اوالً:

 مشكلة البحث 1-1

  -يتحدد نطاق مشكلة البحث بأثارة التساؤالت اآلتية :

 ماهو مستوى اهتمام الشركة المبحوثة بابعاد الجودة ؟ -1

 ما هو تأثير مستوى جودة منتجات الشركة على رضا الزبون ؟ -2

 هل يؤثر مستوى جودة منتجات الشركة على عوائد الشركة سالباً ام ايجاباً ؟ -3

 اهداف البحث  1-2

 -اهداف البحث باالتي: تتجلى

 تطبيق الكمية والمالية لقياس جودة منتجات الشركة ورضا الزبون وعوائد الشركة  -أ

 تحديد العالقات التي تربط بين جودة المنتج ورضا الزبون وعوائد الشركة . -ب

اقتراح بعض الحلول لمعالجة القصور في ادارة جودة المنتجات ، وانعكاسها على عوائد  -ج

 الشركة .

 اهمية البحث 1-3

تعتمد اهمية البحث على فهم واضح البعاد جودة المنتجات والتي اصبحت من المفاهيم الحيوية 

في المنظمات الحالية لما لها من اهمية بالغة في اكتساب رضا الزبون ، من خالل تقديم منتجات 

لبحث ينبع من خالل التعريف ذات جودة عالية تعود بالنفع االيجابي لعوائد الشركة ، فاهمية ا

بالجودة وكيفية ادارتها ، ومن ثم التاكيد على قيمة الزبون الخارجي لتحقيق رضاة التام ، 
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لالحتفاظ به عند تقديم منتجات تلبي احتياجاته ، ممايؤدي ذلك الى تحسين وضع الشركة التنافسي 

 في السوق .

 فرضيات البحث 1-4

 لة معنوية بين جودة المنتج ورضا الزبون توجد عالقة ارتباط ذات دال1-4-1

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين جودة المنتج و عوائد الشركة .1-4-2

 وجود اثر معنوي لجودة المنتج في مؤشر رضا الزبون وعوائد الشركة . 1-4-3
 مجتمع البحث وعينته  1-5

  -اعتمد البحث في جمع بياناته بالنسبة للجانب النظري والتطبيقي على المصادر االتية :

المصادر العلمية والكتب العربية واالجنبية والمجالت والدوريات ، والرسائل واالطاريح  -أ

 الجامعية ، وشبكة المعلومات العالمية)االنترنيت(.

 (. 2019-2016مية لسنوات الدراسة مابين ) سجالت ووثائق الشركة ، وميزانياتها العمو -ب

 المقاييس الكمية والمالية المستخدمة في البحث  1-6

لقياس طبيعة العالقة بين المتغير المستقل وهو جودة المنتج  تم استخدام مجموعة من المقايس

  -والمتغير المستجيب وهو رضا رضا الزبون وعوائد الشركة . وكما مبين ادناه :

 100×   الكلفة الكلية للجودةمؤشر جودة المنتج =  -1

 قيمة المبيعات                                 
 معدالت رضا الزبون =   عدد شكاوي الضمان  -2

 100×  )ممثلة بعدد الوحدات المعابة (                                  

   عدد الوحدات المباعة                    

        100×  الدخل االجماليعوائد الشركة )نسبة هامش اجمالي الدخل ( =  -3

 صافي المبيعات                                   

 نظرياالطار ال -ثانياً :

 الجودة 2-1

انطلق مفهوم الجودة في اليابان، ببداية القرن العشرين، ثم أنتشر بعد ذلك في شمال أمريكا    

الغربية إلى أن أصبح موضوع العصر ، إذ تعد الجودة أحد األبعاد التي تؤثر بشكل ودول أوربا 

مباشر في أداء المنظمة وبقائها ، ولهذا تعرف جودة المنتج على انها التركيبة االجمالية 
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لخصائص المنتج من التسويق والهندسة، والصيانة ، والتي سيقابل من خاللها المنتج او الخدمة 

( 31: 2007( ويرى كل من )النعيمي وصويص، Feigenbaum,1991:p7ن )توقعات الزبو

يجب التمييز بينهما ومن أهمها: تعني الجودة بخصائص المنتجات التي  عدة معاني لمفهوم الجودة

تلبي احتياجات ورضا الزبائن وهي تختلف باختالف نوع المنتجات والخدمات وطرق 

رضا الزبائن ومن ثم يزداد دخل وربح المؤسسات استخدامها، فكلما ارتفعت الجودة ازداد 

الجودة أنها مدى مالئمة المنتج لالستعمال  وزميله (J. M. Juran)المنتجة. ويعرف جوران 

(fitness for use)  فالمعيار األساسي للحكم على جودة المنتج في رأي(Juran)  وزميله هو

: 2006هل المنتج مالئم لالستعمال أم غير مالئم بغض النظر عن وضع حالة المنتج )جودة، 

(. وعرفت الجودة بمعناها العام على أنها إنتاج لمنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي 19

لشكل الذي من الجودة المتميزة تكون قادرة من خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها با

(. إذ يحدد مفهوم الجودة 17: 2001يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم )عقيلي، 

 (Krajweski & Ritzman, 2005: 64)من خالل بعدين رئيسين هما: 

 )Design Quality (جودة التصميم -أ

عالية من هي تسليم منتجات وخدمات ذات سمات ممتازة، وأن هذه السمة تحتاج إلى درجة 

التماس مع الزبائن والى بذل جهود كثيفة في عملية اإلنتاج للتوافق مع مستلزمات الطلب الكبيرة 

وبشكل أكبر فاعلية. وان الجودة العالية تحقيق معالم متفوقة من حيث التصميم العالي لألداء 

لجمالية إلقناع متمثلة بخصائص المنتوج المهمة والمحدودة في مرحلة التصميم الوظيفية منها وا

 (.283، 2006مرعي، الزبون بشراء السلعة )

 )Conformance Quality (جودة المطابقة  -ب

هي مطابقة المنتجات أو الخدمات للمعايير التي تم وضعها مسبقا من قبل المنظمة                    

وإلثبات مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير الموضوعة يتم استعمال عدة أدوات يطلق عليها                 

                 (Quality Tools)أو أدوات الجودة  (Improvement Tools)أدوات التحسين 

((Krajweski & Ritzman, 2005: 64) تؤدي تقديم المنظمة لمنتجات ذات جودة تؤدي إلى .

زيادة االعتمادية واستقرار المنظمة وارتفاع كفاءتها من خالل تخفيض كلفة العمل والوقت المتفق 

 2006رعي، معلى تصحيح األخطاء وتسهيل انسيابية العملية اإلنتاجية وكسب رضا المستهلك )

(. وإزاء المفاهيم أنفة الذكر يالحظ تركيز الجودة على وجهة نظر المصنع ووجهة نظر   284،

 .( يوضح ذلك1المستهلك اللتين تعتمدان على بعضهما البعض الشكل )
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 : مفهوم الجودة(1)شكل 

ة إدارة الجوودة المعاصور(، 2009: النعيميي، محميد عبيد العيال وغاليب جلييل صيويص، )المصدر

، الطبعيية العربييية، دار والعمليووات والخوودمات مقدمووة فووي إدارة الجووودة الشوواملة ل نتووا 

 .37اليازوردي العملية للنشر والتوزيع،  عّمان: 

 

( أن تصميم المنتج يمكن التوصل إليه بالنظر إلى حاجات ورغبات 1يالحظ من الشكل )     

المستهلك بالدرجة األولى إال أنه من غير الممكن تحقيق الجودة في ذلك المنتج بدون التعاون 

 والتشارك في عملية اإلنتاج.

 

 أهمية الجودة  2-1-1

،وتعد الجودة هامة لثالث أطراف يعتبر العامل االساسي لتقيم اداء اية منشأة هو جودة منتجاتها

 رئيسية هم :

: وتظهر أهمية جودة المنتجات والخدمات بالنسبة للمنظمة من خالل الصورة العامة  المنظمة -1

 اق , و درجة الثقة في منتجاتها، والتكلفة .وسمعة المنظمة في االسو

 مفهوم الجودة

 وجهة نظر المستهلك وجهة نظر المّصنع

 جودة التصميم 

 خصائص الجودة-

 السعر-

 مطابقة الجودة 

 المطابقة مع المواصفات -

 الكلفة -

 

 التسويق

 

 اإلنتا 

 

 المالئمة الستخدام المستهلك
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يتوقف قرار الشراء على مستوى جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للزبون ، وتتضح  الزبائن: -2

 أهمية الجودة بالنسبة للزبون من خالل العنصرين التاليين هما الرضا والوفاء .

ان تطبيق منظور الجودة في المنظمة ينمي روح المسؤولية لدى االفراد ، وذلك من  العمال : -3

خالل تشجيعهم على اتخاذ القرار ، وعلى تطوير كفاءاتهم الجماعية .وان اهمية الجودة بالنسبة 

للعمال تتضح من خالل دعم نشاط كل فرد،والمساهمة في تنسيق عملية التسيير، والتناسق 

 (http://www.totalquality.dubaipolice.gov.ae/ara/ara_main.htmوالترابط. )

 تكاليف الجودة  2-1-2

عرفت الجودة بأنها التضحيات الناشئة لغرض منع العيوب أو معالجة المنتجات ذات الجودة 

. فهي تلك التكاليف المرتبطة بتطوير جودة ( 12:  1996هورنجرن، فوستر، وداتار، )الرديئة

ظة على برامج السيطرة على الجودة ومعالجة مشاكل الجودة داخل المصنع المنتج والمحاف

 كلف الجودة الى اربعة اصناف هي :واالستجابة لها بعد البيع وبشكل عام يتم تصنيف 

تعرف على أنها تلك التكاليف التي تنفق ألجل تقليل  Prevention Cost  :كلف المنع   -1

 فشل المنتجات.

وهي الكلف المحققة الكتشاف ذلك المنتج الذي اليطابق : Appraisalكلف التقييم   -2

المواصفات مثل فحص المواد االولية المستلمة ، وهذه الكلف تحدث اثناء االنتاج وقبل البيع وان 

المنظمة تستهدف كلف التقييم لتحديد االنتاج المعيب ولضمان ان جميع الوحدات المنتجة تلبي 

 طلبات الزبائن .

: هي الكلف المحققة  عند اكتشاف الوحدات   Internal Failureف الفشل الداخلي كل -3

 الغير مطابقة للمواصفات قبل وصولها للزبون .

المنتجات  ي الكلف التي تنشأ عندما يفشل وه : External Failureكلف الفشل الخارجي  -4

  .(12:  1996فوستر، وداتار، هورنجرن، )للمستهلك  في مطابقة متطلبات الجودة بعد انتقالها
 مؤشرات قياس الجودة 2-1-3

كل العمليات االنتاجية تحتاج الى بعض انواع من مقاييس االداء للتحسين المستمر لها ، الن   

ذلك يحدد ما اذا كان االداء الحالي يمكن ان يحكم عليه جيد ، ام غير جيد، وللكشف عن 

االختالفات غير الجيدة في عمليات المخرجات فيجب ان يكون للعاملين القدرة على قياس 

( قياس المتغيرات خصائص المنتج او الخدمة 1داء ، فاالداء يقيم بطريقتين هما : )متغيرات اال

        مثل الوزن ، والطول، والحم او الوقت والتي يمكن قياسها .                                                                       

لتي يمكن ان تقيس بسرعة لالداء المقبول ، ( تقييم االداء يقاس بخصائص المنتج او صفاته وا2)

بحيث يسمح هذا االسلوب للفاحصين بأتخاذ قرار االيجاب او الرفض فيما اذا كان المنتج يقابل 

 Quality(  .فدالة بناء الجودة Krajewski & Ritzman , 2005:2006المواصفات )

Function Deploymen  سية الى متطلبات فنية ، هي وسيلة لترجمة متطلبات الزبون االسا

مالئمة لكل مرحلة من مراحل تطوير انتاج المنتج . لذا فهذا النموذج يساعد في تحقيق عملية 
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الفحص باالستناد الى موقع العائد ، فضال عن انه يعد بمثابة الدليل المساعد في تنفيذه من خالل 

( . كما وتسمح Krajewski & Ritzman, 2005:156تصميم المنتج والعمليات التصنيعية . )

دالة بناء الجودة لحاجات ورغبات الزبون النهائي باالتصال بمرحلة تطوير المنتج وبعد ذلك 

تسير الى مراحل االنتاج والتصميم ، بحيث تصل المنتجات الى الزبون بشكل اسرع وبجودة 

 ( .2010:32افضل وبكلفة اقل . )الجنابي ، 

للجودة هو رضا الزبون ، اذ يكون المقياس النهائي في ( الى ان افضل مؤشر Stantonويشير )

البيئة التنافسية لرضا الزبون في حالة عودته مرة ثانية وثالثة ورابعة . 

(Stanton,et.al.,2004:20 : ومن مقاييس الجودة والتي سيتم اعتمادها بالدراسة االتي. )

 .(2004،267جودة ،)

 طريقة مؤشر الجودة : -1

ة من اكثر الطرق شيوعا ، النها تستخدم العالقة بين النسبة التي بموجبها يتم وتعد هذه الطريق

قياس كلف الجودة ذات الصلة بالمنتوج على اسس قيمية ، حيث تستخدم هذه المؤشرات في 

مقارنة االداء المتحقق خالل مدتين من الزمان او ما بين اداء االقسام االنتاجية والخدمية المختلفة 

 ا في المعادة االتية :بالمنظمة كم

 

 

 

 

 : مستوى الجودة -2

مؤشر كلفة الجودة لكل دينار من المبيعات اذ تستخرج نسبة كلفة المنتجات   Juranاستخدم 

المعيبة ومن ثم طرحها من الواحد عدد صحيح للتوصل الى تحديد مستوى الجودة ، وكما 

 -في المعادلة االتية :

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

مؤشر الجودة = 
الكلف الكلية للجودة 

قيمة المبيعات 
 X  100 

 

 – 1مستوى الجودة = 
كلفة الوحدات المعابة السنوية بالدينار

مةقي المبيعات السنوية بالدينار
  X 100 
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 : رضا الزبون – 2-2

على الرغم مما تواجهه منظماتنا اليوم من منافسة حادة ، اال انها تستطيع التغلب والتفوق على 

منافسيها ، اذا ما احسنت التصرف في كسب زبائنها ، من خالل القيام بأداء افضل في تلبية اداء 

 ( .                                                                     Kotler,1997:36-37)بون ورغباته والعمل على ارضائه .حاجات الز

د من المنظمات سواء التي تهدف الى الربحية او اذ يعد رضا الزبون اكثر اهمية في نجاح العدي

غير الهادفة الى الربحية ، لذا يعد الزبون عامال حاسما في استمرار اي نشاط في المنظمة ، فهو 

 . محور عمل انشطتها وجوهر وجودها

 مفهوم رضا الزبون : – 2-2-1

تعتمد على اداء العرض وهناك العديد من التعاريف الخاصة برضا الزبون ومن ذلك انه " مسألة 

( .ويعرف ايضا بأنه " تقييم الزبون Kotler , 1997 :40بالنسبة الى ما يتوقعه الزبون " )

للخدمات التي يحتاجها ، وان يكون راضيا عنها عندما تحقق نتائج افضل مما يتوقعها " . 

(Randy , 1999 :1وايضا هو " احساس شخصي بالسعادة او االحباط ينتج عن مق. ) ارنة

االداء المتحقق للخدمة مع المتوقع " . لذا يرتبط االداء المتحقق المدرك والمتوقع .ويؤدي تقديم 

الخدمة او المنتج بالجودة العالية الى تحقيق رضا الزبون ، والرضا ظاهرة يمكن رؤيتها من 

و من خالل الزبائن ، ويمكن تفسيرها من خالل التقارير والرسائل المكتوبة والغير مكتوبة ، ا

 ( .Kotler , 2000 :36مقابلة الزبون وقياس رضاه ، )

 اهمية رضا الزبون : – 2-2-2

 ( .61: 2003)المهتدي ،-ويمكن اجمال ان اسباب االهتمام برضا الزبون على وفق االتي :

 تزايد المنافسة ، اذ يتمتع الزبون بحق االختيار . -1

 ع المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات .اطالع الزبون ونظراته الواسعة على تنو -2

 تشابه المنتجات والخدمات المقدمة . -3

 زيادة طلبات الزبائن ورغباتهم ، فضال عن تنوعها . -4

 رغبة الزبائن في دفع المبالغ العالية مقابل حصولهم على منتجات وخدمات ذات جودة عالية . -5

 نظمة واحدة ، بدال من البحث عن البديل .رغبة الزبون في التعامل المستمر مع م -6

 تحسين جودة المنتجات وعالقتها برضا الزبون : – 2-2-3

ان ارضاء الزبون هو العامل الرئيس لنجاح االعمال فضال عن ان اغلب االعمال يجب ان   

تتغير بأستمرار بسبب التغير في احتياجات الزبائن ، وان هدف كثير من المنظمات هو اسعاد 

الزبون . ويعتبر الزبون او المستهلك المحور االساسي لكل االفكار المتعلقة بدراسة الجودة 

بمعنى ان تحديد الجودة يعتمد على الزبون قبل االعتماد على المهندس المتخصص  وابعادها ،

بعمليات االنتاج ، والتسويق او االدارة ، اذ تستند الجودة الى التجربة الفعلية للزبون مع المنتوج 
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او الخدمة في ضوء تلبية اي منها لحاجاته ومتطلباته ، حيث يتم االعتماد على الزبون لتحديد 

 ( 40:  2004ودة في مرحلتين هما : )الفضل والطائي ،الج

مرحلة ما فبل االنتاج الفعلي وذلك ألستطالع رأيه بخصوص طبيعة ومواصفات الجودة  -1

 المطلوبة في المنتوج .

 مرحلة ما بعد االنتاج وذلك لقياس ردود فعله بعد استخدامه لهذا المنتوج . -2

يعتمد على مقدار االشباع والرضا الذي يمكن تحقيقه  فقدرة المنظمة على التنافس في السوق

للزبون ، لذا سيمثل مركز اهتمام المنظمة وان االحاطة بحاجاته ورغباته ستكون االساس 

المناسب لتحديد خصائص المنتج التي تقدم للزبون . اذ يجب ان تتمكن المنظمات من القيام بأنتاج 

قة لغرض االستخدام من وجهة نظر الزبائن منتجات من خالل االعتماد على حسن المطاب

( .ان الهدف االساسي لوجود Evans , 1996:47وتطلعاتهم ، والتي تدعى بالمالئمة لالستخدام )

اية منظمة هو ارضاء جمهور المستفيدين من المنتجات التي تقدمها ، وان رضا الزبون يرتبط 

نتج ، والتضحيات التي يقدمها للحصول بمتغيرين هما المنفعة التي يحصل عليها بأستخدامه الم

على المنتج ، ولكي يكون الزبون راضيا يجب ان تكون المنفعة المتحققة اكبر من التضحيات التي 

 ( .36:  2001)عقيلي ،  ى التضحيات كلما زاد رضا الزبون يقدمها ، وكلما زادت المنفعة عل

 ا :عالقة جودة المنتجات بعوائد الشركة وربحيته – 2-2-4 

يسعى الزبون الى الحصول على سلع ذات جودة اعلى اعتمادا على المفاضلة بين السعر   

والجودة ، وتسعى منظمات االعمال الى الفوز بطلبات الزبون من خالل تقديمها منتجات تحقق 

توقعات الزبون في كال الجانبين ، وان تحقق مستوى اعلى من خالل تأكيد الجودة ، اي خفض 

( .فرضا الزبون يترجم الى 17-13:  2006ل كلف المعيب اقل ما يمكن . )البكري ، الكلف بجع

زيادة االرباح وتحقيق حصة سوقية عالية . الن الزبائن هم الذين يحكمون على جودة المنتج ، 

 ( .Evans , 2003:134فأذا كان للمنتج الملموس سمعة جيدة فسيقبل الزبائن على شرائه )

 ( .80:  2009بين جودة المنتجات الربحية من خالل النقاط التالية : )الزركاني،وتتحدد العالقة 

يؤدي تحسين الجودة الى زيادة مطابقة المخرجات ، اي زيادة نسبة المخرجات الى المدخالت  -1

 وهذا يعني زيادة االنتاجية .

وتقليل كلف الفشل يؤدي تحسين الجودة الى ارتفاع كفاءة العمليات ، وتقليل كلف التقديم  -2

 الخارجي والداخلي ، مما يعني ذلك تقليل الكلف .

 يؤدي تحسين الجودة الى تحسين كفاءة استغالل الموارد وتحسين كفاءة العملية االنتاجية . -3

يؤدي تحسين الجودة الى زيادة رضا المستهلك وزيادة الحصة التسوقية ، الذي يؤدي الى  -4

 زيادة العائد .

ادة السعر / الكلف وزيادة العائد الى زيادة الربحية . وكما موضح في الشكل رقم _ يؤدي زي5

(2: ) 
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 تحسين الجودة

تحسين كفاءة 

 استغالل الموارد

تحسين عملية 

 االنتاج
 زيادة رضا الزبون

تحسين المركز 

 التنافسي

 زيادة ربحية الشركة

 زيادة الحصة السوقية

 زيادة العائد للشركة
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 مقاييس رضا الزبون والمقاييس المالية لعوائد الشركة : – 2-2-5

 ( 91: 2009)الزركاني  -من خالل المعادلة االتية : الخارجي قياس رضا الزبونيمكن 

 

 

 

 

 

، فأن الربحية تمثل احدى الجوانب المالية االكثر استخداما في العمليات  المقاييس الماليةاما 

 االنتاجية ، والتي يتحدد من خاللها العوائد المترتبة للشركة ، ومن هذه المقاييس االتي :

: تنخفض تكاليف االنتاج والمواد نتيجة وجود الجودة الشاملة للمنتجات ،  كلفة المبيعات -1

بات المالية تنعكس على كلفة المبيعات وبالتالي على صافي دخل الشركة . فالمقاييس والترتي

  وتنتج كلفة المبيعات من :

 

 

: وتعبر عن النسبة المئوية المتبقية من كل دينار من المبيعات بعد  نسبة هامش صافي الدخل -2

طرح جميع التكاليف ، ولهذا فأن هذه النسبة تتحدد بتقسيم صافي الدخل على المبيعات : 

 (140: 2001)العامري ، 

 

 

 

سياسات ادارة الشركة االشتثمارية والتشغيلية ، وجودة المنتجات فاالرباح تعتبر المقياس لفعالية 

 المقدمة للزبائن .

 الجانب العملي  -ثالثاً:

 عرض وتحليل البيانات وقياس متغيرات الدراسة :1 -3

يمكن من خالل النتائج التي حصلت عليها الباحثة من سجالت الشركة ، قياس درجة جودة 

الزبون ، والتي تنعكس على عوائدها ، من خالل عدة مؤشرات ، منتجاتها وادائها لتحقيق رضا 

 (.2019-2016وللسنوات االربع من )

 

= معدالت رضا الزبون 
عدد شكاوي الضمان(ممثلة بعدد الوحدات المعادة)

عدد الوحدات المباعة
 X 100                                                                                                      

 الخارجي 

 سعر بيع الوحدة الواحدة  Xكلفة المبيعات = كمية الوحدات المباعة   

نسبة هامش صافي الدخل =     
صافي الدخل

صافي المبيعات
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 عرض وتحليل النتائج : -1

 كمية المبيعات السنوية )عدد الوحدات المباعة(

 ( بـ)الوحدات(2019-2016( كمية المبيعات السنوية للمدة من )1جدول )

 كمية المبيعات بالوحدات السنة

2016 1500000 

2017 2000000 

2018 2570000 

2019 3300000 

( مما يدل على زيادة بيع 2019-2016( الى نمو المبيعات خالل المدة الزمنية  )1يشير الجدول )

 منتجات الشركة خالل فترة الدراسة .

 ايراد المبيعات الكلي 

عند زيادة الشركة لعدد منتجاتها امباعة فأن هذه الزيادة ستنعكس على الزيادة في االيراد الكلي 

للمبيعات بصورة عامة ، مما يؤشر ذلك بااليجاب على رضا الزبائن ورغبتهم في طلب منتجات 

 الحقائب . ويمكن حساب ايراد المبيعات االجمالي بالمعادلة االتية 

  سعر بيع الوحدة الواحدة Xايراد المبيعات = كمية المبيعات بالوحدات 

 ( ، المبالغ بالدينار 2وكما مبين بالجدول رقم )

 ايراد المبيعات بالدينار  السنة

2016 11000000 

2017 14000000 

2018 19900000 

2019 20000000 

 

متقاربة نوعا ما ، وذلك بسبب انتعاش يالحظ من الجدول اعاله تزايد ايراد المبيعات وبنسب 

السوق في تلك الفترة واستقرار االسعار الى حد معين ، كذلك اقبال الناس على الشراء نتيجة 

 الزيادة الحاصلة في الرواتب واالجور في تلك الفترة .

 مؤشر الجودة 

ثلة بكلفة يمكن تحديد مؤشر جودة المنتج من خالل قياس نسبة الكلف الكلية للجودة والمتم

الوحدات المعابة الى اجمالي قيمة المبيعات . لذا البد اوال استخراج كلفة الوحدات المعابة وكميتها 

 بالوحدات .
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 (2019-2016( كمية الوحدات المعابة للمدة )3جدول )

 

 عدد الوحدات المعابة السنة

2016 220000 

2017 280000 

2018 398000 

2019 400000 

 

عدد الوحدات المعابة تقريبا ازدادت مع الزيادة الحاصلة في كمية المبيعات ، وقد ويالحظ ان 

% من 2اتبعت الشركة نظام ثابت بالنسبة لعدد الوحدات المعابة ، وذلك من خالل تحديد نسبة 

 اجمالي الوحدات المباعة ، كحد ادنى لوجود عدد من الوحدات المعابة .

 سعر بيع الوحدة الواحدةXوحدات المعابةاما كلفة الوحدات المعابة=عدد ال

 ( 4وكما مبين في الجدول رقم )

 (2019-2016( كلفة الوحدات المعابة بالدينار للمدة )4-3جدول )

 كلفة الوحدات المعابة بالدينار السنة

2016 1540000 

2017 1960000 

2018 3184000 

2019 2400000 

 

للسنتين االولى بمعدل ثابت وذلك لثبات سعر البيع نالحظ ان كلفة الوحدات المعابة ازدادت 

للوحدة الواحدة ، في حين ازداد بنسبة كبيرة في السنة الثالثة وذلك الرتفاع اسعار البيع بنسب 

كبيرة ، اما في السنة االخيرة فقد انخفضت كلفة الوحدات المعابة وذلك لتالفي بعض العيوب 

 ل ايجابي على انخفاض كلف الوحدات المعابة .وانخفاض بعض التكاليف التي انعكست بشك

ومن خالل تحديد واستخراج كلفة الوحدات المعابة نستطيع ان نستخرج مؤشر الجودة كما في 

  (5الجدول رقم )

 ( 2019-2016( مؤشر الجودة لمنتجات عينة الدراسة للمدة )5جدول )

 "نسبة مئوية"                                       

 مؤشر جودة المنتج السنة

2016 14 

2017 14 

2018 16 

2019 12 

 



 56 M. Saja Riyad Abbas (2022). Product quality and its impact on customer satisfaction (The        
General Company for Iraqi Cement) 

يالحظ ان مؤشر الجودة للمنتجات ال بأس به خالل سنوات الدراسة ، اال انه ازداد بشكل جيد في 

السنة الثالثة وذلك الدراك اهمية الجودة وتأثيرها على رضا الزبون والعوائد ، كذلك زيادة 

المنتجات التالفة او عدم قبولها وذلك من خالل زيادة الفحص الدقيق لكمية الرقابة على ابعاد 

 المنتجات .

 معدالت رضا الزبون الخارجي 

يعتمد هذا المؤشر الى قسمة عدد شكاوي الضمان )عدد الوحدات المعادة( المشار اليها في 

 كنسبة مئوية . ( ، واعتماد النتيجة1-3( على عدد الوحدات المباعة من الجدول )6الجدول )

 (2010-2007( معدالت رضا الزبون عن الشركة للمدة )6جدول )

 " نسبة مئوية "                             

 معدالت رضا الزبون السنة

2016 14 

2017 14 

2018 15 

2019 12 

 

يعكس من خالل الجدول اعاله يالحظ ان ارتفاع رضا الزبائن بمعدالت تكاد تكون معقولة مما 

ذلك انخفاض عدد شكاوي الضمان الى عدد الوحدات المباعة ، وهذا يؤشر تأثير الجودة االيجابي 

 على كسب رضا الزبون ووالئه.

 

 مؤشر عوائد الشركة

تعتبر االرباح المقياس لفعالية سياسات ادارة الشركة االستثمارية والتشغيلية ، وجودة المنتجات 

هامش صافي الدخل عن النسبة المئوية المتبقية من كل دينار من  المقدمة للزبائن . وتعتبر نسبة

المبيعات بعد طرح جميع التكاليف ، ولهذا فأن هذه النسبة تتحدد بتقسيم صافي الدخل على 

 المبيعات .

 ( يبين نتائج هامش اجمالي الدخل للشركة موضوع الدراسة .7والجدول رقم )

 (2019-2016للمدة )( نسبة هامش اجمالي الدخل 7جدول )

 "نسبة مئوية"                                  

 هامش اجمالي الدخل السنة

2016 0,25 

2017 0,30 

2018 0,40 

2019 0,45 
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يالحظ من الجدول اعاله ازدياد نسبة هامش الربح االجمالي للشركة ، وذلك لزيادة نسبة مبيعاتها 

المعابة ، مما انعكس ذلك على نسبة استثماراتها وبالتالي زيادة وتقليل تكاليف الهدر من البضاعة 

 المردود المالي لمنتجات الشركة .

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات  – 3-2

 عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة  – 3-2-1

االرتباط الخطي هو عالقة بين متغيرين او اكثر يرتبطان مع بعضهما بعالقات خطية معينة ، 

الزيادة او النقصان في احدهما ، تؤدي  أيفأذا كان المتغيران المرتبطان يتغيران باالتجاه نفسه 

ا اذا الى الزيادة او النقصان في االخر ، عندئذ يقال ان االرتباط بينهما هو ارتباط موجب ، ام

كان المتغيران يتغيران بأتجاه معاكس احدهما عن االخر ، فأنه يقال له ارتباط سالب ، ويتم 

 ( 1989:285حساب االرتباط من خالل معامل االرتباط . )المشهداني وهرمز ، 

وقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد نوع العالقة بين المتغيرين في عينة الدراسة 

  ( وهو اشارة الى معنوية االرتباط والعكس بالعكس0,05ة )وبمستوى دالل

 عالقة االرتباط بين جودة المنتجات ومعدالت رضا الزبون

 داللة المعنوية درجة المعنوية عالقة االرتباط معامل االرتباط المؤشرات

 غير معنوي 0,064 طردية قوية 0,930 مؤشر الجودة

معدالت رضا 

 الزبون

 غير معنوي 0,350 طردية قوية 0,640

  

 عالقة االرتباط بين جودة المنتجات وعوائد الشركة 

 داللة المعنوية درجة المعنوية عالقة االرتباط معامل االرتباط المؤشرات

 غير معنوي 0,770 عكسية ضعيفة  0,210- مؤشر الجودة

 غير معنوي 0,151 عكسية قوية 0,710- عوائد الشركة
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 االستنتاجات والتوصيات

 اوالً : االستنتاجات

تقاس قيمة المنتوج في الوقت الحالي على اساس مدى توافر سمات وخصائص معينة تتطابق  -1

وتفضيالت الزبون ، اذ لم يعد السعر لوحده هو العنصر االساسي في تشكيل قيمة المنتج في نظر 

 الزبون .

اذا كان االداء الحالي جيد او  هناك حاجة ملحة للتوجه نحو التحسين المستمر والتي تتحدد ما -2

رديء ،اذ يحتاج التحسين المستمر الى مقاييس لالداء، كمؤشر الجودة ومعدالت رضا الزبون 

 والعوائد المتحققة عنها .,

بالرغم من ان نتائج مؤشر الجودة مرتفع بالنسبة للشركة المبحوثة ، اال انها ال تمثل  -3

مبيعاتها نتيجة لالستيراد المرتفع مما يحملها نفقات عالية المستويات الحقيقة نظرا الرتفاع قيم 

 جدا .

كان مرتفع عن باقي السنوات ، مما يدل على زيادة  2018_ مؤشر الجودة بالنسبة لسنة 4

 عمليات مراقبة المنتج والفحص والتي تؤدي الى زيادة الكلف .

ى انخفاض عدد الوحدات كانت معدالت رضا الزبون عالية لمنتج الشركة ، مما يؤكد عل -5

 المعادة ، وارتفاع عدد الوحدات المباعة بالمقابل  .

كانت معامالت االرتباط بين جودة منتج الشركة ومعدالت رضا الزبون طردية وقوية ، مما  -6

يعكس ذلك اهتمام الشركة بجودة منتجاتها ، في حين كانت معامالت االرتباط بين جودة المنتج 

عكسية وقوية ، مما يدل ذلك على زيادة تكاليف الشركة وعدم توظيف ايراداتها وعوائد الشركة 

 بالشكل الذي يقلل من تكاليفها ، خصوصا تكاليف االستيراد المرتفعة .

 ثانيا : التوصيات 

 االهتمام بعنصر جودة المنتج ، خاصة من حيث دراسة حاجات ورغبات الزبائن  -1

ع موظفين مختصين بالتسويق ، الجراء البحوث التسويقية االهتمام بقسم التسويق او وض -2

 الالزمة للمساعدة في دراسة متطلبات السوق وتحليلها 

ضرورة اهتمام الشركة بنسب معيب معينة لها سقف مسموح به على اقل من المعتمد من قبلها  -3

 ، تالفيا للتكاليف التي تتحملها مما يؤثر على ارباحها .

لومات محاسبي كفيل باحتساب كلف المنتجات بشكل دقيق ال االعتماد على اعتماد نظام مع -4

 تقديرات السوق والظروف التي تحكمه فقط .
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