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فاي  QFDوهاي نشار وظيفاة الجاودة  تمنياات المحاسابة اإلدارياةإلى تطبيك أحد البحث يهدؾ    

متطلبااات الزبااو   لتحدياادهلااى منااتق الماباال الكهربااا ي شااركة أور العامااة للصااناهات الهندسااية 

  نشار وظيفاة الجاودة ما  التمنياات التاي وتخفيض التكاليؾ وم  هناا بارزت أهمياة البحاث لكاو

لتحميك تخفيض  وحدات االلتصاديةمع االخذ باالهتبار منافسة التحمك االستجابة لصوت الزبو  

 البي اة التكاليؾ و الصى حد لرضا الزبو  واهلى جودة ، لتظهر مشكلة البحث في ما تعاني منه

نشار وظيفاة الجاودة وهموماا التكاليؾ ة محاسب تمنياتالعرالية م  ضعؾ االهتمام ب االلتصادية 

فااي تطااوير المنااتق وتخفاايض  لوحاادة االلتصاااديةخصوصااا والااذع ياانعكض هلااى ضااعؾ لاادرة ا

 . التكاليؾ فضال ه  صعوبة في االستجابة لصوت الزبو 

تخفيض التكاليؾ ، الجودة ، تمنية نشار وظيفاة الجاودة ، صاوت الزباو  ،  -الكلمات االفتتاحية :

 بيت الجودة .

 

    The research aims to apply one of the management accounting 

techniques, which is the publication of the quality function QFD in the Ur 

State Company for Engineering Industries on the product of the 

electrical outlet to determine customer requirements and reduce costs. 

Hence, the importance of the research emerged because the publication 

of the quality function is one of the techniques that achieve response to 

the customer’s voice, taking into account the competition of economic 

units To achieve cost reduction, maximum customer satisfaction and the 

highest quality , to show the research problem in what the Iraqi 

economic environment suffers from the weak interest in cost accounting 

techniques in general and the dissemination of the quality function in 

particular, which is reflected in the weak ability of the economic unit to 

develop the product and reduce costs as well as the difficulty in 

responding to the customer’s voice.                                                                   

Opening words :- cost reduction, quality, quality function deployment 

technique, customer voice, quality house.                                                         
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لعلاوم الصاارفة تساعى المحاسابة الاى مساايرة المفازات الها لاة والمتساارهة فاي تطاوير ا          

والتطبيمية والتمدم التكنولوجي والتي ادت الى مفاهيم جديدة الؽت مسلمات وبديهيات كانت سا دة 

لماادة طويلااة ولااد كااا  للتطااورات التكنولوجيااة الاار كبياار فااي الساالع والمنتجااات فظهااور منتجااات 

اخرى ا  جديدة في السوق يؤدع الى تزايد الطلب هلى سلعة معينة وتخفيض الطلب هلى سلعة 

التمدم التكنلوجي الها ال الاذع حادث فاي المار  الماضاي وبداياة المار  الحاالي وظهاور المنافساة 

لام نمال إذا الشديدة بي  الشركات هلى طرح منتجات جديدة في االسواق وتطوير منتجاتها سنويا 

ولمواجهاة  شهريا فأصبح التؽيير امرا حتميا ولزاما هلاى االدارة اذا أرادت البمااو واالساتمرار ,

هذه التحديات حيث تسعى الوحدات االلتصادية هلى اختالؾ انواهها لتمديم افضل خدمة للزبو  

أو المجتمااع , اذ ا  تمباال الزبااو  لمنتجااات وخاادمات الشااركة هااو اساااض بما هااا واسااتمرارها 

وازدهارها في هالم االهمال لاذلن فالتحادع االسااض الاذع تواجهاه منظماات االهماال هاو كيفياة 

مديم منتجات وخدمات ترضاي وتساعد زبا نهاا باالجودة المطلوباة وبالتكلفاة المخفضاة لاذلن تعاد ت

يفة الجودة م  التمنياات المعاصارة التاي تمكا  الوحادات االلتصاادية ما  االصاؽاو نشر وظ ةتمني

 الى الزبا   بؽية معرفة ما يرؼبو  به تحديدا . 

يااتم ماا  خاللهااا ترجمااة رؼبااات ة التااي نشاار وضاايفة الجااودة احااد باارامق الجااودة الشاااملتعااد 

, حيااث تملاال تحاادع واحتياجااات الزبااو  الااى ساامات محااددة يمكاا  وضااع تصااميم مناسااب لهااا 

 دارة العليااا بااالتركيز هلااى كيفيااة تحميااك النتااا ق هاا  طريااك تملااي  الجهااود وتملياال وفرصااة لااإ

 وبالتكلفة المناسبة .   الولت المستؽرق ألهاده التصميم وتمديم منتق يلبي الحاجة الفعلية للزبا
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محاسبة  تمنياتالصناهية في البي ة العرالية م  ضعؾ االهتمام بالوحدات االلتصادية تعاني       

لوحاادة وظيفااة الجااودة خصوصااا والااذع ياانعكض هلااى ضااعؾ لاادرة ا نشااروهمومااا التكاااليؾ 

فااي تطااوير المنااتق وتخفاايض التكاااليؾ فضااال هاا  صااعوبة فااي االسااتجابة لصااوت  االلتصااادية

 -الزبو  , وبناو هلى ذلن يمك  صياؼة مشكلة البحث بالتساؤل االتي :

  الجودة يحمك تخفيض في التكاليؾ ؟  وظيفة نشرتمنية هل ا  تطبيك 

 االستجابة لصوت الزبو  باستعمال نشر وظيفة الجودة . -1

لكااو  التكلفااة ماا  العواماال  المنااتق تخفاايض تكلفااةنشاار وظيفااة الجااودة لاسااتخدام اساالوب  -2

فاي العصار الحاالي او بفضاافة لايم  تالحاسمة لتحديد المولؾ التنافسي لكليار ما  المنشا ا

 ا المستهلن بهذا المنتوج والزيادة في طلبة .جديدة للمنتق مما يؤدع الى لبول رض

  

ا  الدراسة السليمة للوظا ؾ ذات التكاليؾ العالية ومكوناتها ومعالجتها دو  التألير فاي كفاوتهاا 

 . تؤدع الى تخفيض تكلفة المنتق

تق وتخفايض نشر وظيفة الجودة سيسهم بشكل فعال فاي تطاوير تصاميم المناتمنية ا  تطبيك  -1

 التكاليؾ واالستجابة لصوت الزبو  .

نشار وظيفاة الجاودة احاد لبحث م  اهمية نشر وظيفاة الجاودة حياث تعاد تمنياة تكم  اهمية ا     

التمنيات التي تعمل هلى تحميك متطلبات الزبو  في تصميم المنتق فهي تاوفر نظارة لالباة  هلاى 

يع وتعماال هلااى تحسااي  كفاااوة االنتاااج وتخفاايض التكاااليؾ بشااكل كبياار همليااة التصااميم والتصاان

وتخفاايض وكااذلن تساااهد هلااى حاال مشاااكل االنتاااج مبكاارا فهااي وساايلة لضااما  جااودة التصااميم 

وبياا  الار التؽيارات فاي طبيعاة الساوق العرالياة التكاليؾ الناتجة ه  العمليات الؽيار ضارورية 

 مكانية استمرارها .العامة والوحدات االلتصادية هلى اداو ا
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فرع الناصارية فاي محافظاة ذع  للصناهات الهندسية شركة أور العامة -الحدود المكانية :

 .لار 

 . 2221تتملل بالتمارير المالية لسنة  -:الحدود الزمانية 

البحث ولتؽطية الجانب النظرع تم االستعانة بالمنهق االستمرا ي م  أجل تحميك أهداؾ 

للجانب التطبيمي )العملي( م  خالل البيانات المالية لشركة أور  يوالمنهق االستنباط

 العامة للصناهات الهندسية .

 

للتكاليؾ ومعرفة استراتيجيات اإلنفاق  تكاليؾ هملية متشابكة تشمل الجمع والتحليلتعتبر ال      

وما  هناا وجاب معرفاة معناى مصاطلح التكلفاة والتميياز باي  هادد ما   لنظام الوحدة االلتصادية

 -: (22: 2015)القصراوي ،  المصروؾ والخسارةمصطلحات المحاسبية للتكلفة و

فااي الماضااي والحاضاار والمسااتمبل فااي ساابيل ارد التصااادية تضااحية اختياريااة بمااو -التكلفااة :

فيكاو  توليات الحصاول هلاى  الحصول هلى أصول وصلت بالفعل إلى ممر الوحادة االلتصاادية

 . في الحاضر والمستمبل دهالمنافع هو توليت زمني حدو

الماضي والحاضر والمستمبل في المصروؾ يعرؾ بأنه تضحية اختيارية في  -أما المصروؾ :

 في الحاضر فمط .بيل الحصول هلى منافع س

الخسااارة هااي تضااحية اختياريااة أو إجباريااة بمااوارد التصااادية فااي الماضااي  -أمااا الخسااارة :

    (23:  2015)القصراوي ، . والحاضر والمستمبل دو  الحصول هلى منفعة 

وإزالتهاا  هلى أنه هملية البحث ه  النفماات ؼيار المباررة وإيجادهاايمك  تعريؾ خفض التكلفة 

 األرباح دو  التألير سلبيا هلى جودة المنتق . م  الوحدة االلتصادية لزيادة 
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كما يمك  تعريفة أيضا هلى أنه طريمة أداو العمل الجارع بنمط جديد ومختلؾ وأكلر كفاوة ما  

 (Yadav , Jain , Kapoor , Nateriya , 2013 :2)أجل تمليل التكلفة الزا دة . 

 

 

     يوجد العديد م  الدوافع التي تدفع الوحدات االلتصادية إلى تخفيض التكاليؾ منها اآلتي    

 -: ( 59. 58.  57) الجٌوشى ، بدون سنة : 

  -مواجهه مشكلة خفض األسعار : -1

جة إلى مواكبة التؽيرات انخفاض األسعار والحافي حالة إلى خفض التكاليؾ  واللجويتم 

وأيضا اختبار التولعات حول التي تنتق هنها انخفاض في أرباح الوحدة االلتصادية 

المنتجات التخاذ المرارات اإلنتاجية إذا حدث انخفاض كبير باألسعار مع مرالبة نتا ق 

 الوحدات االلتصادية في نفض المطاع الصناهي لتحديد مدى مرونة األسعار .

 ة تخفٌض التكالٌف مقارنة بعملٌة زٌادة اإلٌرادات .بساطة فلسف -2

 لزيادة الربح المتولع هلى المدى المصير هو هملية تخفيض التكاليؾ .أسهل طريمة 

 

  -: وجود قاعدة من التكالٌف الثابتة لدى المنظمة -3

يرتبط هذا النوع م  التكلفة بفترة م  الزم  ملل اإليجارات ويتطلب المستوى المرتفع 

اإليرادات لجنب حدوث  هلى مستوى ارتفاعفة اللابتة أ  تحافظ الوحدة االلتصادية للتكل

 الخسا ر .

  -الحد من التكالٌف المتزاٌدة : -4

 .في إجمالي التكاليؾ ويمصد بها الحد مع مرور الولت م  التراكم البطيو 

 

" ويفيد  Qualitiesك م  الكلمة الالتينية " " مشت Qualityأ  مفهوم الجودة كمصطلح "       

معناها طبيعة الشيو ودرجة صالحه وهو مفهوم يختلؾ باختالؾ الجهة المستفيدة سواو كانت 

(                                    4: 2008) عٌشاوي ، وحدات التصادية أو وحدات ؼير التصادية . 

                              -ويتم تعريفها كما يلي :

الجودة هي إرضاو الزبو  م  خالل التجربة اإلجمالية للمنتق وممياض الجودة هو الفرق بي   -1

                      تولعات الزبو  و أداو المنتق الفعلي .                                          

Blocher  ,  Stout , Juras , Smith , 2019 : 719 )  (                                                                                                                          

أكد أ  الجودة هي تولع احتياجات الزبو  سواو الحالية أو  -: ( Chileshe )وفما ل -2

د وايجاد نظام ينتق المستمبلية ، وترجمة هذه االحتياجات الى منتجات مفيدة ولابلة لالهتما
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هذه المنتجات بألل تكلفة وهذا ما يملل ليمة جديدة للزبو  و أرباح بالنسبة للوحدة 

 ( Chileshe  ,  2007 : 49 )االلتصادية . 

  -يمتلن المنتق لمانية أبعاد وهي :و 

  األداو. 

  الهي ة. 

  المعولية.  

  ( 22 : 2012،  ) رضوان. المطابمة 

  المتانة. 

 لخدمة المابلية ل. 

  الجمالية. 

  ( 23:  2016) راضً ، العربً ، . الجودة المدركة 

إلى شركة    Quality Function Deploymentتعود اصول نشأة نشر وظيفة الجودة           

Mitsubishi's   كوبي في اليابا  في للصناهات اللميلة المحدودة في أحواض بناو السف  ال

م  المر  الماضي حيث تم استخدام نشر وظيفة الجودة لتسهيل هملية تطوير  1962أواخر هام 

  Gou , 2019 :2) , ( Liao , Chang , Di  Wuالمنتجات متعددة الوظا ؾ . 

مع أخري  للعمل هلى تحسي  هملية التصميم في اليابا    Yoji  Akaoذهب  1972ومنذ هام   

انت هالية الجودة هندما تم إدخال منتجات جديدة إلى المصنع ، كانت هملية زيادة التصميم فمد ك

 (Ginting , Ishak , Malik , Satrio , 2020 :2) . تسمى نشر وظيفة الجودة

 Qualityال يوجد تعريؾ واحد ومحدد لنشر وظيفة الجودة أما مفهوم نشر وظيفة الجودة ف  

Function Deployment   مختصرها العلمي و( QFD )  بل أ  هنان العديد م  التعريفات

 حول مفهوم هذه التمنية كما أوردها بعض الباحلي  .

بأنه هملية تخطيط ومنهجية تساهد الشركات هلى  QFDٌعرف نشر وظٌفة الجودة  -1

          االستماع إلى أصوات العمالو .                                                         

( Bilisk ,  Seker , Aydin ,  Gungor ,  Baracli , 2018 :1)  

هلى أنه هملية تخطيط تساهد الوحدة االلتصادية في تنفيذ أدوات الدهم الفني  QFDٌعرف  -2

                المختلفة بشكل فعال وتكمل بعضها البعض لتحديد أولويات كل مشكلة . 

(Ginting ,  Ishak ,  Malik ,  Satrio , 2020 : 1)   

3- QFD  هي طريمة لتحسي  جودة المنتجات م  خالل فهم احتياجات المستهلكي  لم ربط تلن

االحتياجات بالخصا   التمنية إلنتاج منتجات في كل هملية م  همليات صنع المنتجات . 

(( Ginting ,  Ishak ,  Malik ,  Satrio , 2020 :1 
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 العمل المشترن الما م هلى توافك اآلراو الذع يكسر العمبات بي  اإلدارات . -1

يسهل اإلدارة الذاتية للفريك ، مما يشجع مساهمة الفرد في المواهب الجماهية بدال م  ذلن  -2

 لألشخا  الذي  يتراجعو  ه  منح بعضهم البعض االستفادة الكاملة م  لدراتهم الحميمية . 

هداؾ التصميم إما لتوليد ابتكار جديد جذرع أو إلنتاج تحسي  تدريجي متحفظ يمك  تعديل أ -3

  ( Jensen , 2016 : 14 )في منتق تمليدع .

تمنية ملالية لتحديد احتياجات الزبا   وترجمتها إلى  QFDتعتبر نشر وظيفة الجودة  -1

 منتجات تلبي حاجة الزبو  . 

تمليل االخطاو وتزيد م  الميام بالعمليات اإلنتاجية بالشكل الصحيح .        تساهد هلى  -2

 ( 2: 2015) أبو زٌد  ، 

 تساهد نشر وظيفة الجودة هلى تحميك الرلابة هلى اإلنتاج . -3

تساهد هلى خفض ولت تصميم و تطوير المنتق م  خالل التركيز هلى احتياجات  -4

 ( 79:  2016) الكواز  ، الزبو  األساسية . 

 

 

 

تموم الشركة بعدة أهمال صناهية تستهلن عرالية إحدى شركات وزارة الصناهة والمعاد  ال - 1

طريك  تمع شركة أور العامة للصناهات الهندسية هلىالعامة ،  في العديد م  االحتياجات

( كم ه  مركز المحافظة ، تشكلت هذه الشركة م  1ناصرية ، سوق الشيوخ وتبعد حوالي )

م وهما : المنشأة العامة لصناهة مماطع األلمنيوم مع المنشأة  1/4/1988بتاريخ   اندماج منشأتي

ال العامة لصناهة المابلوات واالسالن ، لتصبح منشأة أور العامة للصناهات الهندسية وبرأض م

منشأة إلى شركة أور العامة للصناهات لم تؽير أسم ال، ( مليو  دينار  127.522لدره ) 

وم  اهم أهداؾ الشركة المساهمة في دهم االلتصاد الوطني وتنمية م ،  1998الهندسية في هام 

 االنتاج الصناهي في مجال المابلوات واالسالن الكهربا ية والهاتفية .



 QFD                                      2222نشر وظيفة الجودة تقنية  باستعمالالتكاليف تخفيض 

 

{9} 
 

امة ، مصنع المابلوات مجاالً للبحث و المابل الكهربا ي كمنتق تم اختيار شركة أور الع -2

 للبحث .

 

  -يتم تطبيك نشر وظيفة الجودة م  خالل بناو بيت الجودة باتباع ست خطوات وهي كاآلتي :

 : تحدٌد متطلبات الزبون ) صوت الزبون ( :  -الخطوة األولى-  

ستماع الي صوت الزبو  حول منتق الشركة المابل الكهربا ي م  خالل توزيع يتم اال

هلى لسمي  / المسم  استمارة االستبانة هلى هدد م  *الزبا   ، حيث احتوت هذه االستبانة

)جودة ، جمالية ، سعر ، أما  المتطلبات االساسية للزبو  والتي شملت ب االول يتعلك

، أما المسم اللاني فيتعلك للتؽيرات المناخية ، أداو المنتق (  المنتق ، صيانة ، صمود المنتق

 بتحديد المنافسي  للشركة والذع يعد احد خطوات بيت الجودة  . 

مكاتب  استمارة هلى هدد م  الزبا   المتواجدي  في أماك  متعددة منها 37تم توزيع 

والمنفذ التسويمي  كهربا يةالمماوالت الهندسة الكهربا ية والعاملي  الفني  في المحالت ال

يبي  الجدول اآلتي البيانات المتعلمة استمارة ،  32للشركة محل البحث ، حيث تم اهادة 

 -بمنتق المابل الكهربا ي :

 

 ( 1الجدول )

 افراغ بيانات استمارة االستبانة لمتطلبات الزبو  المتعلمة بمنتق المابل الكهربا ي 

متوفر  متطلبات الزبو   ت
 5جدا 

 متوفر
4 

متوفر 
 نوها ما 

3 

ؼير 
 2متوفر 

ؼير 
متوفر 
اطاللا  

1 

المجموع 
 الترجيحي 

درجة 
االهمية 
 النسبية 

ترتيب 
درجة 
 االهمية 

 4 %11.3 121 2 4 21 36 62 متانة المنتق )االستفادة(  1

 6 %11.2 118 2 2 21 72 25 أداو المنتق  2

 7 %12.7 115 2 12 9 44 52 سعر المنتق 3

ولة إصالح المنتق مع سه 4
االخذ بتكلفة وسرهة 

 الزمنية 

45  44 32 2 2 119 11.1% 5 

سمعة الشركة المصنعة  5
 للمنتق

75 42 15 2 2 132 12.1% 2 

مماومة الظروؾ  6
 المناخية  

15 62 33 2 2 112 12.3% 8 

 9 %9.6 123 1 6 39 32 25 جمالية المنتق  7

 1 %12.5 134 2 2 9 42 85 جودة المنتق  8

 3 %11.4 122 2 2 15 62 45 أما  المنتق  9

 هلى استمارة االستبيا  . دباالهتمااهداد الباحلة  -المصدر :

  -: تم استخدام الخطوات التالية إلفراغ بيانات االستبانة 
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بعملية ضرب التكرارات لكل متطلب م  متطلبات الزبو  بالوز  النسبي الممابل الميام  -1

  -له :

12  ×5  =62 

جمع الناتق م  كل هملية ضرب التكرارات الستخراج المجموع الترجيحي لكل   -2

  -متطلب :

62  +36  +21  +4  =121 

 -يتم التوصل لألهمية النسبية لكل متطلب كما يلي :  -3

× المجموع الترجيحي لكل متطلب ÷ درجة االهمية النسبية = المجموع الترجيحي 

122 

 

121  ÷1272  ×122  =11.3% 

 

 التقٌٌم التنافسً للزبون :  -طوة الثانٌة :الخ- 

في هذه الخطوة يتم تحديد المنافسي  في السوق وبعدها يتم اجراو ممارنة بي  منتق الشاركة 

وفي هذا التمييم يتم تحديد المولع التنافسي للمناتق ما  ناحياة مع المنتجات التنافسية المماللة 

لزباا   حياث ياتم هاذا التميايم ما  لبال الزباا   مستوى تلبية الشركة  والمنافسي  لمتطلبات ا

والمنتجاات المنافساة ، وحساب أراو ليتم بعد ذلن تحديد نماط الموة والضعؾ لمنتق الشاركة 

الزبا   تم تحديد منتق المابل الكهربا ي االردناي باالهتمااد هلاى المسام اللااني ما  اساتمارة 

 االستبيا  .

 

 ( 2الجدول )

المنافض لمتطلبات الزبو  المتعلمة بمنتق  ةني م  استمارة االستبانافراغ بيانات المسم اللا

 االردني

مهم  متطلبات الزبو   ت
 5جدا 

 مهم 
4 

 نوها ما 
3 

ؼير 
 مهم 
2 

ؼير 
مهم جدا  

1  

المجموع 
 الترجيحي 

درجة 
االهمية 
 النسبية 

ترتيب 
درجة 
 االهمية 

 7 %12.3 128 2 8 33 32 35 متانة المنتق )االستفادة(  1

 4 %11.4 119 2 6 15 48 52 أداو المنتق  2

 2 %12.2 126 2 2 12 52 62 سعر المنتق 3

سهولة إصالح المنتق مع  4
االخذ بتكلفة وسرهة 

 الزمنية 

15 56 27 6 1 125 12.2% 8 

سمعة الشركة المصنعة  5
 للمنتق

62 42 21 2 2 121 11.6% 3 

 5 %11.5 122 2 2 15 68 35 مماومة الظروؾ المناخية   6

 9 %9.9 124 2 12 33 36 25 جمالية المنتق  7

 1 %12.7 127 2 2 9 68 52 جودة المنتق  8

 6 %11.2 117 2 2 21 76 22 أما  المنتق  9

 اهداد الباحلة  -المصدر :
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لمدى توفر المتطلبات الضرورية واالساسية لمنتق الشركة والمنتق المنافض  الزبا   تمييم وحسب 

 -رتيب االسبميات حسب درجة االهمية النسبية كما في الجدول اآلتي :يمك  ت

 ( 3الجدول )

أور العامة للصناهات الهندسية شركة سب درجة االهمية النسبية لمنتق ترتيب االسبميات ح

 شركة مصانع الكابالت المتحدةومنتق 

 

منتق شركة مصانع الكابالت  منتق شركة أور العامة متطلبات الزبو  
 تحدة الم

درجة االهمية 
 النسبية

ترتيب 
درجة 
 االهمية

ترتيب 
درجة 
 المتطلبات

درجة االهمية 
 النسبية

ترتيب 
درجة 
 االهمية

ترتيب 
درجة 
 المتطلبات

 3 7 %12.3 6 4 %11.3 )االستفادة(متانة المنتق
 6 4 %11.4 4 6 %11.2 اداو المنتق)وظيفته( 

 8 2 %12.2 3 7 %12.7 سعر المنتق 
 2 8 %12.2 5 5 %11.1 اصالح المنتق سهولة

 7 3 %11.6 8 2 %12.1 سمعة الشركة 
 5 5 %11.5 2 8 %12.3 مماومة الظروؾ 
 1 9 %9.6 1 9 %9.6 جمالية المنتق 
 9 1 %12.1 9 1 %12.5 جودة المنتق 
 4 6 %11.2 7 3 %11.4 أما  المنتق 

 122%   122%   

 اهداد الباحلة  -المصدر :

   تحدٌد المواصفات الفنٌة او خصائص تصمٌم المنتج ) صوت   -الثالثة :الخطوة

 -المهندس ( :

تتضم  هذه المصفوفة تحديد المواصفات الفنية لمنتق المابل الكهربا ي والتي تحمك 

 ووفك رأع المهندسي  والفنيي  العاملي  فمط تم تحديدها ) اآلالت ،متطلبات الزبو  

نوع النحاض ، نوع التسليح المستخدم ،  PVCؽليؾ بمادة ، التالعاملي  أهمية كفاوة 

نوع العازل المستخدم ، ممدار الفولتية   المستخدم ، نوع الموصل المستخدم للمابل ،

 . للمابل (

 

 : تحدٌد مصفوفة االرتباط )العالقات( :  -الخطوة الرابعة-  

) رؤساو العمل و  تحدد مصفوفة العاللات م  لبل فريك م  المختصي  م  ذوع العاللة

المهندسي  و العاملي  الفني  ذو الخبرة والمهارة العالية ( حيث يتم اهطاو رموز معينة لكل 

هاللة و للتعبير ه  هذه العاللات يتم اهطاو وز  النسبي لكل رمز م  الرموز فملال يشير 

ة متوسطة ( الى وجود هالل3بينما يشير الوز  )( إلى وجود هاللة لوية 5الوز  النسبي )
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( الى وجود هاللة ضعيفة وال يوجد وز  او رمز في حالة هدم وجود العاللة 1والوز  )

  -وكما يلي :

 الرمز  الوز 

  = هاللة لوية  5

  = هاللة متوسطة  3

  = هاللة ضعيفة  1

  = ال توجد هاللة  2

 

 ( 3الجدول )

 مصفوفة العاللات 

 المتطلبات الهندسية 
 
 

 لزبو  متطلبات ا
ت 
ال
آل
ا

 

ة 
او
كف
ة 
مي
أه

 
ملي
عا
ال

 

ح 
سلي
الت
ع 
نو

م 
خد
ست
لم
ا

ض  
حا
الن
ع 
نو

م 
خد
ست
لم
ا

 

ل 
ص
مو
 ال
ع
نو

م 
خد
ست
لم
ا

ل  
ز
عا
 ال
ع
نو

م 
خد
ست
لم
ا

ؾ  
ؽلي
الت
ع 
نو

P
V

C
 

ة 
تي
ول
لف
 ا
ر
دا
مم

ل 
ماب
لل

 

         متانة المنتق ) االستفادة (

         اداو المنتق ) وظيفته (
         سعر المنتق 

         سهولة اصالح المنتق 

         سمعة الشركة المصنعة 

         مماومة ظروؾ المناخية 

         جمالية المنتق 

         جودة المنتق 

         اما  المنتق 

 اهداد الباحلة  -المصدر :

 (4)الجدول 

 ق المابل الكهربا ي لمنت مصفوفة العاللات
 المتطلبات الهندسية       
 
 

 متطلبات الزبا    

كفاوة  اآلالت 
 العاملي  

نوع 
 التسليح 

نوع 
 النحاض 

نوع 
 الموصل 

نوع 
 العازل 

نوع 
 التؽليؾ

ممدار 
تحمل 
الفولتية 
 العالية 

ترتيب درجة 
 األهمية 

 %11.3 %18.75 %2.59 %2.59 %2.59 - - %2.26 - متانة المنتق ) االستفادة (

 %11.2 %18.26 %2.53 %2.53 %18.26 %2.53 %2.53 %18.26 %2.53 أداو المنتق ) وظيفته (

 %12.7 %1777 %17.7 %17.7 %2.14 %2.14 %2.14 %17.7 %17.7 سعر المنتق 

 %11.1 - %2.55 - %2.55 - - %18.42 - سهولة اصالح المنتق

 %12.1 %22.8 %22.8 %22.8 %2.3 - - %22.8 %22.8 سمعة الشركة المصنعة 

 %12.3 - %17.9 - - - - %17.9 - مماومة الظروؾ المناخية  

 %9.6 - %2.22 - - - - %15.9 %15.9 جمالية المنتق 

 %12.5 %22.75 %22.75 %22.75 %22.75 %22.75 %22.75 %22.75 %22.75 جودة المنتق 

 %11.4 - %18.92 % 18.92 %2.62 %2.28 - %18.92 - أما  المنتق 

او دألاالهمية المطلمة ل
 الفني

7.768% 15.91% 2.542% 2.772% 5.121% 8.329% 12.59% 9.626% 122% 



 QFD                                      2222نشر وظيفة الجودة تقنية  باستعمالالتكاليف تخفيض 

 

{13} 
 

  3 2 4 6 7 8 1 5 الترتيب

 -اهداد الباحلة : -المصدر :

 

 :  مصفوفة المبادالت :   -الخطوة الخامسة- 

بعد تحديد المواصفات الفنية  تمع هذه المصفوفة في لمة بيت الجودة وترسم هذه المصفوفة

للمنتق لتوضح التأليرات التي تحدث بي  تلن المتطلبات والمواصفات الفنية وكذلن بعد 

تحديد العاللة بي  المتطلبات الفنية ومتطلبات الزبا   وتم تمليل هذه المبادالت بالرموز 

  -اآلتية :

 

 

 (1الشكل )

 مصفوفة المبادالت

 

  

 ز الرم مصفوفة المبادالت 

  هاللة موجبة لوية 

  هاللة موجبة 

  ال توجد هاللة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداد الباحلة  -المصدر :

نوع 

التسليح 

 المستخدم

نوع 

النحاض 

 المستخدم 

 اآلالت

نوع 

الموصل 

 المستخدم 

نوع 

العازل 

 المستخدم 

نوع 

 التؽليؾ 

ممدار تحمل 

الفولتية 

 لية العا

كفاوة 

 العاملي  
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 :  مصفوفة التقٌٌم الفنً والقٌم المستهدفة  :  -الخطوة السادسة- 

لتتضم  اجراو تمييم الفني لمنتق شركة تعد هذه المصفوفة الجزو النها ي لبناو )بيت الجودة( 

المنافض  ةاألردنيشركة مصانع الكابالت المتحدة  أور العامة للصناهات الهندسية وايضا منتق

والع  في السوق العرالي وم  لم العمل هلى تحسي  لشركة المنافسةلبيا  مولع الشركة وا

   -الشركة هينة البحث وكاآلتي :

 ( 5الجدول )

 يم الفني والميم المستهدفة لمنتق المابل الكهربا ي مصفوفة التمي

 المتطلبات الهندسية       
 
 

التمييم الفني                
 والميم المستهدفة 

كفاوة  آلالتا
 العاملي 

نوع 
التسليح 
 المستخدم

نوع 
النحاض 
 المستخدم

نوع 
الموصل 
 المستخدم 

نوع 
العازل 
 المستخدم 

نوع 
التؽليؾ 
 المستخدم

ر ممدا
تحمل 
الفولتية 
 العالية 

 147 185 165 146 85 62 191 117 التمييم الفني لشركة أور 

التمييم الفني للشركة 
 المنافسة مصانع الكابالت 

143 229 71 84 131 167 196 165 

 165 196 167 146 85 71 229 143 الميم المستهدفة 

 اهداد الباحلة  -المصدر :

 

 -بالطريمة التالية :دفة يتم احتساب الميم المسته

ضرب وز  العاللة في كل همود م  مصفوفة االرتباط في ما يمابله م  مصفوفة الميم التنافسية 

 -وكما يلي : 117وم  لم احتساب مجموع الفمرات إذ بلػ المتطلب الهندسي لكفاوة اآلالت 

  117 ( =7×2(+)9×5(+)1×5(+)2×2(+)8×5(+)3×5(+)5×2(+)4×3(+)6×2 ) 

  

    

 -االستنتاجات :  -أوالً  :

ال تطبك الشركة التمنيات المحاسبية التي تساهد هلى تطوير المنتق وزيادة الجودة  -1

 وبالخصو  تمنية نشر وظيفة الجودة .

الشركة فر  هدم اهتمام الشركة بالمنافسي  أو المنتق المنافض مما اسفر ه  فمدا   -2

 ة لتحسي  جودة منتجاتها .هديد
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انخفاض مستويات أداو العاملي  وهدم اهتمام االدارة بتحسي  األداو والجودة ورفع  -3

 الطرق الحديلة للتطوير ومنها نشر وظيفة الجودة .مستوى كفاوة العاملي  واتباع 

 

   -التوصيات :  -لانياً  :

ستمطاب اكبر هدد ممك  نوصي بتطبيك نشر وظيفة الجودة لؽرض االحتفاظ بالزبو  وا -1

منهم لما يوجد م  لدرة لهذه التمنية لتطوير المنتجات وزيادة الجودة وتحميك متطلبات 

 الزبو  .

نوصي بضرورة اشران الزبو  في هملية تصميم المنتق لما له م  الر في تحميك جودة  -2

 المنتق واكتساب رضا الزبو  .

ها مع المنتجات المنافسة لمعرفة نماط نوصي الشركة بالتوجه لالهتمام بممارنة منتجات -3

 .وتمليل الفجوات التنافسية  وزيادة دهم نماط الموة الضعؾ وتمويتها

نوصي بالتحديد الدليك لمتطلبات الزبو  م  خالل االستماع الي صوته باتباع طرق  -4

متنوهة منها االستبيا  والممابالت والتي تعتبر حلمة وصل مهمة بي  الشركة المنتجة  

  زبو  لتلبية متطلباته .وال

 

 -الولا ك الرسمية والممابالت :

 سجالت و تمارير حسابات التكاليؾ وكشوفات المواد . -1

المماااابالت الشخصاااية ماااع إدارة الشاااركة وشاااعبة التخطااايط وشاااعبة البحاااث والتطاااوير  -2

 والكوادر الهندسية والفنية والمالية العاملة في الشركة .

 

 -المصادر العربية :

 

 -الكتب : -:أوال 

(، إدارة الجااودة الشاااملة فكاار وفلساافة لباال أ  2212رضااوا  ، محمااود هبااد الفتاااح ،) -1

 االرد  . –تكو  تطبيك ، المجموهة العربية للتدريب والنشر ، هما  

(، إدارة الجااودة الشاااملة ، شااركة 2216راضااي ، العربااي ، بهجاات ، هشااام يوسااؾ ،) -2

 مصر . –، الماهرة  الروابط للنشر وتمنية المعلومات

 

 -البحوث والرسا ل واالطاريح :  -:لانيا 

 

المصراوع ، هبد الرحم  فخرع يونض ، دور الممارنة المرجعية في تخفايض التكااليؾ  -1

الصااناهية للشااركات الصااناهية المدرجااة فااي سااوق فلسااطي  لااألوراق الماليااة ، رسااالة 
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، جامعااة الشاارق االوسااط ، ماجسااتير فااي المحاساابة ، لساام المحاساابة ، كليااة االهمااال 

2215 . 

، اطار ممترح لتخفيض هناصر التكاليؾ الصناهية بمطاع الجيوشي ، أميمة رزق هلي  -2

اإلسمنت ، لدم إلى مجلض المعهد العالي للحاسب اآللي وإدارة األهمال ، دمياط ، بادو  

 سنة .

في الجزا ر ، في المؤسسات الفندلية   TQMهيشاوع ، أحمد ب  ، ادارة الجودة الشاملة  -3

أطروحة دكتوراه في العلوم االلتصادية ، ادارة االهمال ، كلية العلوم االلتصادية وهلوم 

 . 2228التسيير ، جامعة الجزا ر ، 

أبو زيد ، حمادة فوزع لابت ، تحسي  جودة تصميم الممررات الجامعياة باساتخدام نشار  -4

بال احتياجاات العماالو بحاث وبنااو اساتراتيجيات تدريساية فاهلاة تماQFDوظيفة الجاودة 

 . 2215تطبيمي ، كلية التجارة ، لسم ادارة االهمال ، جامعة بنها ، مصر ، 

الكااواز ، صااالح مهاادع جااواد ، دور التكاماال بااي  تمنيتااي التكلفااة هلااى اساااض الوظااا ؾ  -5

مضافة للزبو  دراسة تطبيمية ، الموجهة بالولت ونشر وظيفة الجودة في تحميك الميمة ال

مدمة إلى مجلض كلية االدارة وااللتصااد فاي الجامعاة المستنصارية جازو ما  اطروحة م

 . 2216متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة ، 
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