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Abstract 
    The potentiality of measuring the 

quality costs at the Yemeni private 

universities to achieve the competitive 

advantage 

This study aimed at investigating the 

quality costs measurement (prevention, 

evaluation, internal failure and external 

failure) at the Yemeni Privet 

Universities in Sana’a to achieve the 

competitive advantage. 

The study tried to answer the following 

question: what is the impact of 

measuring the quality costs with its 

dimensions (prevention, assessment, 

internal failure and external failure) at 

the Yemeni Privet Universities to 

achieve the competitive advantage. 

The study tested the hypothesis that 

there is no statistically significant 

relationship to measure quality costs 

with its dimensions (prevention, 

evaluation, internal failure and external 

failure) and achieve competitive 

advantage in Yemeni private 

universities. 

The study results showed that the 

Yemeni privet universities apply the 

costs of prevention through holding 

training courses continuously, trying to 

provide advanced laboratories and 

constantly updating and reviewing the 

study plans. Applying the costs of 

prevention in Yemeni civil universities 

helps to show its current status, which 

gives it competitive value in the market 

by trying to keep up with the labor 

market. Yemen's private universities 

use procedures to promote 

communication and knowledge 

exchange among faculty members, and 

universities are seeking to introduce 

new methods and styles for their 

education services to students, which in 

turn requires additional costs, but also 

provides a high competitive advantage 

to universities for the local and the 

Arab level. 

Keywords :  quality costs , 

Yemeni private universities ,  

competitive advantage   
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 املقدمة: 

العامل يف نواحي والتكنولوجيا السريعة اليت يشهدها  ،تؤكد مجيع التطورات اإلدارية احلديثة

يف واقع النظم اجلامعية  احلياة املختلفة على أهمية  قيام القيادات اجلامعية بضرورة النظر بشكل ملحِّ

أهم طرائق وأفضل أساليب وتقنيات قياس األداء وتقوميه يف اجلامعات  البحث عنوضرورة  ،من جهة

 من جهة أخرى.

ارة اجلودة الشاملة والعمل بها ضرورة جيب األخذ ونظرًا ألهمية اجلودة فقد أصبح إدخال نظام إد

بها للوصول إىل قدرة تنافسية، فإذا كان لكل عنصر خاصية متيزه ومسمى يعرف به فإنه ميكننا أن 

نطلق على عصرنا هذا عصر التغري العنيف وهو ما يعين إىل حد بعيد أن البقاء سيكون لألجود، حيث 

 التميز من أجل بقائها واستمراراها. تلجأ اجلامعات إىل العمل على حتقيق

مر الذي يشكل حتديًا هلا يتطلب االستجابة له األ ،ونتيجة الشتداد حدة املنافسة بني اجلامعات

من خالل انتهاج جمموعة من االسرتاتيجيات اليت تركز على قياس تكاليف هذه اجلودة باستخدام 

توفري معلومات  إىلديد وقياس تكاليف اجلودة يؤدي ن حتأجمموعة من املقاييس املالية وغري املالية، أي 

مفيدة ميكن االستناد عليها يف حتسني اجلودة داخل اجلامعة من خالل ترشيد عملية اختاذ القرارات 

 وانعكاس ذلك على حتقيق ميزة تنافسية.

يا ومن هذا املنطلق يتوجب على اجلامعات حتقيق ميزة الكلفة األدنى واليت تعترب إحدى املزا

التنافسية وذلك للحصول على أسعار مناسبة للتنافس يف البيئة، ومن هنا زاد االهتمام بقياس تكاليف 

ن التكلفة واجلودة عوامل رئيسة من إاجلودة إذ تعترب حجر أساس يف دعم امليزة التنافسية، حيث و

قيق ميزة تنافسية عوامل املنافسة، أي أنه على اجلامعة أن حتقق جودة أعلى وتكلفة أقل من أجل حت

 مستدامة.

 يف اجلامعات األهلية اليمنية  تكاليف اجلودة يف قياس ويف هذا اإلطار تتضح أهمية هذه الدراسة

 ؟تحقيق امليزة التنافسيةوعالقتها  ب
 

 أواًل: مشكلة الدراسة:

القائم  من أهم ما مييز اجلامعات احلكومية واألهلية جودة خدمة التعليم املقدمة، ولشدة التنافس

بني اجلامعات مت إنشاء واستحداث مراكز اجلودة واالعتماد األكادميي يف اجلامعات؛ لغرض تطوير 

وحتسني جودة اخلدمات املقدمة؛ لغرض حتقيق ميزة تنافسية هلا لتساعد يف التميز بني اجلامعات، وهذه 

االسرتاتيجية، وملعرفة تلك املراكز حتتاج تكاليف لتنفيذ السياسات املرسومة للجامعة وتنفيذ خططها 

 التكاليف فقد مت قياس تكاليف اجلودة وفقا ألسس متعارف عليها. 

قياس تكاليف اجلودة يف  ميكن أن حيققهالذي  العالقةوهنا تتمثل مشكلة البحث يف توضيح 

 .تحقيق امليزة التنافسيةلاجلامعات األهلية 
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 :اآلتي الرئيسال السؤ ميكن صياغة مشكلة الدراسة يفوبناء على ذلك 
 الوقاية) تكاليف إحصائية بني قياس تكاليف اجلودة بأبعادها،وجد عالقة ذات داللة ت هل

 اجلامعات األهلية؟ يفوحتقيق امليزة التنافسية  (اخلارجي الفشل الداخلي، التقييم، الفشل ،(املنع)

 : تيةالفرعية اآل األسئلة السؤال الرئيس ويتفرع من 

إحصائية بني قياس تكاليف الوقاية )املنع(، وحتقيق امليزة التنافسية يف ات داللة وجد عالقة ذت هل .1

  اجلامعات األهلية؟
إحصائية بني قياس تكاليف التقييم، وحتقيق امليزة التنافسية يف وجد عالقة ذات داللة ت هل .2

 اجلامعات األهلية؟
خلي، وحتقيق امليزة التنافسية إحصائية بني قياس تكاليف الفشل الداوجد عالقة ذات داللة ت هل .3

 يف اجلامعات األهلية؟
إحصائية بني قياس تكاليف الفشل اخلارجي، وحتقيق امليزة التنافسية وجد عالقة ذات داللة ت هل .4

 يف اجلامعات األهلية؟

 ثانيًا: أهمية  الدراسة:

 األهمية  العملية: (1

من التكاليف اليت تتحملها  همًةم نسبًةبصفتها من أهمية تكاليف اجلودة  تهاتستمد الدراسة أهمي

وذلك من خالل أثر قياس تكاليف اجلودة يف  ،وحماولة تشخيص واقعها لدى اجلامعات اتاجلامع

 حتقيق امليزة التنافسية.

 وأهمية تطبيقها يف اجلامعات اليمنية ،تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع اجلودةو

 قطاع التعليم العالي الذي يشهد منافسة حادة وشديدة على الدوام. منهمًا مقطاعًا  الذي ميثل األهلية

تعمل هذه الدراسة إىل الوصول إىل نتائج وتوصيات تساعد يف حتسني مستوى جودة اخلدمة و

 .األهلية التعليمية لنظام التعليم يف اجلامعات اليمنية

 األهمية العلمية: (2

ات اليت تعاني من قلة الدراسات اليت تتناول قياس تظهر أهمية الدراسة العلمية يف إثراء املكتب

 لتحقيق امليزة التنافسية.يف اجلامعات األهلية تكاليف اجلودة 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

يتمثل اهلدف الرئيس للدراسة يف التعرف على العالقة بني قياس تكاليف اجلودة، وحتقيق امليزة 

 اجلامعات األهلية. يفالتنافسية 

 اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: ويتفرع من
 التعرف على قياس تكاليف اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات األهلية. .1
 معرفة العالقة بني تكاليف الوقاية وحتقيق امليزة التنافسيـــة يف اجلامعات األهلية. .2
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 يف اجلامعات األهلية.معرفة العالقة بني تكاليف التقييم وحتقيق امليزة التنافسيـــة  .3
 معرفة العالقة بني تكاليف الفشل الداخلي وحتقيق امليزة التنافسيـــة يف اجلامعات األهلية. .4
 معرفة العالقة بني تكاليف الفشل اخلارجي وحتقيق امليزة التنافسيـــة يف اجلامعات األهلية. .5

 

 رابعًا: فرضيات الدراسة:

 ياغة الفرضية الرئيسة للدراسة كما يلي: وفقًا ملشكلة الدراسة وأهدافها مّت ص 

 ،(املنع) الوقاية) تكاليف إحصائية بني قياس تكاليف اجلودة بأبعادهاوجد عالقة ذات داللة تال 

  اجلامعات األهلية. يفوحتقيق امليزة التنافسية  (اخلارجي الفشل الداخلي، التقييم، الفشل

 تية:اآلالفرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسة ويتفرع 

إحصائية بني قياس تكاليف الوقاية، وحتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات وجد عالقة ذات داللة تال  .1

  األهلية.
إحصائية بني قياس تكاليف التقييم، وحتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات وجد عالقة ذات داللة تال  .2

  األهلية.
كاليف الفشل الداخلي، وحتقيق امليزة التنافسية يف إحصائية بني قياس توجد عالقة ذات داللة تال  .3

 اجلامعات األهلية.
إحصائية بني قياس تكاليف الفشل اخلارجي، وحتقيق امليزة التنافسية وجد عالقة ذات داللة تال  .4

  يف اجلامعات األهلية.
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 خامسًا: منوذج الدراسة:

 ( يبني منوذج الدراسة1شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إعداد الباحَثني بناء على مشكلة الدراسةاملصدر :  

 سادسًا: مصادر مجع البيانات واملعلومات:

 :الثانوية املصادر -1

اعتمد الباحثان يف اإلطار النظري للدراسة على األدبيات املتخصصة اليت تناولت قياس تكاليف 

، والرسائل اجلودة وامليزة التنافسية، من كتب ودوريات متخصصة؛ عربية منها كانت أو أجنبية

اجلامعية واألحباث العلمية، فضاًل عن املقاالت املنشورة يف مواقع االنرتنت املختلفة، وذلك بهدف 

 استكمال اإلطار النظري.
 :األولية املصادر -2

كما مّت االعتماد يف اجلانب العملي على استمارة استبيان ُقدمت للمبحوثني من أجل احلصول على 

 ال.البيانات األهلية بذلك اجمل

 
 

 

 املتغري التابع املتغري املستقبل

 تكاليف الوقاية )املنع(

 تكاليف التقييم

 الداخليتكاليف الفشل 

 تكاليف الفشل اخلارجي

 قياس تكاليف

 الجودة

 

 امليزة التنافسية



79 

 

 

 79 

قياس تكاليف الجودة يف الجامعات اليمنية األهلية وعالقته بتحقيق امليزة 
 محمد ، د.فهمي سعيد د.هالل قاسم أحمد صالح المريسي .                                 التنافسية

 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 الدراسات السابقة:

 (:2017دراسة حليحل وسلمان ) -

هدفت هذه الدراسة إىل بيان أهمية  استعمال املقاييس واملؤشرات غري املالية فضاًل عن املقاييس 

املالية؛ ملا توفره من انسجام مع التغيريات احلاصلة يف بيئة التصنيع احلديثة من أجل إعطاء صورة كاملة 

القتصادية من خالل حتديد وقياس تكاليف جودة منتجاتها، وانعكاس ذلك على عن أداء الوحدة ا

 شركات لثالث حالة رحبيتها، وقد طبقت الدراسة يف  شركات إنتاج املياه، من خالل دراسة
 املعدنية. املياه بإنتاج متخصصة

 توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أهمها:

سياسات واألساليب واإلجراءات اليت ترتجم رؤية ورسالة متثلت االسرتاتيجية مبجموعة من ال

الوحدة االقتصادية بهدف توظيف مواردها االقتصادية املتاحة وبالشكل الذي يضمن هلا بناء ميزة 

تنافسية تضمن بقاءها يف دائرة املنافسة، كما أن اجلودة قد نالت درجة كبرية من االهتمام يف خمتلف 

 فة دفاعية لبقاء الوحدات االقتصادية باعتبارها سالحًا تنافسيًا.الشركات، وذلك بوصفها وظي

 (:2016دراسة فرح ) -

 معرفة أثر قياس تكاليف اجلودة الشاملة يف دعم امليزة التنافسية. هدفت هذه الدراسة إىل

 :أهمها ،وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج 

 بربامج االهتمام ضرورة إىل نظر اإلدارة تلفي الداخلي الفشل تكاليف قياس على أن الرتكيز
حمل الدراسة تهتم بفحص معدات اإلنتاج  الشركات وأن ،العيوب صفري إنتاج تضمن اليت اجلودة

بة يتقوم الشركات حمل الدراسة بإصالح أو استبدال املنتجات املعوب، يتكلفة اإلنتاج املع لتخفيض

 .التنافسيةزة يل ودعم امليإلرضاء العم

 (:2016بلعقون ) دراسة -

معرفة واقع تكاليف اجلودة، ومعرفة أهمية ختفيض تكاليف اجلودة يف  هدفت هذه الدراسة إىل

املؤسسة  التنافسية يفومعرفة طبيعة العالقة بني تكاليف اجلودة وامليزة  حتقيق امليزة التنافسية،

 .شركة روائح الورد لصناعة العطور، طبقت الدراسة يف االقتصادية

 :أهمها ،توصلت الدراسة إىل العديد من النتائجوقد  

امليزة التنافسية متثل  أن كبرية على صعيد الشركة والزبون، و اسرتاتيجيةأن للجودة أهمية  

اإلنتاجية يف استمرار العملية  ًاهممالصيانة تعترب عنصرا  أن مصدرا حامسا لتفوقها على بقية املنافسني، و

األخرية ذات األثر املضاعف يف حتقيق ميزة تنافسية من خالل رفع قيمة  اجلودة، كما تعد هذه وحتقيق

   املنتج لدى الزبون من جهة والتحكم يف ختفيض تكاليف اجلودة من جهة أخرى.
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 (:2015دراسة الرواد ) -

 القوائم عنها على فصاحواإل اجلودة فيتكال اسيق أثر على التعرف هدفت هذه الدراسة إىل
 . ة احملدودةياملسؤول ذاتية الكهربائ للصناعات ةياألردن كاتالشر يف ةياملال

 :أهمها ،وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج

 إضافية ايضاحات تقديم وكذلك القوائم املالية، يف عنها واإلفصاح اجلودة تكاليف إن قياس

 االقتصادية، املوارد وزيعت قرارات اختاذ يف األساس السليم يوفر اجلودة، تكاليف وعناصر بنود حول

 لدى اهتمام وجود الدراسة أظهرت كما املقدمة، واخلدمات للمنتجات املصنعة اجلودة مستوى وحتسني

 وقائية ثقافة وجود وكذلك اجلودة، تكلفة مفاهيم بتطبيق الكهربائية األردنية للصناعات الشركات

 احلديثة يف النظم واستخدام البشرية رداملوا أداء وتأهيل بتدريب االهتمام خالل من لدى الشركات

 .العاملية املنافسة لتحديات االستجابة وكذلك تطويرها، على والعمل مراقبة اجلودة
 

 (: 2014دراسة محودة ) -

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح املفاهيم املتعلقة باجلودة وتكاليفها من حيث إدراك إدارة هذه 

هتمامهم ا، ومدى تطبيق أنظمة تكاليف اجلودة، ومدى الشركات بأهمية  قياس تكاليف اجلودة

 بأنواع ومسببات هذه التكاليف.

 .يف قطاع غزة شركات صناعة املواد الغذائية طبقت الدراسة على

 متثلت فيما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج
همية  قياس تكاليف مدى أإىل أنه يوجد إدراك لدى إدارات الشركات الصناعية يف قطاع غزة 

، وتطبق إدارات الشركة الصناعية الفلسطينية نظام تكاليف ةاجلودة جلميع األبعاد األربعة جمتمع

دارات الشركات الصناعية الفلسطينية تهتم بسياسات ختفيض تكاليف إ أن اجلودة بدرجة كبرية، و

 ربعة لتكاليف اجلودة.بعاد األاجلودة بدرجة كبرية جبميع األ
 

 (:2014الفضل، غدير ) دراسة -

التأثري بني حماسبة تكاليف اجلودة )الوقاية، التقييم، الفشل  معرفةهدفت هذه الدراسة إىل 

 وامليزة التنافسية. الداخلي، الفشل اخلارجي(

 .سبع منظمات صناعية طبقت الدراسة يف العراق على

 :أهمهاوقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج 

ليف اجلودة ميكن أن تعتمد مؤشرا جوهريا للتحقق من قدرة املنظمات الصناعية أن حماسبة تكا 

ىل تصنيف إمجيع املنظمات الصناعية قيد الدراسة تفتقر  أن قيد الدراسة يف حتقيق امليزة التنافسية، و

تركيز املنظمات الصناعية قيد الدراسة على اجلودة بوصفها امليزة  أن معتمد لتكاليف اجلودة، و

تنافسية األهم يف أولوياتها لن حيقق أهدافه إن مل تول تكاليف اجلودة اهتماما مماثال، وقد حققت ال



81 

 

 

 81 

قياس تكاليف الجودة يف الجامعات اليمنية األهلية وعالقته بتحقيق امليزة 
 محمد ، د.فهمي سعيد د.هالل قاسم أحمد صالح المريسي .                                 التنافسية

 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

تكاليف اجلودة جمتمعة تفسريا معنويا لقدرة املنظمات الصناعية قيد الدراسة والتطوير امليزة التنافسية 

 وبنائها.

 (:2013) دراسة سامل -

ودة وأنظمتها وكيفية قياس تكاليفها والتقرير هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم اجل

عنها وحتليلها، كما هدفت إىل دراسة إمكانية تطبيق قياس تكاليف اجلودة يف عينة البحث وتأثريها 

يف إمجالي تكاليف عينة البحث، ُطبقت الدراسة يف الشركة العامة لإلمسنت العراقية "معمل أمسنت 

 كركوك".

 ديد من النتائج، أهمها:وقد توصلت الدراسة إىل الع

أن أنشطة اجلودة معهودة إىل جمموعة من األقسام واألنشطة، وال توجد جهة مسؤولة عن أنشطة 

اجلودة، وارتفاع تكاليف الفشل الداخلي للعمليات اإلنتاجية متمثال بالصيانة املفاجئة والتوقفات 

 الفجائية.

 (:2010دراسة باسردة ) -

املفاهيم النظرية املتصلة بإدارة املعرفة وامليزة التنافسية، وأهمية  هدفت هذه الدراسة إىل تناول 

إدارة املعرفة وعالقتها بامليزة التنافسية، كما هدفت إىل معرفة مستوى حتقيق املزايا التنافسية يف 

نظمات املنظمات املبحوثة، وتوضيح أثر العالقة بني عمليات إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية يف امل

 عينة الدراسة.

ــركة   - ــوق اهلاتف النقال مبحافظة عدن، متمثلة يف " شـ ــة على املنظمات العاملة يف سـ طبقت الدراسـ

 ، شركة مين موبايل، وشركة واي".(MTN)سبأفون، شركة إم تي إن

 وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أهمها:

غالبية أفراد العينة حيملون مؤهل  أن هناك اختالف يف توزيع الوظائف حبسب اجلنس، أن

بكالوريوس، تركيز املنظمات املبحوثة على الدورات التدريبية الداخلية اليت تعقد يف تلك املنظمات 

 دونًا عن الدورات التدريبية اخلارجية اليت تعد أكثر أهمية.

 (:2010دراسة الليمة ) -

لشاملة )الرتكيز على الزبون، التزام هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني إدارة اجلودة ا

اإلدارة العليا باجلودة الشاملة، مشاركة العاملني يف املنشآت الصحية يف اختاذ القرار( و زيادة القدرة 

 التنافسية.

طبقت الدراسة يف مراكز الرعاية الصحية األولية يف حمافظة احلديدة على أربع مستشفيات 

 وثالث مراكز رعاية صحية أولية.
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 وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أهمها:

عدم وجود اهتمام كاٍف من قبل إدارة املستشفيات املبحوثة بإدارة اجلودة، زيادة اهتمام إدارة 

املستشفيات املبحوثة برضا العميل، وذلك يف ضوء اشتداد املنافسة يف القطاعات احليوية، قبول الفرضية 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني زيادة االهتمام بالزبون وزيادة القدرة )على  الرئيسة األوىل اليت  تنص

 التنافسية(
 

 (:2007دراسة املطري ) -

أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير األنظمة التكاليفية يف املنشآت  هدفت هذه الدراسة إىل

. وهدفت إىل التعرف على مفهوم إدارة 9000و الصناعية اليمنية احلائرة على شهادة اجلودة العاملية األيز

اجلودة الشاملة ومبادئها والتطرق للمقاييس الدولية )األيزو( وبيان عالقتها بهذا املفهوم، إضافة إىل 

 حتليل واقع البيئة الصناعية.

 طبقت الدراسة يف القطاع الصناعي يف اجلمهورية اليمنية.

 ج، أهمها:وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائ

عدم وجود تطبيق حقيقي لنظام تكاليف اجلودة يف الشركات حمل الدراسة، وأنها غري مؤهلة 

هلذا التطبيق، كما يوجد قصور يف أنظمة التكاليف القائمة، باإلضافة إىل ذلك ميكن للمحاسبني 

 استخدام دالة تاجوشي خلسارة اجلودة يف تقدير تكاليف اجلودة املسترتة.

 Schiffauerova & Thomson (2006:)دراسة  -

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة املمارسات التطبيقية لنظام تكاليف اجلودة بأربع شركات دولية 

ومجيع هذه الشركات هلا مبادرات أولية يف تطبيق اجلودة إال أن واحدة منها  (A,B,C,D)ناجحة، وهي 

 لمية ومنهجية.متكنت من تطبيق نظام تكلفة اجلودة بصورة ع (A)فقط، وهي 

 وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أهمها: 

أن الشركات األربع حمل الدراسة على الرغم من جناحها يف حتسني اجلودة وختفيض تكاليف 

عدم املطابقة، إال أن الدراسة توصلت إىل أن شركة واحدة فقط هي من تقيس تكاليف اجلودة 

باخلطوات األوىل يف استخدام أداة  (D)اجلودة، و بدأت الشركة وتستخدم منوذجًا معينًا لتكاليف 

 لقياس اجلودة.

 Zimak  (2000:)دراسة -

هدفت هذه الدراسة إىل وضع إطار يساعد املنظمات او املنشآت يف اختيار الطريقة أو األداة املناسبة 

وأكثرها  هلا يف مجع بيانات تكاليف اجلودة، وركزت الدراسة بشكل أساسي على أهم الطرق

استخدامًا وهي الطريقة التقليدية، وطريقة التوثيق املستندي للعيوب، وطريقة التوثيق، واحلضور 

 وطريقة التقدير.
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طبقت الدراسة يف عدد من  املنظمات اليت تستخدم نظام تكاليف اجلودة، واليت الزالت يف بداية 

 مرحلة االستخدام يف الواليات املتحدة األمريكية.

 ت الدراسة إىل العديد من النتائج، أهمها:وقد توصل

توجد العديد من الطرق املختلفة لتجميع تكاليف اجلودة داخل املنظمة، تعتمد أنظمة جتميع 

 البيانات املختلفة على معاجلة البيانات وتقنية االتصال.
 

 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

ت السابقة يف اهلدف الرئيسي، وهو تكاليف اجلودة ودورها تتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسا

 اجلامعات يف اجلودة تكاليف يف حتقيق امليزة التنافسية، ومتيزت هذه الدراسة أنها تناولت قياس

التنافسية، حيث مت تطبيقها على قطاع التعليم بينما الدراسات السابقة  امليزة لتحقيق اليمنية؛ األهلية

اعات أخرى صناعية ، ونفطية، وصحية، كما متيزت هذه الدراسة من حيث مت تطبيقها على قط

اختالف بعض العوامل واملتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات 

السابقة يف تطوير موضوع دراستها، فضاًل عن االستفادة من نتائج الدراسات السابقة عند مناقشة نتائج 

 اسة احلالية.الدر
 

 :أنواعها وطرق قياسهاأهميتها، وو ،تكاليف اجلودةمفهوم  -1

 مفهوم تكاليف اجلودة:  1-1

يعرف البعض تكاليف اجلودة  من منظور اجلودة بأنها: " كافة التكاليف اليت يتم إنفاقها يف 

رف املنظمة لضمان تقديم املنتج أو اخلدمة إىل املستهلك وفقًا ملتطلباته ورغباتها") ش

 (51ص،2019الدين،

ويعرفها البعض بأنها: "الكلف املرتبطة بعدم احلصول على السلع أو اخلدمات املطابقة للمواصفات 

 بطريقة صحيحة منُذ املرة األوىل"

ويتضمن التعريف السابق أربعة أنواع رئيسة، وهي: تكاليف الوقاية، تكاليف التقييم، تكاليف  

 (19ص،2005خلارجية". )العزاوي،الفشل الداخلية، تكاليف الفشل ا

كما تعرف بأنها: "التكاليف املتعلقة مبنع انتاج املنتجات املعيبة، أو اكتشاف وتصحيح املنتجات 

 (167ص،2014املعيبة")جودة،

اليت تتحملها  "عبارة عن التكاليفمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول إن تكاليف اجلودة: و

ق اجلودة،  وتشمل تكاليف وقاية وتكاليف تقييم، وتكاليف تتحملها املنظمات اليت تلتزم بتطيب

 املنظمات اليت ال تلتزم بتطبيق اجلودة وتشمل تكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل اخلارجي".
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 أنواع تكاليف اجلودة: 1-2

 ميكن تقسيم تكاليف اجلودة إىل أربعة أنواع رئيسة، وهي :

 :(Prevention Costs)ملنع(تكاليف الوقاية )تكاليف ا .أ

 "وهي التكاليف اليت ُتدفع لتحول دون وصول املنتجات الرديئة للمستهلك".

ومن أنواع تكاليف الوقاية: التخطيط للجودة، التنظيم، تدريب العاملني، التجهيز، الصــيانة، تصــميم 

 (73ص،2009املنتجات، املعلومات..) صويص، صويص،

ــباب اليت يتبني أن  اهلدف من حتمل تكال يف الوقاية هو منع حدوث األخطاء من البداية، أو إزالة األســ

 تؤدي إىل وقوع املشكلة نهائيًا.

ونرى أن كل مؤسسة تعليمية وبشكل خاص يف اجلامعات األهلية، ال بد وأن تتحمل يف سبيل 

قية للمشاكل تطبق اجلودة  تكاليف الوقاية )املنع( ، وهي اليت تسعى من خالهلا حتديد اجلذور احلقي

املرتبطة باجلودة، حيث ال بد من ضرورة تطوير القدرات اإلدارية، وذلك من خالل التدريب للموظفني 

بشكل مستمر والتنسيق لتلك الدورات، وأيضًا إشراك املوظفني يف املؤمترات والندوات وورش العمل، 

ما أن اخلطط الدراسية وتشجيعهم من أجل احلصول على أفكار جديدة ومعلومات يعتمد عليها، وك

جيب أن تكون مالئمة لسوق العمل من خالل اختيار مناهج تعليمية قادرة على حتقيق النتائج املطلوبة 

وطرح هذه املناهج ضمن خطط اجلامعة، وأيضًا قدرة اإلدارة على أن تكون جتهيزات املعامل كافية 

الفئات ذات العالقة من الدراسة  ومتطورة، وهذا يساهم يف حتسني ممتلكات اجلامعة بهدف متكني

يف جو مناسب ومهيأ، ووضع الطالب يف صورة جمموعات عمل من أجل أن يتم إنزاهلم للتطبيق العملي 

امليداني، وعقد امتحانات القبول للطالب املتقدمني من أجل اختيار الطلبة ذوي الكفاءة لدراسة حتديد 

كفاءة للطلبة اخلرجيني لكونها تضيف قيمة  التحصيل العلمي املطلوب، وأيضًا عقد امتحانات

 للخرجيني.  
 :(Appraisal costs)تكاليف التقييم   .ب

هي الكلف اليت حتدث للتأكد من أن املواد واملنتجات تطابق معايري اجلودة املوضوعة، أو هي 

حص، وتشمل كلف عمليات الف ،تكاليف األنشطة الرامية إىل إجياد األخطاء يف عملية تطبيق اجلودة

، كلف فحص واختبار اإلنتاج حتت التشغيل، كلف فحص واختبار املشرتاةاالختبارات للمواد األولية 

اإلنتاج التام، كلف فحص واختبار العمليات على اخلط اإلنتاجي، كلف رواتب القائمني بعمليات 

 (59ص، 2013الفحص، كلف االندثار األهلية بأجهزة الفحص. )العزاوي، 

يف التقييم: تكاليف فحص املنتجات النهائية، تكاليف فحص العمليات، ومن أنواع تكال

 تكاليف املراجعة، 
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 يتبني أن اهلدف من تطبيق تكاليف التقييم هو حتسني وتطوير املنتجات. 
 (Internal Failure Costs): تكاليف الفشل الداخلي  .ج

ج أثناء العمليات اإلنتاجية أو ويقصد بها: "التكاليف الناجتة عن اكتشاف أخطاء وعيوب يف املنت

بعد االنتهاء منها، ولكن يتم اكتشاف هذه األخطاء والعيوب قبل خروج املنتج من 

 (167ص،2014املنشأة")جودة،

تكاليف إعادة تصنيع املنتج، أو إصالح األخطاء، وكذلك     ومن أنواع تكاليف الفشلل الداخلي: 

 ....اخل.تكاليف إعادة تشغيل خط اإلنتاج ونفقات العمال.

ويف اجلامعات نرى  أنه طاملا هدف اجلامعة الرئيس الطالب؛ ألنه ميثل أهم املخرجات يف املؤسسات 

التعليمية، فإن تكاليف الفشل الداخلي يف اجلامعات تركز على الطالب بقصد تنمية الطالب، وتزويده 

نفقات إلعادة تدريس بعض باملعلومات واملعارف، والبحث املستمر عن األفضل؛ لذلك تتحمل اجلامعة 

املقررات للطالب الراسبني، وتتحمل اجلامعة نفقات يف دراسة وحتليل أسباب رسوب الطالب يف بعض 

املقررات لكي حتقق التغري الذي يتناسب مع طموحاتها، وعدم حصول فجوة بني املتحقق واملستهدف، 

عها تكاليف جيب العمل عليها قدر وتنفق أيضًا مبالغ كبرية نتيجة إعادة امتحانات الطالب، ومجي

 اإلمكان للتخلص منها.
 

  (External Failure Costs): تكاليف الفشل اخلارجي  .د
النامجة عن اكتشاف أخطاء أو عيوب يف املنتج بعد خروجه من املنظمة ووصوله وهي التكاليف 

 (54ص،2005إىل املستهلك")علوان،

تكاليف سـحب املنتج من األسـواق، إعادة إصـالح     :ومن أنواع التكاليف للفشللل اخلارجي ما يلي

 اخللل، الدعاوى القضائية، فقدان حصة سوقية......
وتتحمل اجلامعات تكاليف الفشل اخلارجي بعد االنتهاء من تقديم اخلدمة؛ لذلك فإن اجلامعة 

ة تتحمل تكاليف الفشل اخلارجي يف حالة كانت احلصيلة العلمية للطالب ضعيفة، وتتحمل اجلامع

أيضًا تكاليف املسؤولية القانونية واألخالقية جتاه املستفيدين من اجلودة نتيجة نقص أو فقدان اجلودة؛ 

لذلك فإن مجيع من يعمل يف اجلامعة مسئول مسؤولية كاملة عن جودة اخلدمة، وتتحمل اجلامعة 

جات القطاعات تكاليف إعادة تسجيل الطالب السابق فصلهم، وألن اجلامعة تعمل على تلبية احتيا

األخرى وتساعد على إشباع حاجات اجملتمع فإنها تساعد يف تدريب اخلرجيني وتأهيلهم لسوق العمل، 

 ويف حالة أن احلصيلة العلمية ال تتالءم مع متطلبات سوق العمل فإن اجلامعة سوف تتحمل تلك التكاليف. 
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  امليزة التنافسية: ومعايري العامة مفهوم امليزة التنافسية وخصائصها، واألسس-2

 مفهوم امليزة التنافسية:  2-1

ات حني قدم )بورتر( مفهوم يبرز مفهوم امليزة التنافسية بشكل واضح يف مطلع الثمانين

وأشار إىل أن العامل األهم واحملدد لنجاح منظمات   ،التنافسية بني منظمات األعمال االسرتاتيجيات

"الطرق اجلديدة اليت تكتشفها املؤسسة واليت  :عرفها بأنها حيث هلا، التنافسياألعمال هو املوقف 

تكون أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حبيث يكون مبقدورها جتسيد هذ 

االكتشاف ميدانيًا، أي مبعنى آخر إحداث عملية ابداع يف املؤسسة مبفهوم أوسع" معتمدًا على حتليل 

 (48، صPorter،1995) .الصناعيطاع الصناعة وحتليل القيمة يف الق

ويرى كوتلر بأن امليزة التنافسية تعين: "مقدرة املنظمة على أداء أعماهلا بالشكل الذي يصُعب 

 (.22ص،2013على منافسيها تقليده" )طه، 

وميتد ثبات امليزة التنافسية ضمن مدى زمين حمدود، وتزداد مساحة هذا املدى عندما تكون 

معتمدة على الكفاءة اجلوهرية، والقيمة النادرة والصعبة التقليد واملكلفة عند تقليدها. امليزة التنافسية 

وبالتالي فإن امتالك املنظمة مليزة تنافسية هو دالة النجاح وتفوق املنظمة يف بيئتها.)البكري 

 (111ص(،2015ثامر،الصقال أمحد،)
 

 :خصائص امليزة التنافسية 2-2

املؤسسة وعالقتها الواضح يف حتقيق النجاح  اسرتاتيجيةافسية ضمن نظرًا حلساسية امليزة التن

ن حتقيق الفائدة املرجوة من امتالكها يقتضي حتقيق توفر عدد من اخلصائص، من بني إاملرغوب، ف

 : (155ص، 2009)الطائي، مايلي: اخلصائص اليت جيب أن تتميز بها امليزة التنافسية للمؤسسة 

 عني ونطاق جغرايف معني.عادة ترتكز يف نشاط م أ.

 الطويل، باعتبارها ختتص بالفرص املستقبلية. ىاملد ىأساس التشابه يتم تأسيسها عل ب.

 أن تكون مستمرة ومستدامة تعطي األسبقية والتفوق على املنافسني. ج.

 . ترتبط التنافسية بالنشاط فإذا توقف النشاط توقف التنافس.د

 يت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية للمنشأة.. أن تواكب التغريات السريعة الد

تكون مرنة  نبأ ،. أن يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف اليت تسعي اليها املنشأةهــــ

 .حبيث ميكن جتديدها وتطويرها أو إحالهلا مبيزات أخرى

 :األسس العامة لبناء املزايا التنافسية ملنظمات األعمال 2-3

لعوامل األربعة اليت تبين وحتافظ على امليزة التنافسية يف الكفاءة املتفوقة، اجلودة تتمثل ا

هي نتاج للكفاءات  املتفوقة، والتحديث املتفوق، واالستجابة املتفوقة للمستهلك، وهذه العوامل األربعة
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التفصيل وسيتم التطرق إىل تلك العوامل بشيء من  (203ص ،2008جونز، ،املثمرة للشركة.)شارلزهل

 كالتالي:

تشري إىل قدرة املنتج أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو تزيد عنها، ويعترب  اجلودة املتميزة: .أ

ألن توفري منتجات عالية يزيد من  ،تأثري اجلودة العاملية للمنتج على املزايا التنافسية تأثريًا مضاعفًا

 شركة بفرض سعر عاٍللفهوم مدعم للقيمة يسمح لوهو م ني،قيمة هذه املنتجات يف أعني املستهلك

ملنتجاتها، وثانيًا ألن اختصار عامل الوقت يؤدي إىل إنتاجية أعلى للعامل وتكاليف أقل للوحدة، 

وهكذا جند أن املنتج العالي اجلودة ال يسمح للشركة فقط بفرض أسعار عالية ملنتجاتها ولكن 

 يؤدي أيضًا إىل خفض التكلفة.

أبسط قياس للكفاءة يتمثل يف مقدار املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة،  تميزة:الكفاءة امل .ب

إن أهم مكونات الكفاءة بالنسبة لكثري من الشركات يتجسد  الكفاءة=املخرجات /املدخالت، أي

يف إنتاجية املوظف، ذلك العنصر الذي يقاس عادًة باملخرجات بالنسبة لكل موظف، فمثاًل إذا ما 

املستوى األدنى من التكاليف، مبعنى آخر ستمتلك هذه الشركة مزايا تنافسية مرتكزة  حتقق

 (54-53ص،2016على التكلفة.)بلعقون،

يشري التحديث إىل عملية استحداث منتجات أو عمليات جديدة. وهناك نوعان    التحديث/التجديد: .ج

 من التحديث: حتديث املنتج ، حتديث العمليات.

ن حتديث املنتج خيلق قيمة باستحداث وتطوير منتجات جديدة أو طرح نسخ ذات أوجتدر اإلشارة إىل 

صفات جديدة من املنتج القائم فعال، واليت يدرك املستهلكون أنها مرغوبة بدرجة أكرب، وبالتالي 

 زيادة خريات التسعري املتاحة أمام الشركة.

جيب على الشركة أن تكون لتحقيق استجابة متفوقة للمستهلكني،  االستجابة للمستهلكني: .د

وعندئذٍ سيولي ، يف حتديد وإشباع حاجات عمالئها قادرة على أداء املهام بشكل أفضل من املنافسني

ن علمًا أ ،املستهلكون قيمة أكرب ملنتجاتها، مما يؤدي إىل خلق متييز يستند على امليزة التنافسية

ماشى مع حتقيق تلك االستجابة، كما عملية حتسني جودة املنتج الذي تقدمه الشركة جيب أن يت

ومبعنى آخر حتقيق  ،هو احلال مع تطوير منتجات جديدة ذات مسات تفتقر إليها املنتجات احلالية

وحتديث متفوق ميثالن عماًل تكامليًا لتحقيق استجابة متميزة  جودة متفوقة،

 (214-212ص،2008جونز، ،للمستهلكني.)شارلزهل
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 :تنافسيةمعايري امليزة ال 2-4

 :املني رئيسيني هماتكمن حتديد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية من خالل ع

 إىل قسمني، وهما:تنقسم مصادر امليزة التنافسية  مصدر امليزة: .أ
وتتضح عن طريق املوارد البشرية واملواد األولية؛ إذ من املمكن تقليدها وحتقيقها من  التكلفة األقل: -

 ، وهي مرتبة منخفضة كمصدر للميزة التنافسية.قبل املنظمات املنافسة
وتتضح عن طريق التميز يف تقديم السلعة أو اخلدمة، العالقة  العالمة التجارية ذات السمعة الطيبة: -

 اجليدة مع العمالء، التكنولوجيا املستخدمة، وهي مرتبة مرتفعة كمصدر للميزة التنافسية.

 (.73ص، 2016)راضي، العربي،

امتالك ميزة تنافسية ليس بالشيء املهم، فكل إن  والتجدد يف امليزة التنافسية:درجة التحسن  .ب

احلصول على ميزة تنافسية من أي مصدر، ولكن األهم هو تطوير هذه امليزة،  نهامنشأة ميك

واحملافظة على تفريدها لتفادي قيام املنشآت األخرى بتقليدها أو حماكاتها، مع مراعاة تكلفة 

 ًا؛مهم ير حتى ال تؤثر سلبًا عليها، واستخدم التكنولوجيا اليت أصبحت عاماًلالتجديد والتطو

لتحسني امليزة ملا ختلفه من آثار عليها، باإلضافة إىل املعلومات فهي متثل وسيلة للتطوير ومواكبتها 

 (197ص،2001للمستجدات. )السلمي،

 حتليل البيانات واختبار الفرضيات:-3

مليدانية حيث يتم عرض وحتليل بيانات الدراسة وذلك من خالل خصص هذا اجلزء للدراسة ا

استخدام األساليب اإلحصائية املستخدمة وصدق أداة الدراسة وثباتها واختبار فرضيات الدراسة للوصول 

 إىل النتائج والتوصيات .

 دراسة:جمتمع وعينة ال 3-1

 معينة، ومبعنىسة رايف د هتماماالجمموعة العناصر أو األفراد اليت ينصب عليهم  الدراسةجمتمع 

( بالعاصمة صنعاءلعاملة اجلامعات األهلية ا) يف اليت تتعلق بها مشكلة الدراسة األفرادآخر هو مجيع 

 العلوم جامعات أهلية، كعينة للدراسة وتتمثل يف ) جامعة( 4عددها )واليت مت اختيار جمموعة منها 

 (، اجلامعةم2009الرازي ) (، جامعةم2004ثة )احلدي العلوم ( ، جامعةم1994والتكنولوجيا )

مع  م2000( ( وقد كان املعيار احملدد هو اختيار ثالث جامعات تأسست بعد العام م2014اإلماراتية)

( سنوات من حيث التأسيس بني الثالث اجلامعات، ثم ارتأى الباحثان إضافة جامعة العلوم 5فارق )

، ومن حيث تسمية الثالث م2000ليت تأسست قبل العام والتكنولوجيا كجامعة ممثلة للجامعات ا

اجلامعات حتديدا فلوجود زمالء فيها أبدوا استعدادهم وتعاونهم مع الباحثَين يف تذليل الصعوبات عند 

  .توزيع االستبيان
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 االستبانة املوزعة واملستلمة جملتمع الدراسة: 3-2

ــة ي% 37.93ن أ( 1) يبني اجلدول رقم عملون يف جامعة العلوم والتكنولوجيا من جمتمع الدراســــــ

من جمتمع الدراســة يعملون  %8.62و ،من جمتمع الدراســة يعملون يف جامعة العلوم احلديثة% 24.14و

 من جمتمع الدراسة يعملون يف جامعة الرازي. % 29.31و ،يف اجلامعة اإلماراتية

 (1جدول رقم )

 :دة منهانسبة االستمارات املوزعة ونسبة املسرتعدد و يبني 

 اسم اجلامعة
االستمارات 

 املوزعة

االستمارات 

 املسرتدة

النسبة املئوية من 

 االستمارات املسرتدة

النسبة املئوية من 

 االستمارات املوزعة

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
25 22 88% 37.93% 

 %24.14 %70 14 20 جامعة العلوم احلديثة

 %29.31 %85 17 20 جامعة الرازي

 %8.62 %50 5 10 ة اإلماراتيةاجلامع

 %100 %77.3 58 75 اجملموع

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

( اخلصائص الدميوغرافية آلراء العينة 2يوضح اجلدول رقم ) حتليل اخلصائص الدميوغرافية: 3-3

 املبحوثة.
 دميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية(: توزيع العينة حسب اخلصائص ال2جدول رقم )

 النسبة التكرار اخلاصية

 العمر

 %12.1 7 سنة 30أقل من 

 %25.9 15 سنة 35 - 31من 

 %22.4 13 سنة 40 - 36من 

 %36.2 21 سنة فأكثر  40

 %3.4 2 املفقودات

 املؤهل

 %22.4 13 بكالوريوس

 %32.8 19 ماجستري

 %41.4 24 دكتوراه

 %1.7 1 أخرى
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 %1.7 1 املفقودات

 التخصص

 %10.3 6 حماسبة

 %29.3 17 إدارة أعمال

 %3.4 2 علوم مالية ومصرفية

 %5.2 3 نظم معلومات إدارية

 %50.0 29 أخرى

 %1.7 1 املفقودات

 املسمى الوظيفي

 %15.5 9 عميد

 %25.9 15 رئيس قسم أكادميي

 %24.1 14 مدير إدارة

 %6.9 4 يرئيس قسم إدار

 %15.5 9 خمتص

 %12.1 7 أخرى

 سنوات اخلربة

 %10.3 6 سنوات 5أقل من 

 -10وأقل من  -سنوات 5

 سنوات
19 32.8% 

 %25.9 15 سنة 15وأقل من  -سنوات10

 %31.0 18 سنة فأكثر 15

 %10.3 6 سنوات 5أقل من 

 الدورات التدريبية

 %36.2 21 3 - 1من 

 %6.9 4 6إىل  4من 

 %50.0 29 دورات 6أكثر من 

 %6.9 4 املفقودات

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث  

 قياس ثبات أداة الدراسة: 3-4

ملعرفة درجة ثبات حماور االستبيان ومصداقية إجابات العينة على فقرات االستبيان مت إجراء اختبار 

 . الدراسة أداة وذلك للتأكد من ثبات Cronbach's (alpha) -كرونباخ )ألفا( 
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 (3)جدول رقم

 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل متغري

 Cronbach’s Alpha تسلسل الفقرات اسم احملور رقم احملور

 0.890 6 – 1 تكاليف الوقاية )املنع( احملور األول

 0.850 11 – 7 تكاليف التقييم احملور الثاني

 0.814 15 – 12 تكاليف الفشل الداخلي الثالث احملور

 0.812 20 – 16 تكاليف الفشل اخلارجي احملور الرابع

 0.869 25 – 21 كفاءة املوارد احملور اخلامس

 0.873 31 – 26 الرضا احملور السادس

 0.905 36 - 32 اإلبداع واالبتكار احملور السابع

 0.961 قيمة معامل الثبات ألداة ككل

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َيملصدر: إعداد الباحثا 

(، وهذا 0.961اسة عالي حيث بلغ )رأن معامل الثبات العام حملاور الد (3)يتضح من اجلدول رقم 

  .يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :صدق االتساق الداخلي لألداة 3-5

حساب معامل ارتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي ، مت اهريبعد التأكد من الصدق الظ

ت االستبانة بالدرجة الكلية را، حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبالالستبانة

ت األبعاد من األول اللُبعد الذي تنتمي إليه العبارة، واجلدول التالي يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبار

 املتغري املستقل وكذلك ارتباط بريسون للمتغري التابع:اليت متثل  اخلامس إىل
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 ( 4جدول رقم )

 ألبعاد املتغري املستقل معامالت ارتباط بريسون

 احملور األول

 تكاليف الوقاية )املنع(

 الثانياحملور 

 تكاليف التقييم

 احملور الثالث

 تكاليف الفشل الداخلي

 احملور الرابع

 شل اخلارجيتكاليف الف

قم
ر

 
ار

عب
ال

ة
 

 معامل

 Sig االرتباط

ا مقر
رة

با
لع

 

 معامل

 .Sig االرتباط

ا مقر
رة

با
لع

 

 معامل

 .Sig االرتباط

ا مقر
رة

با
لع

 

 معامل

 .Sig االرتباط

1 .865** 0.000 1 .842** 0.000 1 .784** 0.000 1 .843** 0.000 

2 .835** 0.000 2 .682** 0.000 2 .936** 0.000 2 .843** 0.000 

3 .757** 0.000 3 .793** 0.000 3 .833** 0.000 3 .835** 0.000 

4 .796** 0.000 4 .764** 0.000 4 .657** 0.000 4 .526** 0.000 

5 .736** 0.000 5 .861** 0.000 
-

- 
-- -- 5 .681** 0.000 

6 .868** 0.000 
-

- 
-- -- 

-

- 
-- -- 

-

- 
-- -- 

 (SPSSماد على خمرجات حزمة برنامج )ن باالعتَياملصدر: إعداد الباحث

 ور والدرجة الكليةااحمل عباراتمن  عبارةمعامالت االرتباط بني كل  يوضح( 4جدول رقم)

وهذا  (.0.05)، والذي يبني ان معامالت االرتباط مبنية على دالة عند مستوى دالله للمحور التابع له 

وصدق اتساق هذه  نس الداخلي للمقياسن مفردات املقياس متماسكة مما يدل على التجاأيعين 

 العبارات وصالحيتها للتطبيق امليداني.
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 (5جدول رقم )

 ألبعاد املتغري التابع معامالت ارتباط بريسون

 احملور األول

 كفاءة املوارد

 الثانياحملور 

 الرضلللا

 احملور الثالث

 اإلبداع واالبتكار

 رقم

 العبارة

 معامل

 االرتباط
Sig. 

 مرق

 العبارة

 معامل

 االرتباط
Sig. 

 رقم

 العبارة

 معامل

 االرتباط
Sig. 

1 .863** 0.000 1 .860** 0.000 1 .808** 0.000 

2 .892** 0.000 2 .841** 0.000 2 .876** 0.000 

3 .661** 0.000 3 .832** 0.000 3 .845** 0.000 

4 .868** 0.000 4 .791** 0.000 4 .875** 0.000 

5 .758** 0.000 5 .657** 0.000 5 .880** 0.000 

-- -- -- 6 .734** 0.000 -- -- -- 

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث
 

 ور والدرجة الكليةااحمل عباراتمن  عبارةمعامالت االرتباط بني كل  يوضح( 5جدول رقم)

وهذا يعين  (.0.05) ةاالرتباط مبنية على دالة عند مستوى داللن معامالت أ، والذي يبني للمحور التابع له

وصدق اتساق هذه العبارات  ن مفردات املقياس متماسكة مما يدل على التجانس الداخلي للمقياسأ

 وصالحيتها للتطبيق امليداني.

 التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة:  3-6

( وقد SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) مت حتليل البيانات باستخدام برنامج حزمة الربامج

استخدمت النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقد اعتمد امليزان املوضح يف 

 ( 5اجلدول رقم )

 (6جدول رقم )

 ميزان النسب املئوية لالستجابات 

 

 

 املتغريات املستقلة:  3-6-1

اقل من  النسب املئوية

50% 

50  %- 

59% 

60  %- 

69% 

70 %- 

79% 

من اكثر 

79% 

 درجة اإلستجابة
منخفضة 

 جدا
 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 ول: تكاليف الوقاية )املنع(:األ احملور -أ

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 ع(تكاليف الوقاية )املن الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 7) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 
يتم تدريب املوظفني بشكل 

 %81 0.00 1.092 4.05 مستمر 
مرتفعة 

 جدا
5 

2 
جتهيزات املعامل كافية 

 %88 0.00 8150. 4.39 ومتطورة 
مرتفعة 

 جدا
3 

3 
اخلطط الدراسية مالئمة 

 %89 0.00 7090. 4.47 لعمللسوق ا
مرتفعة 

 جدا
1 

4 

شراك املوظفني يف إيتم 

املؤمترات والندوات وورش 

 العمل
4.12 .9920 0.00 82% 

مرتفعة 

 جدا
4 

5 
يتم إنزال الطالب للتطبيق 

 %88 0.00 7770. 4.42 العملي امليداني
مرتفعة 

 جدا
2 

6 

يتم عقد امتحانات القبول 

للطالب املتقدمني والكفاءة 

 للطلبة اخلرجيني
 6 مرتفعة  75% 0.00 1.454 3.75

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة جدا %80 0.00 0.973 4.20 واالحنراف املعياري

 (SPSSاملصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )
 الوقاية اليف( يتبني أن استجابات أفراد البحث حنو أهمية استخدام حمور تك7من اجلدول رقم )

 1)لقياس تكاليف اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية كانت مرتفعة جدا يف مجيع الفقرات من  (املنع)

وهي مرتفعة جدا  4.20عدا الفقرة السادسة حيث كانت مرتفعة وكان املتوسط العام الكلي  (5 –

 . (%80) بداللة النسبة املئوية
 
 ثاني: تكاليف التقييم:ال احملور -ب
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 التقييم تكاليف الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 8) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 
ــة اخلطط  يتم مراجعــــــ

 %88.20 0.00 75000. 4.41 بشكل مستمر
مرتفعة 

 جدا
2 

2 

يتم تقييم  أعضــــــاء هيئة 

التدريس بصــورة منتظمة 

 من قبل اجلامعة

4.55 0.5974 0.00 91.00% 
مرتفعة 

 جدا
1 

3 

يوجــــــــد آليــــــــة لتقييم  

ــيل العلمي عند  التحصـــــــ

 الطالب
4.21 0.7559 0.00 84.20% 

مرتفعة 

 جدا
4 

4 
يتم عمــــــــل مراجعــــــــة  

 %85.20 0.00 0.8350 4.26 للمناهج الدراسية
فعة مرت

 جدا
3 

5 

ــل  يتم إجراء ورش عمــــ

ــة متعلقة بعملية  خاصــــــــــ

 التقييم
4.08 1.0136 0.00 81.60% 

مرتفعة 

 جدا
5 

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة جدا %86 0.00 0.7955 4.30 واالحنراف املعياري

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

 تكاليف حمور أهمية اســــــــتخدام  حنو البحث أفراد اســــــــتجابات  أن يتبني( 8) رقم اجلدول من

 من الفقرات مجيع يف جدا مرتفعة كانت التنافســـــية امليزة حتقيق يف اجلودة تكاليف لقياس التقييم

 %(.86) املئوية النسبة بداللة جدا مرتفعة وهي 4.30 الكلي العام املتوسط وكان (5 – 1)

 
 
 
 
 
 

 لفشل الداخلي: ثالث: تكاليف اال احملور -ج
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 الداخلي الفشل تكاليف الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 9) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

ــالغ    ــة مبـ ــامعـ تنفق اجلـ

ــادة  كبرية نت ــة إعــ يجــ

 امتحانات الطالب
 1 مرتفعة 73.20% 0.00 1.327 3.66

2 

تتحمل اجلامعة نفقات      

إلعـــادة تـــدريس بعض   

املـــقـــررات لـــلـــطـــالب  

 الراسبني

 4 متوسطة 65.40% 0.00 1.424 3.27

3 

تتحمل اجلامعة نفقات      

ــة و حتليل  يف دراســــــــــــ

أسباب رسوب الطالب    

 يف بعض املقررات

 3 طةمتوس 67.40% 0.00 1.436 3.37

4 

تتحمل اجلامعة نفقات      

تدريب وتأهيل الطالب     

لســـــــــــــــــوق العمل قبل  

 . خترجهم

 2 مرتفعة 71.20% 0.00 1.238 3.56

املتوسط احلسابي العام 

 متوسطة 3.%69 0.00 1.1945 3.465 واالحنراف املعياري

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث
 

 الفشل تكاليف حمور أهمية استخدام حنو البحث أفراد استجابات أن يتبني( 9) رقم اجلدول من

، (4 ، 1) الفقرات يف مرتفعة كانت التنافسية امليزة حتقيق يف اجلودة تكاليف لقياس الداخلي

 املئوية النسبة بداللة متوسطة  وهي ،3.465 الكلي العام املتوسط وكان (2،3)ومتوسطة يف الفقرات 

(69.3%). 
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 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )40دد )الع

 رابع: تكاليف الفشل اخلارجي:ال احملور

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 اخلارجي تكاليف الفشل الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 10) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 
حلصيلة العلمية للطالب ا

 4 متوسطة %62.60 0.00 1.468 3.13 ضعيفة.

2 
احلصيلة العلمية ال تتالءم 

 5 متوسطة %61.00 0.00 1.381 3.05 مع متطلبات سوق العمل.

3 

تتحمل تكاليف إعادة 

تسجيل الطالب السابق 

 فصلهم.
 3 متوسطة 62.80% 0.00 1.342 3.14

4 

تساعد اجلامع يف تدريب 

ني وتأهيلهم لسوق اخلرجي

 العمل.
 1 مرتفعة 78.60% 0.00 1.073 3.93

5 

تتحمل اجلامعة تكاليف 

املسؤولية القانونية 

خالقية جتاه واأل

املستفيدين نتيجة نقص أو 

 فقدان اجلودة.

 2 مرتفعة 75.00% 0.00 1.218 3.75

املتوسط احلسابي العام 

 واالحنراف املعياري
 متوسطة 68% 0.00 0.9814 3.40

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث
 

 الفشل تكاليف حمور أهمية استخدام حنو البحث أفراد استجابات أن يتبني( 10) رقم اجلدول من

، (5 ، 4) الفقرات يف مرتفعة كانت التنافسية امليزة حتقيق يف اجلودة تكاليف لقياس اخلارجي

 النسبة بداللة متوسطة  وهي ،3.40 الكلي العام املتوسط ، وكان(1،2،3)ومتوسطة يف الفقرات 

 (.%68) املئوية
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 امليزة التنافسية:   3-6-2

 امس: كفاءة املوارد:اخل احملور -أ

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 املوارد لكفاءة الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 11) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

ــية  القاعات التدريســـــــــــــ

ــبة لعدد الطالب  مناســــــــ

 املقبولني.
4.29 .97348 0.00 85.80% 

مرتفعة 

 جدا
5 

2 

يتم إســــــــــــتخدام الطرق  

واألســــــــاليب احلديثة يف 

 التدريس.
4.36 .80999 0.00 87.20% 

عة مرتف

 جدا
4 

3 

متتلك اجلامعة  أعضـــــاء 

ذوي من هيئــــة تــــدريس 

ؤهــــالت واخلــــربات املــــ

العلميــــة واملهنيــــة وفقــــًا   

 للتخصص.

4.51 .68162 0.00 90.20% 
مرتفعة 

 جدا
1 

4 

يتم إســـــــــــتخدام الربامج 

احلديثة إلجراء ورصـــــــد 

النتــــــــائج االختبــــــــارات 

 والتقييم.

4.37 .87515 0.00 87.40% 
مرتفعة 

 جدا
3 

5 

ادر وظيفي يتوفر كــــــــ

مؤهل لتيســـــــــري خدمات 

ــراف على  اجلامعة واإلشـ

 تقدميها.

4.48 .70689 0.00 89.60% 
مرتفعة 

 جدا
2 

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة جدا %88.20 0.00 66170. 4.41 واالحنراف املعياري

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث
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 املوارد كأحد األدوات حمور كفاءة حنو البحث أفراد استجابات أن يتبني (11) رقم اجلدول من

 الكلي العام املتوسط مرتفعة جدا يف مجيع فقراتها، وكان املستخدمة يف امليزة التنافسية كانت

 . )%88.20) املئوية النسبة بداللة جدا مرتفعة وهي ،4.41
 

 سادس: الرضا:ال احملور -ب

 :اآلتي اجلدول هايبين كما النتائج جاءت وقد

 املوارد لكفاءة الدارسة عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 12) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

مواكبة اخلطط الدراسية    

ــر تلبية  ملتطلبات العصــــــــــــــ

 واحتياجاتســـــــــوق العمل ل

 اجملتمع.

4.34 .73870 0.00 86.80% 
مرتفعة 

 جدا
2 

2 

يتم إجراء دراسات مسحية    

ــات   ــاجـــــ للتعرف على حـــــ

 ورغبات الطالب

4.08 .92309 0.00 81.60% 
مرتفعة 

 جدا
6 

3 

يتم متابعة مشـــــــــــــــكالت  

ــامـــل معهـــا   ،الطالب والتعـ

 وحلها
4.43 .70368 0.00 88.60% 

مرتفعة 

 جدا
1 

4 

تلتزم اجلـــامعـــة مبتطلبـــات 

ــا اجلودة اليت  تتطلبهــــــــــ

 العملية التعليمية
4.19 .94233 0.00 83.80% 

مرتفعة 

 جدا
4 

5 

الرتكيز على الطــــــالــــــب 

كركيزة رئيســــــــــــــــية يف 

ــة يف   ــة التعليميــــــ العمليــــــ

 اجلامعة

4.33 .76376 0.00 86.60% 
مرتفعة 

 جدا
3 

6 

يتم تقــديم اخلــدمــة للفئــة     

املســـــــــــــــــــتهدفة )الطالب(  

ــعار  جبودة عالية واســــــــــــــــــ

 مناسبة

4.10 .83118 0.00 82.00% 
مرتفعة 

 جدا
5 

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة جدا %85.00 0.00 64140. 4.25 واالحنراف املعياري
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 (SPSSاملصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )

 حمور الرضا كأحد األدوات حنو البحث أفراد استجابات أن يتبني (12) رقم اجلدول من

 الكلي العام املتوسط مرتفعة جدا يف مجيع فقراتها، وكان ة التنافسية كانتاملستخدمة يف امليز

 . )%85) املئوية النسبة بداللة جدا مرتفعة وهي ،4.25
 سابع: اإلبداع واالبتكار:ال احملور -ج

 :اآلتي اجلدول يبينها كما النتائج جاءت وقد

 املوارد لكفاءة ةالدارس عينة ألفراد واالحنرافات املتوسطات يبني( 13) رقم جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

اجلامعة باســـــــــــــتحداث  تقوم 

تغيريات يف هيـــــــاكلـــــــهـــــــا  

التنظيمية حســـــــــب متطلبات  

 اجلودة.

4.12 .99256 0.00 82.40% 
مرتفعة 

 جدا
4 

2 

ــات    ــياســــــ تقوم اجلامعة بســــــ

خــدمــاتهــا   وإجراءات لتطوير 

التعليمية لتحســـــــــــــني قيمتها 

 التنافسية

4.22 .75028 0.00 84.40% 
مرتفعة 

 جدا
2 

3 

ــتخدم اجلامعة إجراءات  تســــــ

ــال   ــاعد على تفعيل اإلتصـ تسـ

وتبادل املعارف بني  أعضــــــاء  

 هيئة التدريس

4.24 .82314 0.00 84.80% 
مرتفعة 

 جدا
1 

4 

ــاليب أ تدخل اجلامعة  ســــــــــــــ

ــا      ــاتهـ ــدمـ ــدة خلـ ــديـ وطرق جـ

 ية املقدمة للطالبالتعليم
4.17 .86121 0.00 83.40% 

مرتفعة 

 جدا
3 

5 

ختصـــــــــــــــص اجلامعة برامج 

ــني وتطوير خدماتها  لتحســـــــــ

 لزيادة والء الطالب جلامعتهم
4.24 .82314 0.00 84.80% 

مرتفعة 

 جدا
1 

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة جدا %84 0.00 72640. 4.20 واالحنراف املعياري

 (SPSS باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )نياحثاملصدر: إعداد الب
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واالبتكار كأحد  حمور اإلبداع حنو البحث أفراد استجابات أن يتبني( 12) رقم اجلدول من

 العام املتوسط مرتفعة جدا يف مجيع فقراتها، وكان املستخدمة يف امليزة التنافسية كانت األدوات

 . )%84) املئوية ةالنسب بداللة جدا مرتفعة وهي ،4.20 الكلي

 ( يبني املتوسطات واالحنرافات حملاور املتغري املستقل واملتغري التابع12جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة املتغريات

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

املتغري 

 املستقل
 

تكاليف 

 الوقاية واملنع
4.20 0.973 0.00 %80 

مرتفعة 

 5 جدا

تكاليف 

 التقييم
4.30 0.7955 0.00 86% 

مرتفعة 

 2 جدا

تكاليف 

الفشل 

 الداخلي

 6 متوسطة 3.69% 0.00 1.1945 3.46

تكاليف 

الفشل 

 اخلارجي

 7 متوسطة 68% 0.00 0.9814 3.40

املتغري 

 التابع

حمور كفاءة 

 املوارد
4.41 .66170 0.00 %88.20 

مرتفعة 

 جدا
1 

 85% 0.00 64140. 4.25 حمور الرضا
مرتفعة 

 جدا
3 

بداع حمور اإل

 واالبتكار
4.20 .72640 0.00 84% 

مرتفعة 

 جدا
4 

 مرتفعة جدا 80.63% 0.00 0.85341 4.0314 املتوسط الكلي

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

 تكاليف سط الكلي لقياسواملتواستجابات أفراد البحث  أنيتبني ( 12)من اجلدول رقم 

 لتحقيق األهلية اليمنية اجلامعات يف( اخلارجي الفشل الداخلي، الفشل التقييم، الوقاية،) اجلودة

مبا  ( 4.0314)التنافسية كانت مرتفعة جدا بداللة املتوسط الكلي جلميع احملاور والذي بلغ  امليزة

 . )%80.63)نسبته 
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  الدراسة: فرضيات اختبار3-7 -1

  :الفرضية الفرعية األوىل اختبار -أ
ــتخدام  ــيط اخلطي االحندار حتليلمت اســ ــية الختبار البســ لبيان العالقة بني املتغري  األوىل الفرضــ

املســـــتقل تكاليف اجلودة ببعدها ) تكاليف الوقاية( مع املتغري التابع امليزة التنافســـــية عند مســـــتوى    

 ار اخلطي البسيط الختبار الفرضية األوىل:( نتائج حتليل االحند14ويوضح اجلدول رقم ) %5معنوية 
 

 ( نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية األوىل14جدول رقم )

 (t test)اختبار  معامل االحندار 
القيمة االحتمالية 

(sig) 
 التفسري

 معنوي 0000. 5.804 1.353 املعامل الثابت

معامل بعد تكاليف 

 الوقاية
 معنوي 0000. 12.788 697.

 863a. (R)معامل االرتباط 

 745. (2R)معامل التحديد  النموذج معنوي

 163.538 (F)معامل التحديد 

(F) القيمة االحتمالية(sig) 0.000 Y = 1.353 + 0.697x1 

 (SPSSباالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) َيناملصدر: إعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلي: 

باط طردي قوي بني تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الوقاية               أظهرت ن    ،تائج التقدير وجود ارت

بلغت قيمة معامل ، و(0.863)امليزة التنافســـــــــــية حيث بلغت قيم معامل االرتباط البســـــــــــيط    حتقيقو

  .(0.745)( 2R) التحديد
ــوبة حيث بلغت  (F)قيمة  التأثريويؤكد معنوية هذا  ــتوى وهي دالة ع ،(163.538)احملســـ ند مســـ

 .(0.697)املستقل ومعامل تغري املتغري  ،(1.353)بلغ قيمة املعامل الثابت وقد  ،(0.000)معنوية 

 بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال) :اليت نصت على العدمفرضية  أن رفضيستنتج الباحثان 

وقبول الفرضية  ، (هليةاأل اجلامعات يف التنافسية امليزة وعالقتها يف حتقيق تكاليف الوقاية، قياس

ذا إنه إ، وبذلك ف(0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةالبديلة، وهي أنه: )يوجد عالقه إجيابية ذو داللة 

 . (0.697)التنافسية بنحو امليزة ىل زيادة حتقيقإبوحدة واحدة أدى ذلك  الوقاية زاد بعد تكاليف
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  الثانية: اختبار الفرضية الفرعية  -ب

لبيان العالقة بني املتغري الثانية؛  الفرضية الختبار البسيط اخلطي االحندار ليلحت استخدام مت

امليزة التنافسية عند مستوى معنوية  ،مع املتغري التابع التقييم( ببعدها )تكاليفاملستقل تكاليف اجلودة 

 نية:نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية الثا( 15)ويوضح اجلدول رقم  ،5%

 ( نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية الثانية15جدول رقم )

 (t test)اختبار  معامل االحندار 
القيمة 

 (sig)االحتمالية 
 التفسري

 غري معنوي 0740. 1.821 587. املعامل الثابت

ــاليف    ــد تكــ ــل بعــ ــامــ معــ

 التقييم
 معنوي    0000. 11.593 859.

 a.840 (R) معامل االرتباط

 706. (2R) معامل التحديد النموذج معنوي

 134.398 (F) معامل التحديد

(F) القيمة االحتمالية(sig) 0.000 2Y = 0.587 + 0.859x 

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلي: 

 ،قوي بني تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف التقييم      أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي      

د بلغت قيمة معامل التحدي،  و(0.840)وامليزة التنافســــــــية حيث بلغت قيم معامل االرتباط البســــــــيط 
(2R )(0.706)،  ن تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف التقييم تســــــــهم بنســــــــبة أوهذه القيمة تدل على

ــية% 70.6 ــوبة  (F)معنوية هذا التأثري قيمة ، ويؤكد يف حتقيق امليزة التنافســـ حيث بلغت قيمة احملســـ

(F( )134.398)،   ومعامل  ،(5870.)بلغ قيمة املعامل الثابت ، و(0.000)وهي دالة عند مســتوى معنوية

 . (0.859)املستقل تغري املتغري 

 نيب إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال) :اليت نصت على العدمفرضية  أن رفضيستنتج الباحثان 

وقبول الفرضية  ، (األهلية اجلامعات يف التنافسية امليزة تكاليف التقييم وعالقتها يف حتقيق قياس

، وبذلك الرفض (0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةالبديلة، وهي أنه: )يوجد عالقة إجيابية ذو داللة 

التنافسية  امليزة ة حتقيقىل زيادإيؤدى ذلك  بوحدة واحدة التقييم ذا زاد بعد تكاليفإنه إوالقبول؛ ف

 . (0.859)بنحو
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  الثالثة: اختبار الفرضية الفرعية  -ج

ــتخدام مت ــية الختبار البســــيط اخلطي االحندار حتليل اســ لبيان العالقة بني املتغري الثالثة  الفرضــ

الفشــــــل الداخلي( مع املتغري التابع امليزة التنافســــــية عند  تكاليف)ببعدها املســــــتقل تكاليف اجلودة 

نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية     (16)ويوضح اجلدول رقم   %5ستوى معنوية  م

 الثالثة:

 ( نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية الثالثة16جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار
 (t tes)اختبار 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 0000. 14.841 3.584 املعامل الثابت

معامل بعد )تكاليف الفشل 

 الداخلي(
 معنوي 0030. 3.067 204.

 a.379 (R)معامل االرتباط 

 144. (2Rمعامل التحديد ) النموذج معنوي

 9.407 (F)معامل التحديد 

(F) القيمة االحتمالية(sig) 0.000 3Y = 3.584 + 0.204x 

 (SPSSى خمرجات حزمة برنامج )ن باالعتماد علَياملصدر: إعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلي: 

أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الفشـــــــــــل  

بلغت قيمة معامل ، و(0.379)وامليزة التنافســـــــية حيث بلغت قيم معامل االرتباط البســـــــيط    ،الداخلي

2) التحديد
R )(0.144)، تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الفشـــل الداخلي  أنل على وهذه القيمة تد

حيث احملســوبة  (F)، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة يف حتقيق امليزة التنافســية% 14.4تســهم بنســبة 

 ،(3.584)بلغ قيمة املعامل الثابت ، و(0.000)وهي دالة عند مســتوى معنوية  ،(F( )9.407)بلغت قيمة 

 .(0.204)ستقلومعامل تغري املتغري امل
 بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال) :اليت نصت على العدمفرضية  رفض نأيستنتج الباحثان 

وقبول  ، (األهلية اجلامعات يف التنافسية امليزة تكاليف الفشل الداخلي وعالقتها يف حتقيق قياس

، وبذلك (0.05)مستوى معنوي  عند إحصائيةالفرضية البديلة، وهي أنه: )يوجد عالقة إجيابية ذو داللة 

 امليزة ىل زيادة حتقيقإبوحدة واحدة أدى ذلك  الفشل الداخلي ذا زاد بعد تكاليفإنه إالرفض والقبول؛ ف

 . ((0.204))التنافسية بنحو
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  الرابعة: اختبار الفرضية الفرعية  -د

العالقة بني املتغري املستقل لبيان الرابعة  الفرضية الختبار البسيط اخلطي االحندار حتليل استخدام مت   

تكاليف اجلودة ببعدها )تكاليف الفشل اخلارجي( مع املتغري التابع امليزة التنافسية عند مستوى معنوية 

 نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية الرابعة:( 17)ويوضح اجلدول رقم ،  5%

 ط الختبار الفرضية الرابعة( نتائج حتليل االحندار اخلطي البسي17جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار
 (t test)اختبار 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 000. 11.852 3.276 املعامل الثابت

معامل بعد تكاليف الفشل 

 اخلارجي
 معنوي 000. 3.795 296.

 a.452 (R)معامل االرتباط 

 205. (2Rمعامل التحديد ) النموذج معنوي

 14.404 (Fالتحديد ) معامل

(F( القيمة االحتمالية)sig) 0.000 Y = 3.276 + 0.296x4 

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

 يتضح من اجلدول ما يلي: 

أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الفشـــــــــــــــــل  

بلغت قيمة معامل ، و(0.452)حيث بلغت قيم معامل االرتباط البســــــيط  يزة التنافســــــيةوامل ،اخلارجي

2) التحديد
R )(0.205)،  ن تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الفشل اخلارجي أوهذه القيمة تدل على

حيث احملســوبة  (F)، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة يف حتقيق امليزة التنافســية %20.5تســهم بنســبة 

بلغ قيمة املعامل الثابت  ، و(0.000)وهي دالة عند مســــــــــــــــــــــــــتوى معنوية  ،(F( )14.404) غت قيمةبل

 .(0.296)املستقل ومعامل تغري املتغري  ،(3.276)

 بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال) :اليت نصت على العدمفرضية  أن رفضيستنتج الباحثان 

وقبول  ، (األهلية اجلامعات يف التنافسية امليزة قتكاليف الفشل اخلارجي وعالقتها يف حتقي قياس

، وبذلك (0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةالفرضية البديلة، وهي أنه: )يوجد عالقه إجيابية ذو داللة 

 ىل زيادة حتقيقإبوحدة واحدة أدى ذلك  الفشل اخلارجي ذا زاد بعد تكاليفإنه إالرفض والقبول؛ ف

 . (0.296)التنافسية بنحو  امليزة
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  املتعدد:  استخدام االحندار اخلطي  -2

الوقاية، التقييم،  املتغري املســــتقل مبحاوره )تكاليفمت اســــتخدام هذا االختبار لبيان العالقة بني 

ــل تكاليف ــل الداخلي، تكاليف الفشـ ــتوى  اخلارجي(  الفشـ ــية عند مسـ مع املتغري التابع امليزة التنافسـ

 املتعدد: نتائج حتليل االحندار اخلطي ( 18)ويوضح اجلدول رقم  ،%5معنوية 

لقياس تكاليف اجلودة يف حتقيق امليزة نتائج اختبار االحندار املتعدد يبني  (18جدول رقم )

 التنافسية

 احملور
 قيمة

R 

 قيمة
2R 

 قيمة

F 

 داللة

F 

 قيمة

B 

 قيمة

T 
Sig النتيجة 

ــل   ــامـــــ معـــــ

ــري    ــغـــ ــتـــ املـــ

 الثابت

a.888 .789 49.498 .000 

.732 2.541 .014  

حمـــــــــــــــور  

تكــــــاليف  

 الوقاية

 قبول 000. 4.040 412.

حمـــــــــــــــور  

 التقييم
 قبول 002. 3.301 408.

حمـــــــــــــــور  

تكــــــاليف  

ــل  الفشـــــــــــ

 الداخلي

 رفض 542. 613. 034.

حمـــــــــــــــور  

تكــــــاليف  

ــل  الفشـــــــــــ

 اخلارجي

 رفض 828. -219. -016.

 (SPSSن باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )َياملصدر: إعداد الباحث

تقريبــــًا من التغريات يف امليزة % 80يظهر نتــــائج التحليــــل يف أن  (18)الحظ أن اجلــــدول رقم ي  

ــية، مبعنى كلما زاد تطبيق تكاليف اجلودة يف اجلامعات األهلية اليمنية كل ما زاد حتقيق  التنافســـــ

 امليزة التنافسية، يعود السبب فيها للمتغريات املستقلة التالية. 

 (.0.05)أي أقل من  (0.000)ومبعنوية T  (4.040 )حيث بلغت قيمة الوقاية: تكاليف حمور -1

 (.0.05) من أقل أي (0.002)ومبعنوية  T (3.301)التقييم: حيث بلغت قيمة  حمور -2
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ــل اخلارجي فقد كانت معنويتهم أكرب من   -3 ــل الداخلي والفشـ أي  (0.05)أما حمور تكاليف الفشـ

احملسوبة على احملاور  ( F)حبسب الدراسة، وبلغت قيمة    أن ليس هلا أثر معنوي على امليزة التنافسية 

 (.0.05)، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية (49.498)جمتمعة بقيمة 

وبناء على ما تقدم يتم قبول الفرضية الرئيسة: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قياس تكاليف        

ــل ،(املنع) ايةالوق)  تكاليف اجلودة بأبعادها ــل الداخلي، التقييم، الفشــــ  حتقيق يف( اخلارجي الفشــــ

 .األهلية" اليمنية اجلامعات يف التنافسية امليزة

 
 النتائج

ــكلاليمنية األهلية تكاليف الوقاية واملنع من خالل عقد الدورات  تطبق اجلامعات -1   التدريبية بشـــــــــــــــ

خلطط الدراسية    اعلى حتديث ومراجعة  مستمر وحماولة العمل على توفري معامل متطورة، كما تعمل 

 بشكل مستمر.
ــاعد تطبيق تكاليف الوقاية يف اجلامعات األهلية اليمنية على إظهار حداثتها مما يعطيها قيمة ي -2 ســــ

 تنافسية يف السوق من خالل حماولة مواكبتها لسوق العمل. 
 ة التنافسية.وامليزة يوجود ارتباط طردي قوي بني تكاليف اجلودة ببعدها تكاليف الوقا -3
اليمنية األهلية العمل على تطبيق تكاليف الوقاية من خالل املراجعة املســـــــــــتمرة   حتاول اجلامعات -4

كفاءة  يللخطط الدراســية وحماولة حتديثها إضــافة إىل حماولة اختيارها  أعضــاء هيئة تدريس ذو 

 التدريس.ئة وذلك من خالل قيامها بعملية تقييم مستمر ألفراد  أعضاء هي وقدرات ومهارات
جل عملية أن اجلامعات من اكتشــاف حالة القوة والضــعف لديها من   تطبيق تكاليف الوقاية ميكِّ -5

ن تعمل يف بيئة تنافسية متكنها من تقديم خدمات ذات جودة  أمراجعتها وتصحيحها حتى تستطيع    

 تعليمية. 
ــعف اإلنفاق  -6 وإلعادة تدريس بعض  ،األهلية اليمنية إلعادة امتحانات الطالب اجلامعات من قبلضــــــ

 رسوب الطالب يف بعض املقررات. وحتليل أسبابولدراسة  ،املقررات للطالب الراسبني
عاجلة أســباب الفشــل الداخلي قد يؤثر على مبعدم اهتمام اجلامعات األهلية اليمنية بشــكل كبري  -7

 قدرتها التنافسية بشكل كبري يف البيئة احمليطة به حمليًا وعربياً .
م تكاليف الوقاية من الفشـــــــل اخلارجي يف اجلامعات األهلية اليمنية يســـــــاعد يف قيام   تطبيق نظا -8

وذلك من خالل تقوية احلصــــيلة العلمية للطالب  ،اجلامعات باملنافســــة ويزيد من قدرتها التنافســــية

 سوق العمل.  وتهيئتهم ملواجهةلتليب متطلبات سوق العمل وحماولة تدريب الطالب اخلرجيني 
خالقية جتاه املســتفيدين نتيجة اجلامعات األهلية اليمنية تكاليف املســؤولية القانونية واألال تتحمل  -

ــية مما يعطي انطباعًا  ،أي نقص أو فقدان يف جودة أداء الطلبة وهذا قد يؤثر على مسعتها التنافســــ

 لعدم ثقتها يف خمرجاتها.
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ــة مواردها بكفاءة عالية من -9 ــتغل اجلامعات األهلية حمل الدراســـــ ــتغالهلا وتوفريها  تســـــ خالل اســـــ

لقاعات دراســـــــية مالئمة مع عدد الطالب وحماولة اســـــــتخدامها لطرق وأســـــــاليب تدريس حديثة    

 وامتالكها لكادر تدريسي مؤهل وكادر إداري كفء وهذا بدوره يعزز قوتها التنافسية.
متابعة الطالب والعمل على  ورغبات حاجات على للتعرف مســـحية دراســـات تقوم اجلامعات بإجراء -10

ــعي، والعمل لتنفيذ متطلبات   ــرعة حلها والســ ــاكل وســ التعليمية  العملية تتطلبها اليت اجلودة املشــ

 واألهلية مبعايري االعتماد األكادميي. 
 تقديم ويتم التعليمية، العملية يف رئيســـــــــــــــــــية كركيزة بالطالب اليمنية األهلية تهتم اجلامعات -11

ــتهدفة للفئة اخلدمة ــعار اليةع جبودة( الطالب) املســ ــادي   وأســ ــع االقتصــ ــبة تتالءم مع الوضــ مناســ

ــية يف البيئة  واالجتماعي الذي متر به البالد وهذا يعطي اجلامعات األهلية اليمنية ميزة تنافســــــــــــــ

 احمللية للسيطرة على حصة من السوق املستهدفة. 
ــتخدم -12 ــاعد إجراءات اجلامعات األهلية اليمنية تســـــ ــال تفعيل على تســـــ   بني املعارف وتبادل االتصـــــ

ساليب  التدريس كما تسعى اجلامعات إىل ادخال  هيئة أعضاء   التعليمية خلدماتها جديدة وطرق أ

ــية عالية للجامعات   املقدمة ــافية إال أنه حيقق ميزة تنافسـ للطالب وهذا بدوره يتطلب تكاليف إضـ

 حمليًا وعربيًا. 
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 ثانيًا: التوصيات

ــراك زيادة على تعمل أن اجلامعات اليمنية األهلية على -1 وورش  والندوات املؤمترات يف املوظفني إشـــــــ

 لألماكن امليدانية الزيارات خالل من للطالب العملي اجلانب وتفعيل ،املتخصــــــــــــــصــــــــــــــة   العمل

 .وختصصاتهم جماالتهم يف املتخصصة
، اتهموقدر مســـــــــتواهم ملعرفة املتقدمني للطلبة قبول امتحانات بعقد اجلامعات اليمنية األهلية قيام -2

 مســــتوى ملعرفة اخلرجيني للطلبة موحد كفاءة امتحان العالي التعليم يعقد أن ضــــرورة إىل إضــــافة

 .اخلاص القطاع يف اجلامعي التعليم خمرجات
ــامل التقييم نظام تفعيل اجلامعات اليمنية األهلية على -3 ــاء الشـــــ  على والعمل ،التدريس هيئة ألعضـــــ

ــاء اختيار تليب  موحدة مناهج إجياد على تعمل وأن، والكفاءة املهارات ذو التدريس هيئة أعضـــــــــــــــ

ــوق متطلبات ــية قدرتها زيادة اجل من ومتابعتها تقييمها على والعمل العمل سـ  اجلامعات بني التنافسـ

 .واإلقليمية احلكومية احمللية
 ومتابعة الطالب عند العلمي التحصـــــــيل تقييم آلية تطبيق على العمل اجلامعات اليمنية األهلية على -4

 .التقييم  بعملية املتعلقة األهلية العمل ورش تفعيل وحماولة الدراسية املناهج ومراجعة
 قد والذي الداخلي الفشل  أسباب  معاجلة يف كبري بشكل  االهتمام اليمنية األهلية اجلامعات على -5

 .  وعربيا حمليًا به احمليطة البيئة يف كبري بشكل التنافسية قدراتها على يؤثر
ــرورة -6 ــخاء اإلنفاق يف اليمنية األهلية اجلامعات ومتق أن ضـ  للطالب املقررات بعض تدريس إلعادة بسـ

ــبني ــات واإلنفاق لعمل التكميلية الدورات يف اختبارهم قبل الراســـ ــباب لتحليل دراســـ ــوب أســـ  رســـ

 .املقررات بعض يف الطالب
 سوق  ملتطلبات أهيلهوت للطالب، العلمية احلصيلة  بتحسني  اليمنية األهلية اجلامعات تقوم أن ضرورة  -7

 . العمل لسوق تهيئتهم أجل من اخلرجيني الطلبة مساعدة على تعمل وأن، العمل
ــرورة -8 ــؤولية تكاليف اليمنية األهلية اجلامعات تتحمل أن ضـــــــــــ  جتاه واألخالقية والقانونية املســـــــــــ

 .الطلبة أداء جودة يف فقدان أو نقص أي نتيجة املستفيدين
دورات التدريبية املتعلقة بتطوير أساليب التدريس احلديثة، كما ينبغي أن تكثف اجلامعات من ال -9

عليها أن تقوم باختيار أعضاء هيئة التدريس وفقًا ملعيار التخصص لغرض أن حيقق الطالب املعرفة 

 الكاملة.
اإلداري ليســـــــــــاهم يف عملية حل املشـــــــــــاكل وإجناز املهام   كادر القيام بعملية تأهيل وتدريب ال -10

ة والتقليل من الروتني والعمل على رفع تقارير بنســـبة اإلجناز واملتابعة لكل قســـم بالســـرعة املطلوب

 إداري او نشاط.
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 مع متطلبات بصــورة مســتمرة لتتماشــى   حتديثها على والعمل الدراســية االهتمام باخلطط ضــرورة -11

ــر ــوق ولتليب العصـ ــرورة اجملتمع، واحتياجات العمل سـ  اليت اجلودة تنفيذ متطلبات على العمل وضـ

 .األكادميي االعتماد معايري تتطلبها
 لتتالءم التنظيمية هياكلها يف تغيريات باســتحداث تقوم أن اجلامعات اليمنية األهلية ضــرورة قيام -12

 التنافسية.  قيمتها لتحسني التعليمية خدماتها لتطوير جاهدة تسعى وأن، اجلودة مع متطلبات
 الطالب والء والعمل على زيادة دماتهاخ وتطوير على اجلامعات أن تســـــــــــعى لتحســـــــــــني براجمها -13

 جلامعاتهم ليكونوا مسوقني هلا يف اجملتمع. 
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 عمان.

دار أجمد ، "التحليل االسرتاتيجي وامليزة التنافسية"، (2015لصقال أمحد، )البكري ثامر، ا -

 للنشر والتوزيع، عمان 
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