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 الملخص        معلومات المقالة  
 

ــــ   تهــــد  ــــة إل ـــة أثــــرعمـــ  عـــر  التالدراســــة الحالي وأســـاليد إدارة إدارة الجــــودة  ممارســـاتتطبيــــق  وأهمي
عينة من المـدراء  استبانة عم  (360توزيع عدد )، تم شآت الفندقيةلممن المالياألداء   ي تعزيز التكالي 

دارة الجـودة ، تـم الخمـس نجـوم بمدينـة عمـان األردنيـةو  األربـعفنـادق ب باألقسـام التشـليمية واادارة الماليـة وار
ارتفـــاع مســـتو   دلـــت نتـــا ث البحـــث عمـــ  .اســـتبانة حـــالحة أللـــرا  التحميـــ  ااححـــا ي 224اســـترداد 

تمكــين  ،التــدريد ،لمجــودة دعــم اادارة العميــا ــي المتمثمــة تطبيــق الفنــادق األردنيــة لممارســات إدارة الجــودة 
كمـا أوحـحت العدالة التنظيميـة  و  ،تحفيز العاممين ،العالقات واالتحاالت الداخمية تطوير نظم ،العاممين

هندســـة الةيمـــة، اانتـــاج  ـــي أســـمود )دارة التكـــالي  متنوعـــة اأســـاليد  باســـتخدامالفنـــادق  النتـــا ث اهتمـــام
 ، ونظريــة الةيــود(.بطاقــة األداء المتـوازن، التكمفـة المســتةد ة ،نشــاطعمـ  أســاس ال التكمفــةالوقـت المحــدد، 

تطبيق ممارسات إدارة الجودة وأسـاليد إدارة لداللـة إحـحا ية  ذييجـابي إوجود تأثير  أظةرت النتا ثكما 
، اتمـــن التوحـــي خمـــحت الدراســـة إلـــ  مجموعـــةاألداء المـالي لمفنـادق محـ  الدراسـة.   يمعا  الي التك

جـودة الخـدمات الفندقيـة  دعيممنةــا حــرورة بــذ  اادارة قــحار  جةـدها لمواحـمة التحـسينات المــستمرة لتـ
ألسـاليد إدارة  اادارة الفندقيـة مواكبـة من خال  تعزيز ممارسات إدارة الجودة جنبًا إلـ  جنـد مـع المةدمة

ــــحة تزيـــد وتحســـن   ـــيين مـــن خـــال  إشـــراكةم مةـــارات العـــامم وتطـــويرالتكـــالي  الحديثـــة  دورات متخحـ
 . إدارة التكالي بأساليدمستويات  ةمةم ومعر تةم بما يتعمق 

 

 مقدمةال
تسع  المنظمات الفندقية دومًا إل  إثبات قوتةا ووجودهـا مـن خـال  تةـديم أ حـ  مـا لـديةا مـن خـدمات تمبـي احتياجـات ورلبـات 

هـــو المفتـــاح األساســـي لنجـــاح وتميـــز المنظمـــات الفندقيـــة عمـــ  منا ســـيةا، خاحـــة وأن بي ـــة   تةـــديم األ حـــ  ، ةـــاعمالوتوقعـــات 
 ــي إدارة األعمــا  أحــبحت ليــر  تةميديــةاألعمــا  الحاليــة أحــبحت تتســم بالســرعة  ــي التليــر، وبالتــالي  األســمود أو الطريةــة ال

ن تبحــث عــن كــ  مــا يحةــق لةــا أهــدا ةا بمختمــ  أحــبل لزامــًا عمــ  المنظمــات الفندقيــة أ امــن هنــ ،الحــالي نامال مــة  ــي عحــر 
أن الســا ل هــو دا ــرة االهتمــام ومحــط والســيما وتحةيــق رحــا ووالء العمــالء، تحســين األداء  عمــ التــي تســاعد  األســاليد والطــرق

ا و ــي هــذ (.2010 العمــايرة،و  بظــاظوطــرق والوســا   الممكنــة )أنظــار هــذم المنظمــات التــي تحــاو  كــ  منةــا اجتذابــ  بشــت  ال
عد إدارة الجودة من أهم ركا ز ومميزات المنظمات الناجحة التي تحمن التطور المستمر  ـي العمميـات التنظيميـة، ومـن ااطار ت  

 ــي انونــة األخيــرة كالفنــادق بتطبيــق الخدميــة  مــن المنظمــاتوقــد ازداد اهتمــام العديــد هــذا ثــم تةــديم خــدمات ذات جــودة عاليــة، 
عبود، المحم  والدولي ) يينعن زيادة ححتةا السوقية والحفاظ عم  عمال ةا وتميزها عم  المستو  الجودة بحثاً  تحسينممارسات 
2010.) 

أحجمـت تةديم منتجات وخدمات عالية الجودة يمزم اادارة بتو ير الدعم الالزم لتطبيـق بعـ  ممارسـات إدارة الجـودة، ونظرًا ألن 
حـرورة إعـادة  إلـ دعـا  (. األمـر الـذي2005، نيـازلي  المرتبطـة بةـا )تكـابع  المنشـآت عـن تطبيـق تمـم الممارسـات تفاديـًا لم

وهنـا يكمـن دور إدارة التكـالي  كونةـا    ي نظـم التكـالي  التةميديـة لحـمان تةـديم خـدمات عاليـة الجـودة بأقـ  تكمفـة ممكنـة النظر
  إلــ  التكمفــة العادلــة ومــن ثــم تحســين تســعي لتةميــ  التكــالي  قــدر اامكــان مــع الحفــاظ عمــ  جــودة المنتجــات والخــدمات لموحــو 

تبنـي أسـاليد الفنـادق بحـرورة  (2000)الـديوحي و  أبـو رمـان ظمة. وهذا مـا أوحـت بـ  دراسـةاألداء المالي والةدرة التنا سية لممن
  .حديثة ادارة التكالي  بشك   عا  يحمن نموها وربحتةا وقدرتةا عم  الو اء بالتزاماتةا
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 االستعراض المرجعي
 Quality Managementرة الجودة إدا

حــازت ممارســات إدارة الجــودة الشــاممة عمــ  اهتمــام واســع  ــي حــناعة الحــيا ة عمــ  اخــتال  أنواعةــا وأحجامةــا  كونةــا تســع  
عمــ  حــرورة تحةيــق التكامــ  بــين كا ــة األنشــطة  تأكيــدها،  حــاًل عــن ياحشــباع االحتياجــات والرلبــات المتزايــدة لمســلــ  إدومــا إ

تةـديم خـدمات عاليـة الجـودة بأقـ  األخطـاء والتكـالي  بليـة داخ  الفنـدق، والتعـاون بـين المسـتويات ااداريـة المختمفـة، والوظا   
 حيــث تعمــ  عمــ  الفنــادق، ًا داخــ  المنظمــات الخدميــة مثــ مةمــتمعــد إدارة الجــودة دورًا و  (.2010، العمــايرةو  الممكنــة )بظــاظو
 التشــليمية،تحســين العمميــات  البشــرية،االســتثمار األمثــ  لممــوارد  الســوقية،نمــو الححــة ، زيــادة األربــاح التنا ســي،تعزيــز المركــز 

 والمجةــود،وتــو ير الوقــت  المةدمــة،انخفــا  شــكاو  العمــالء مــن جــودة الخــدمات  المخــزون،تةميــ  الةــدر  ــي  االبتكــارات،زيــادة 
، مـ  تطبيـق إدارة الجـودةلفوا ـد العديـدة التـي تترتـد عاهـذم وعم  الرلم مـن  (.2005 ،العزاوي)تكالي  التخفي  بااحا ة إل  

عـدم إدرام اادارة  الجـودة،عـدم دعـم اادارة العميـا لثةا ـة  مثـ :وتـؤثر  ـي مـد   عاليتةـا  ،إال أن هنام عدة عةبـات قـد تعترحـةا
التعجــ   ــي جنــي  الجــودة، عــدم مشــاركة جميــع العــاممين  ــي بــرامث إدارة الكــا ي،عــدم التنظــيم  الجــودة،الوســط  لمتطمبــات إدارة 

مةاومة التلييـر سـواء مـن قبـ  إدارة المنظمـة أو و  المنظمة،تتوا ق مع طبيعة تبني أساليد لير  عالة ادارة الجودة ال  الجودة،ثمار 
    (.2009 ،الحداد)العاممين بةا من 

 Quality Management Practices إدارة الجودة ممارسات
  أهمةا:من الممارسات مجموعة من تبني اادارة لالجودة  ي أي منظمة حرورة  يتطمد التطبيق الناجل ادارة

  يحمن سـةولة اقتنـاع والتـزام بةيـة  تةاواقتناعةا بأهمي لمجودة ن تبني اادارة العمياإ :ودعمها لفمسفة الجودة العميااإلدارة التزام
ويزيـد مـن ثةـتةم  الموحـوعة،ين إلـ  إنجـاز أعمـالةم و ةـًا لممةـاييس يـد ع العـامم ويةيئ مناخًا تنظيميًا إيجابيـاً  بةا،أ راد التنظيم 

التطبيق الحـــحيل ادارة الجـــودة يبـــدأ مـــن قمـــة الةـــرم التنظيمـــي ثـــم ينحـــدر  ـــ وبالتـــالي، إليةـــابأنفســـةم وبالمنظمـــة التـــي ينتمـــون 
 ( 2009 العسعوسي،)الدنيا لممستويات 

  إدارة الجـودة نظـرًا ألن بـرامث يعـد مـن أهـم ركـا ز العمميـات التشـليمية، و يةحد ب  التحسين المسـتمر لمعمـ  و و  :العاممينتدريب
 لممنظمـة،تنا سـية ن ثم تحةيق ميـزة وم لمجودةوالتنفيذية  ااستراتيجيةالموارد البشرية المدربة هي المس ولة عن تطبيق الةرارات 

خفــاق بــرامث يــؤدي مميــة التدريبيــةعقحــور  ــي ال حــع  أداء العنحــر البشــري نتيجــة  وبالتــالي  ، يححــي)الجــودة  إلــ   شــ  وار
2005 )  

  يــؤدي إلــ  ســرعة بمــا  وتعظــيم مشــاركتةم  ــي اتخــاذ الةــرار، مــنحةم حــالحيات ومســ وليات واســعة بمعنــ  العيياممين تمكييين
زام زيـادة مسـتو  االلتـ تحسـين الحـورة الذهنيـة لممنظمـة، المةدمـة،تحسـين جـودة الخـدمات من ثم و  العمالء،االستجابة لرلبات 

 ( 2011 ،عزيز) تطوير األداء التنظيمي ومن ثم نجاح برامث إدارة الجودة ،لمعاممين التنظيمي
 مـن خـال   .لتلييـر وتوجيـ  وتعـدي  سـموكيات العـاممين داخـ  التنظـيم مةمـةأداة  الداخميية العالقيات واالتاياالت  تطوير نظيم 

التعـر  عمـ   تواجةةـا،والمشـكالت التـي  المنظمـةتبناهـا إدارة االتحاالت الداخميـة يمكـن إطـالع العـاممين عمـ  الخطـط التـي ت
وتزويـــد  الجمـــاعيتـــدعيم العمـــ   المنظمـــة،إزالـــة أي لمـــو  حـــو  الةـــرارات وااجـــراءات ااداريـــة داخـــ   العـــاممين،اتجاهـــات 

أي منظمة نجاح ل  أن  ال سبي (2013) يبرباو   تأكيدًا لذلم ير و  (.2001، محمود)العاممين بالمعمومات الالزمة عن العم  
    ال يتوا ر بةا نظم اتحاالت وعالقات داخمية  عالة

  مــن خــال  نظــم األجــور والترقيــات والحــوا ز الماديــة والمعنويــة وتــو ير األمــان الــوظيفي يعــد تحفيــز العــاممين  :العيياممينتحفيييز
حةيق أهدا  المنظمـة تلبذ  قحار  جةدهم  ويد عةم إل  ،ًا لنجاح برامث إدارة الجودة ألن  يشبع حاجات العاممينمةممتطمبًا 

 ( 2011 ،عزيز)
  ــة التنظيميــة بأبعادهــا الثالثــ :التنظيميييةالعداليية ــًا  ــي نجــاح وتطــور عافالتو ااجرا يــة  ،التوزيعيــة، ةتمعــد العدال ميــة دورًا محوري

تحسـين بي ـة  التنظيميـة،زيـادة الثةـة  لمعاممين، ةي تؤدي إل  زيادة مستو  االلتزام التنظيمي  أنواعةا،المنظمات عم  اختال  
 . (Cohen-Charash and Spector, 2001األداء )وتحسين  الجماعي،تنمية العم   ،العم 

  Cost Managementإدارة التكاليف 
وكـذلم تحسـين  المنظمـة،تعتبر إدارة التكالي  أداة  عالة يمكن من خاللةا تحديد التكمفة الدقيةة ألي خـدمات أو منتجـات تةـدمةا 

جـــراءات التخطــيط والرقابـــة عمـــ  بااحـــا ة إلــ   اانتـــاج،ومنـــع أي هــدر  ـــي  التشـــليمية،مميــات الع  األنشـــطة،تســـةي  عمميـــات وار
. كما تسـاعد إدارة (2012 ،عميان)ووحع استراتيجيات طويمة وقحيرة المد ، وسةولة التحكم  ي حجم اايرادات والمحرو ات 

 Hansen andوتشليمية رشيدة )مالية  اتخاذ قرارات عم المنظمة  إدارةية دقيةة معمومات مال من خال  ما تةدم  منالتكالي  
Mowen, 2012) . 
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 Cost Management Methodsأساليب إدارة التكاليف  2.1
 يمي:أهم األساليد المتبعة  ي إدارة التكالي  ما من 

دم  ـي تخحـيا التكـالي  ليـر هـو أسـمود يسـتخو  :Activity Based Costing (ABC) نشياطالتكمفية عميى أسياس ال
 تعةـديـتم  ثـم المنظمـة،المرتبطة بك  نشاط داخ  مباشرة اللير  جميع التكالي  مباشرة لممنتجات والخدمات من خال  تحني ال

 ي تةديم هذم الخـدمات أو  أسةمتمجم  األنشطة التي التكالي  ااحا ية عم  أي خدمات أو منتجات بدقة عالية استنادًا إل  
(. ومــن أهــم أهــدا  هـذا األســمود تعظــيم أداء األنشــطة التـي تحــي  قيمــة لممنــتث أو Needles et al., 2008ات )المنتجـ

 ي التخما من  ABCيساعد أسمود  وبالتالي، المنظمةومن ثم تعظيم ربحية  الةيمة،الخدمة واستبعاد أي أنشطة أخر  عديمة 
مـداد  المباشرة،العشوا ية  ي توزيع التكالي  لير   مفـةةـة عـن األنشـطة المسـببة لمتكواحـحة ودقيمعمومـات ماليـة إدارة المنظمـة بوار

   ( 2011 )العشماوي،
دارة التكمفـة، ك( التكمفة المسـتةد ة 2006 راج )ر  ي  Target Cost (TC)التكمفة المستهدفة  نظـام  عـا  لتخطـيط األربـاح وار

حمــة التحــميم والتخطــيط وحتــ  مرحمــة مــا بعــد ر مفــة بدايــة مــن متكــالي  لمرقابــة خــال  مراحــ  التشــلي  المختكا ــة ال ةــو يخحــع 
بشك  ر يسـي إلـ  تخفـي  تكمفـة الخـدمات والمنتجـات خـال  هذا األسمود ويةد  بةد  خف  التكمفة وتحسين الجودة.  ،البيع

مــع الحفــاظ  مةدمــة،مــن خــال  وحــع تكمفــة معياريــة لكــ  المنتجــات والخــدمات الالمراحــ  المختمفــة لــدورة حيــاة الخدمــة أو المنــتث 
  (2007 ودة، ) الءالعموتوقعات  تشبع رلبات ومتطمباتجودة التي العم  مستو  مناسد من 

حيـث يةـوم هـذا األسـمود  ،TCتعتبر أسموبًا مكماًل ألسمود التكمفة المستةد ة   Value Engineering (VE)هندسة القيمة 
 الجــودة.تحــميم وتخطــيط الخدمــة أو المنــتث مــع المحا ظــة عمــ   بالبحــث عــن أي منــاطق محتممــة لخفــ  التكمفــة أثنــاء مرحمــة

وبالتــالي  ةندســـة الةيمـــة يمكـــن أن تــؤدي إلـــ  تحســـينات عديـــدة  ــي تحـــميم الخـــدمات والمنتجـــات أو إجــراء تلييـــرات  ـــي بعـــ  
و قريبـة مـن اانتاج بمـا يـؤدي إلـ  خفـ  التكـالي  لتحـبل مسـاوية أ المواحفات أو عم  بع  التعديالت  ي طرق الخدمة أو

 ( Hilton, 2005التكمفة المستةد ة )
يةـوم عمـ  تخفـي   إذعبـارة عـن نظـام دقيـق لمـتحكم  ـي المخـزون  هـوو   Just in Time (JIT)اإلنتياج فيي الوقيت المحيدد 

إذا مـا يمكن تجنبةا تكبد المنظمة لتكالي  مرتفعة أن تراكم المخزون يعني وذلم عم  اعتبار  ،إل  حدم األدن مستو  المخزون 
  .(2010 الراوي،) أدن  مستو  ممكن إل المخزون  وح 

من خال  تباد  المعمومات والتنسيق التـام بـين العمميـات اانتاجيـة مـن جةـة والمـوردين مـن جةـة أخـر  حتـ  ويمكن تحةيق ذلم 
(. وبالتـالي يةـد  2004 ،الةرلـولي)تح  أي مستمزمات أو إمدادات بالكميات والمواحـفات المتفـق عميةـا  ـي الوقـت المناسـد 

األمر الذي يساعد  المخزون،االستلناء عن كميات كبيرة من و  اانتاج،هذا األسمود إل  الحد من أي هدر سواء عند الشراء أو 
الجـودة والكميـة مـن حيـث وتمبية احتياجات العمي   ي الوقت المناسـد  ،زيادة معد  اانتاج ،عم  خف  تكمفة العممية اانتاجية

 ( 2007 ،والبشتاوي المطارنة) ةالمطموب
عبـارة عـن أداة لمـربط بـين مةـاييس األداء الماليـة وليـر وهـ    Balanced Score Card (BSC)بطاقية األداء المتيوازن 

األجـ  الةحـير وال بوالتـي تتعمـق ، يـة  ةـطالمالية كوسيمة لمعالجة أوج  الةحور  ي مةاييس األداء المعتمدة عم  المؤشـرات المال
المتعمةــة بــالجودة وتنميــة المــوارد البشــرية  ااســتراتيجيةوأنةــا تتجاهــ  المعمومــات  والســيما المســتةب ،لمتعامــ  مــع تحــديات تحــمل 

 ( 2002 ،درادكة) العمي والبحث والتطوير واالبتكار ورحا 
مـة عمـ  تحةيـق ق قـدرة المنظو هـي  عالـة لمتعامـ  مـع الةيـود التـي تعـو   Theory of Constraints (ToC)نظريية القييود 

يعظــم أربــاح المنظمــة مــن  ةا، لــذلم  ــسن اســتخدامعمــ  معالجــة االختناقــات التــي تةيــد ســير العمــ  هــذم النظريــةوتركــز  .أهــدا ةا
 .(Krajewski and Ritzman, 2007خال  زيادة تد ةات العم  وسرعة إنجاز المةام وخف  التكالي  )

   رة التكاليفإدارة الجودة وأساليب إداممارسات التكامل بين 
 أهمةـاتحـديات عـدة  آنـذام ةـاتطبية واجـ التـي و   الجـودة مبـادراتمـن  العديـد ورظةـمن الةـرن الماحـي  الخمسينات حةبة شةدت
تحةيــق إدارة الجــودة لمنتــا ث  حالــت دونالمنتظــر، المــردود المــالي عــدم وحــوح و إقنــاع مــدراء المنظمــات بفا ــدة الجــودة  حــعوبة
بــ   ــي  لمتميــز،أن تبنــي وتطبيــق نظــم إدارة الجــودة ال يمثــ  حــمانة  وقــتن االعتةــاد الســا د  ــي ذلــم النظــرًا أل منةــا،المتوقعــة 

ومـع زيـادة االهتمـام ولكـن بمـرور الوقـت  .الجودة العاليـة تعنـي التكمفـة العاليـة ـحاالت كثيرة قد يؤدي إل  تحم  تكالي  إحـا ية 
إل  تخفي  التكمفـة وزيـادة  ي النةاية أن الجودة العالية تؤدي اتحل  ديثةأساليد إدارية ومحاسبية حبدارسات الجودة واستخدام 

 . (2010عبود، ) وتحسين الةدرة التنا سية األرباح
الةيمة التـي باسـتطاعة المنظمـة أن  خال  منيكون ميزة التنا سية تحةيق الأن من Porter (2003 ) شار إلي  من قب أوهذا ما 
ةـــا بأقـــ  تكمفـــة ممكنـــة  اتمنتج تةـــديمعمـــ   المنظمـــةالتـــي تتحةكـــق كنتيجـــة لةـــدرة  المنخفحـــة،كمفـــة التمـــن خـــال   لعمال ةـــاتخمةةـــا 
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دارة التكــالي  مــن أهــم أن  (2016) ةــد أكــد نــور وآخــرون  وتأسيســًا عمــ  مــا ســبق الجودة العاليــة.بــو  التكامــ  بــين إدارة الجــودة وار
ومـن ثـم الةـدرة عمـ  مواجةـة التحـديات التنا سـية وتحةيـق األربـاح  بتكالي  منخفحـة ةديم منتث عالي الجودةالمتطمبات الالزمة لت

  .المستةد ة وتدعيم المركز التنا سي وتحةيق الريادة داخ  األسواق
 األداء المالي

األنشـطة التنظيميـة  ـي  عاليـة اسـتخدام المـوارد المتاحـة لتحةيـق األهـدا   إسـةاممـد   بأنـ األداء المـالي  (2000جمعـة ) عر ي  
عـــن قيمـــة ومـــردود المـــوارد الطبيعيـــة والماديـــة  يعبـــرأن األداء المـــالي ( 2007دادن )كمـــا يـــر  يـــة بأقـــ  التكـــالي  الممكنـــة. المال

. ويتأثر مستو  األداء المالي بةا قدرة المنظمة عم  إشباع رلبات جميع األطرا  المرتبطة بااحا ة إل والمالية مجتمع  معًا، 
يمكـن الـتحكم و وهـي تمـم التـي تـؤثر  ـي أداء المنظمـة  :الداخميـة العوامـ  (1)ممين عـا إلـ ( 2005)بعدة عوام  حنفةا مزهودة 

: الرقابـة عمـ  التكـالي   الرقابـة عمـ  أمثمتةـا يةا والسيطرة عميةا بالشك  الـذي يسـاعد عمـ  تعظـيم العا ـد وتةميـ  التكـالي  ومـن 
العوامــ  الخارجيــة: وهــي تمــم التليــرات  (2)  الححــو  عمــ  األمــوا  كفــاءة اســتخدام المــوارد الماليــة المتاحــة  الرقابــة عمــ  تكمفــة

نمـا يمكـن  ةـط توقـع نتا جةـا المسـتةبمية ووحـع بعـ   الخارجية التي تؤثر  ي األداء المـالي لممنظمـة وال يمكـن السـيطرة عميةـا وار
ت العممية والتكنولوجيـة المـؤثرة  ـي نوعيـة الخطط لتةمي  تأثيرها، وتشم  هذم العوام  الخارجية: مخاطر األزمات المالية  التلييرا

الخــدمات  الةــوانين والتعميمــات التــي تطبــق عمــ  المؤسســات مــن طــر  الدولــة بااحــا ة إلــ  قــوانين الســوق  السياســات الماليــة 
يفيــد و  ،الحــبطة و رقابــعميةــا عمميــة ال تةــومألداء المــالي مــن أهــم الركــا ز التــي مســتو  اتةيــيم عــد وي   والنةديــة واالقتحــادية لمــدو .

مباشــرة  ــي تشــخيا المشــكالت وحمةــا، ومعر ــة مــواطن الةــوة والحــع   ــي المنظمــة  تزويــد اادارة بالمعمومــات الالزمــة  ةبحــور 
مــن أهــم محــادر   حــاًل عــن كونــ يــرات جوهريــة  يســواء لمتطــوير أو االســتثمارات أو عنــد إجــراء أي تل مةمــةالتخــاذ الةــرارات ال

 .(2003 المحسن،)عبد من أهم دعا م رسم السياسات العامة سواء عم  مستو  المؤسسة أو الدولةو   البيانات الالزمة لمتخطيط
 بحثالمشكمة 

مــن أهـم معـايير المنا ســة  اتمثمـت مشـكمة الدراســة  ـي الحاجـة الممحــة إلـ  تحةيـق التــوازن بـين معيـاري الجــودة والتكمفـة باعتبارهمـ
منتجــات وخــدمات عاليــة الجــودة وبأســعار منا ســة، ومــن ثــم تحســين قــدرة المنشــآت  محميــًا وعالميــًا  ــي حــناعة الحــيا ة، لتةــديم

وهو ما د ـع منظمـات األعمـا  ومنةـا الفنـادق  .الفندقية عم  التكيك  اايجابي مع تحديات المنا سة وتعزيز مستو  األداء المالي
ور ـع جـودة  ،، تساعدها عم  خف  التكمفة من ناحيةلتبني نظم  عالة ادارة الجودة والبحث عن أساليد متطورة ادارة التكالي 

 انتي: من هذا يمكن حيالة مشكمة البحث  ي التساؤ   خدماتةا ومنتجاتةا من ناحية أخر . وانطالقاً 
 ما أثر التكامل بين ممارسات تحسين الجودة وأساليب إدارة التكاليف في تحسين األداء المالي؟

 بحثالأهداف 
  وتحديد مد  االلتزام بتطبيق تمم الممارسات بفنادق العينة  ،سات إدارة الجودةالتعر  عم  أهم ممار 
 ومد  مساهمتةا  ي تحسين األداء المالي  ،التعر  عم  مستو  تطبيق إدارات الفنادق ألساليد إدارة التكمفة 
  الدراسة لمفنادق محوتحسن األداء المالي  ممارسات إدارة الجودةدراسة وتحمي  العالقة بين تطبيـق   
 .قياس أثر التكام  بين ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكالي   ي تحسين األداء المالي بفنادق العينة 

 بحثأهمية ال
تكمن أهمية الدراسة كونةا ترحـد أحـد أهـم األهـدا  التـي تسـع  الفنـادق عمـ  اخـتال  أنواعةـا لتحةيةةـا أال وهـو تحسـين األداء 

وخف  التكـالي  إلـ  أدنـ  مسـتوي لةـا. كمـا تسـتمد هـذم الدراسـة أهميتةـا مـن  ،سين جودة الخدمات الفندقيةالمالي من خال  تح
تأسيسـًا  التكالي  وبيان أثـرم  ـي األداء المـالي بحـناعة الحـيا ة. إدارةمن أول  الدراسات التي تمة  الحوء عم  موحوع  كونةا

حــرا إدارة الفنــدق عمــ  تبنــي ممارســات إدارة أن  مفــادم أساســي ر عمــ   ــ ااطــار المفــاهيمي لمبحــث يرتكــز ســبق عمــ  مــا 
مـــة بـــين الجـــودة العاليـــة والتكمفـــة اءتحةيـــق التوا ـــق والمو  عمـــ  قـــادرألســـاليد إدارة التكمفـــة الفعـــا  الجـــودة بـــالتزامن مـــع تطبيةةـــا 

 :لمفندق المنخفحة ومن ثم تحسين األداء المالي
H2  يوجد أثـر إيجابي ذو داللة إححا ية ( عند مستـــو  داللـةα ≤ 0.05 لمتكامـ  بـين ممارسـات إدارة الجـودة وأسـاليد إدارة )

 :ان رعي انالفر  الر يسي  رح وينبثق من التكمفة  ي تحسين األداء المالي لمفندق.
H1.1 :( يوجد أثـر إيجابي ذو داللة إححا ية عند مستـــو  داللـةα ≤ 0.05لممارسـات إدارة الجـودة  ـي تحسـين األ ) داء المـالي

 لمفندق.
H2.1 :( يوجد أثـر إيجابي ذو داللـة إححـا ية عنـد مستـــو  داللـةα ≤ 0.05 ألسـاليد إدارة التكـالي   ـي تحسـين األداء المـالي )

   لمفندق.
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 لبحثمجتمع وعينة ا
خمس نجوم   ة  اً  ندق (15)عددهم عمان األردنية والبالغ  مدينة  ي نادق األربع والخمس نجوم  جميعمجتمع الدراسة من  تكون
قسام التشليمية ألمدراء ا عينة الدراسة من تشكمت. (2016، وزارة السياحة وانثار األردنية) األربع نجوم   ة اً (  ندق21)و

 %69بمعد  استجابة ( 250تم استرداد عدد ) انة،( استب360تم توزيع ) واادارة المالية والجودة بالفنادق المذكورة، حيث
 .استبانة حالحة لمتحمي  (224تم استبعادها لتكون عدد االستبانات )و  األجوبة( استبانة لير مكتممة 26)وبفححةا تبين وجود 

 يياتنأداة جمع البياادق وثبات 
الجزء  وأشتم ، بيانات تخا ممارسات إدارة الجودة اشتم  الجزء األو  عم   ،ثالثة أجزاءتألفت أداة الدراسة "االستبانة" من 

تألفت بيانات تخا األداء المالي، أما الجزء الثالث  ةد اشتم  عم  عم  بيانات تخا أساليد إدارة التكالي ، الثاني 
 عالها،أمستويات  5ااجابة د  حيث حددت خيارات ،حممت بناًء عم  مةياس ليكرت الخماسي(  ةرة 64) إجمالي االستبانة

درجة واحدة(. وقد روعي عند تحميـــــم االستبانـــــة وحوح األس مة وتسمسمةا ال أوا ق مطمةًا ) وأدناها،درجات(،  5أوا ق بشدة )
من قب  مجموعة من الخبراء وتعديمةا كأداة حالحة لمدراسة بعد تحكيمةا  هاوعدم وجود حعوبات أثناء التعب ة، لذلم تم اعتماد

معام  تم استخدام  ثبات أداة الدراسة متأكد منل .وذوي االختحاا من األكاديميين، وذوي الخبرة وذوي الرأي الم عتد ب   
ممارسات إدارة الجودة وأساليد أن مةياس ( 1الجـــــــدو  رقم )بالنتا ث  أظةرت حيث( Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا )

أن يعني ما ، .(980.( و)860) ما بين تبدرجة عالية من الثبات تراوح جميعةا تحفتاإدارة التكالي  واألداء المالي قد 
تطبيةةا   ــــي هامعامالت ثبات االستةرار والتجانس الخاحة بأداة الــــدراســـة ومجاالتةا تعتبر مؤشرات كا يــــــة أللرا  اعتماد

وبناًء عم   .(Sekaran and Bougie, 2013)( وهو الحد األدن  لمثبات 0.60كرونباخ ألفا )تجاوز معام   إذالنةا ي، 
 .من هذم النسبة عامالت الثبات المشار إليةا جيدم كونةا أعم جميع مذلم تعتبر 

 األساليب اإلحاائية المستخدمة
 كانتي:( لتحمي  االستبانة 22ااحدار ) (SPSSبرنامث الحزمة ااححا ية لمعموم االجتماعية ) تمك االعتماد عـــمــــــ 

 تماستخدو  ،االستبانة كأداة لجمع البيانات اسيقمي والتحةق من معادلة ألفا كرونباخ لةياس مد  االتساق الداخاستخدام تم  -
مةاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي لوح  استجابة مفردات العينة تجام متليرات البحث، واالنحرا  المعياري لتحديد 

حني  المتوسط الحسابي لك  ولتحديد األهمية النسبية ألبعاد متليرات الدراسة تم ت عن الوسط الحسابي، األجوبةمد  تشتت 
 ( باستخدام المعادلة انتية:ة، مرتفعة، متوسطةمن األهمية )منخفح درجاتعد إل  ثالث ب  

 كانتي:لتكون المعادلة  (3)   ات األهميةعم  عدد مةسومًا ( لممةياسالحد األدن   – لممةياسطو  الف ة = )الحد األعم  
 (،2.33: 1تتراوح ما بين ) ةمنخفحأهمية كالتالي: الثالث الدرجات وبذلم تكون  1.33=  4/3=  3( /1-5)الف ة =  طو 

تم استخدام معام  االرتباط كما  (.5:3.67)تتراوح ما بين  ةمرتفع( وأهمية 3.66:2.34أهمية متوسطة تتراوح ما بين )
تم استخدام تحمي  االنحدار الخطي المتعدد لتحديد نوع و فة، مالدراسة وأبعادها المخت متليراتاالرتباط بين  بيرسون لةياس معام 

 تفسير التليرات التي قد تحدث لممتلير التابع. رة المتليرات المستةمة عم  وقوة العالقة بين متليرات البحث ولةياس مد  قد
 النتائج والمناقشة

 لوح  عينة الدراسة.ا  المعياري استخراج المتوسط الحسابي واالنحر  ثاًل  يمااححاء الوحفي م تم استخدام
 العينةممارسات إدارة الجودة بفنادق أواًل  
بين إدارة الجودة كانت متةاربة بمتوسطات حسابية تراوحت  ممارساتتطبيق   المتعمةة بمستو  األجوبة( أن 1جدو  )يظةر 
المرتبة األولي من حيث األهمية ومستو  الذي احت   تطوير نظم العالقات واالتحاالت الداخمية أبعاد وهي: لثالثةالعالية 

( 3.74قدرم )بمتوسط حسابي  العدالة التنظيميةعد (، وب  0.81) م( وبانحرا  معياري قدر 3.77سابي )التطبيق بمتوسط ح
 (،0.76) م( بانحرا  معياري قدر 3.69بي ل  )إذ بمغ المتوسط الحسا تدريد العاممينعد وب  (، 0.81) موبانحرا  معياري قدر 

( بانحرا  3.51بي ل  )الذي بمغ المتوسط الحسا تحفيز العاممين :وهم موسطاتةا  جاءتانخرين  ةلألبعاد الثالث النسبةوب
(، 0.79) م( بانحرا  معياري قدر 3.20بي ل  )إذ بمغ المتوسط الحساالتزام ودعم اادارة العميا لمجودة  (،0.77) ممعياري قدر 

( وانحرا  معياري 3.18متوسط حسابي قدرم )ن  قيمة من حيث مستو  التطبيق بأدالذي سج   تمكين العاممينعد ب  و 
يعني أن درجة  وهذا ،(3.47)مجتمعة بمغ  ةالستلألبعاد  العامأن المتوسط الحسابي  ذات كما يتبين من الجدو  (، 0.93)

تسع  مازالت بأن إدارات الفنادق  ةرونعم  أن أ راد العينة ي تد  هذم النتا ثو  كانت متوسطة. ممارسات إدارة الجودةتطبيق 
العاممين وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا، وتو ير  التزام ودعم اادارة العميا لمجودة، تدريدلتحسين جودة الخدمات المةدمة من خال  
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تطوير نظم خال  من بين أ رادها ومشاركة المعر ة  تعم  عم  تيسير نة و  والتمكين الوظيفي بي ة عم  تتسم بالعدالة التنظيمية
  العالقات واالتحاالت الداخمية.

 .ممارسات إدارة الجودةلمتغير  ومعامل الثبات ي واالنحراف المعياريييوسيييط الحسابيمتال(  2جدول )
 معامل الثبات النسبيةاألهمية  االنحراف المعياري وسط الحسابيمتال ممارسات إدارة الجودة

 897. متوسطة 79. 3.20 دةالتزام ودعم اادارة العميا لمجو 
ةمرتفع 76. 3.69 تدريد العاممين  .891 
 888. متوسطة 93. 3.18 تمكين العاممين

ةمرتفع 81. 3.77 تطوير نظم العالقات واالتحاالت الداخمية  .881 
 878. متوسطة 77. 3.51 تحفيز العاممين
ةمرتفع 81. 3.74 العدالة التنظيمية  .897 

 860.  62. 3.47 إدارة الجودةد بعاالمتوسط العام أل
 يب إدارة التكاليف بفنادق العينةأسال ثانيًا 

المتعمةة بأبعاد أساليد إدارة التكالي  بفنادق العينة  لألجوبة( إل  قيم المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري 2يشير جدو  )
( 3.71بين أعم  قيمة ) ما ية عالية تراوحتالمبحوثين كانت شديدة التةارد وبمتوسطات حساب أجوبة يتحل من الجدو 

( وانحرا  3.61( وبين أدن  قيمة ألسمود نظرية الةيود بمتوسط حسابي )0.95ألسمود هندسة الةيمة بانحرا  معياري )
إل  ( 0.91بانحرا  معياري  3.67إدارة التكالي  )أساليد  لمتليرالمتوسط الحسابي العام  يشير(، كما 1.03معياري قدرم )

تشير النتا ث إل  حرا إدارات الفنادق و  أساليد إدارة التكمفة عم  نطاق واسع بفنادق العينة.حو  تطبيق  شب  اتفاق هنام أن
المبحوثة عم  استخدام األساليد المختمفة ادارة التكالي ، والمتمثمة  ي: هندسة الةيمة، اانتاج  ي الوقت المحدد، التكمفة عم  

 ,.Horngren et alمع  ثهذم النتا تتفق  المستةد ة، بطاقة األداء المتوازن، وأسمود نظرية الةيود". أساس النشاط، التكمفة
إل  تحسين جودة المنتجات والخدمات بما يتناسد مع احتياجات  يد عم  أن أسمود هندسة الةيمة يؤدأكسبق و ( الذي 2012)

د العمميات لير الحرورية والتركيز  ةط عم  العمميات التي العمالء  تخفي  التكالي  من خال  إللاء أو استبعاورلبات 
عم  أهمية الدور المزدوج الذي تمعب   Zengin and Ada (2161) كما تتفق النتا ث مع دراسة تحي  قيمة أو منفعة.

 التكالي  المستةد ة  ي تخفي  تكالي  المنتث وتعزيز مواحفات الجودة. 
 لمتغير أساليب إدارة التكاليف ومعامل الثبات واالنحراف المعياري يييوسيييط الحسابيمت(  الي1جدول )

 معامل الثبات األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أساليب إدارة التكاليف
ةمرتفع 3.68 .93 (ABCالتكمفة عم  أساس النشاط )  .983 
ةمرتفع 3.68 .98 (TCالتكمفة المستةد ة )  .980 

ةمرتفع 3.71 .95 (VEمة )هندسة الةي  .978 
ةمرتفع 3.69 .93 (JITاانتاج  ي الوقت المحدد )  .977 
ةمتوسط 3.62 1.02 (BSCبطاقة األداء المتوازن )  .979 
ةمتوسط 3.61 1.03 (CTنظرية الةيود )  .979 

ةمرتفع 91. 3.67 ألساليد إدارة التكالي  المتوسط العام  .974 
 البحث ضو اختبار احة فر  ثالثًا 

تحسين مستو  األداء المالي تم استخدام   يلبيان األثر المحتم  لمتكام  بين ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكالي  
(  يالحظ 3بجدو  )كما هو موحل  تم التأكد من توا ر شروط ححة نموذج االنحدار،  وقدتحمي  االنحدار الخطي المتعدد، 

لممتليرات ( VIFالتباين )كما أن معام  تحخم  ،بين جميع متليرات البحث ات داللة إححا يةذ وجود عالقة ارتباط طردية
ومن ثم ححة نموذج  بين المتليرات المستةمة يخط ازدواجعم  عدم وجود  (، وهذا يد 5من )أق   اً سج  قيم المستةمة
ممارسات  متليريما يعني أن  و( وهR2 = 0.876)بمغ  لمنموذج المححل معام  التحديدأن  أوححت النتا ثكما . االنحدار

أما النسبة  ،%87.6 ي تحسين األداء المالي بما قيمت   ااسةامأن يفسرا  إدارة الجودة وأساليد إدارة التكالي  استطاعا معاً 
وجود عالقة  يوحل تحمي  التباينكما ، خطاء العشوا يةالباقية  تفسرها متليرات أخري لم تشممةا الدراسة بااحا ة إل  األ

( F  =785.30، حيث كانت قيمة )األداءارتباط طردية بين تطبيق ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكالي  وتحسين 
ويد  هذا عمي ححة وجوهرية العالقة بين المتليرات المستةمة والمتلير  (0.05<)عند مستوي معنوية  وهي قيمة دالة إححا ياً 

وبالتالي  كمما تحسن األداء المالي ،تم الفندق بتطبيق ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكالي هإن  كمما إأي   التابع
( α ≤ 0.05يوجد أثـر إيجابي ذو داللة إححا ية عند مستــو  داللة )نا عم  "يي ذال تتحةق ححة الفر  الر يسي لمبحث

وتتفق هذم النتا ث مع دراسة نور  . ي تحسين األداء المالي لمفندق" لمتكام  بين ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكمفة
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دارة التكالي  يساعدان عم  أن  ( والتي أكدت2016وآخرون ) ي حنع الةرارات االستثمارية من خال  تحديد عمإدارة الجودة وار
  اتخاذ الةرارات المتعمةة بالخدمات حا ة إلباا ،مجموعة الخدمات والمنتجات التي يجد االستمرار بتةديمةا أو التوق  عنةا

تةا بشك  مسبق، األمر الذي يوالمنتجات الجديدة التي يجد تةديمةا لمعمالء والشريحة التي ستوج  إليةا بعد التأكد من ربح
 مركز التنا سي والسيطرة عم  األسواق.اليؤدي إل  حمان الححو  عم  األرباح المطموبة ودعم 

 

 االنحدار الخطي المتعدد لمتغيرات الدراسةنموذج تحميل   (3جدول )
معامل  البيان

 االرتباط
معامل التحديد الماحح 

(Adj.,R2) ( قيمةF) مستوى الداللة 

أثر التكام  بين ممارسات إدارة الجودة وأساليد 
 000b. 785.30 876. **936. إدارة التكالي   ي تحسين األداء المالي

 مستوى الداللة  (T) قيمة (Bقيمة ) معامل االنحدار
 565. 576. 016. أبعاد ممارسات إدارة الجودة
 000. 33.488 928. أبعاد أساليد إدارة التكالي 

معنوي لممارسات  وجود تأثيرعدم ( إل  β=.016, t=.576 p<.05( لممارسات إدارة الجودة )βتشير قيمة معام  االنحدار )
" يوجد أثـر إيجابي ذو  الفر  الفرعي األو  ححةينة، وتد  هذم النتا ث عم  عدم بفنادق الع األداء المالي  يإدارة الجودة 

هذم  تعار وت ( لممارسات إدارة الجودة  ي تحسين األداء المالي لمفندق".α ≤ 0.05داللة إححا ية عند مستــو  داللة )
ة تةم  من التكمفة وتزيد من الححة أن ممارسات تحسين الجودعم   أكدت( التي 2017جباري )حسي  و مع دراسة النتا ث 

جودة تتطمد بذ  الكثير من الوقت والجةد إدارة ال ممارساتأن ولكن من المنطةي السوقية لممنظمة وبالتالي زيادة الربحية. 
تكالي   عم  تدريد العاممين وتةي ة البي ة المناسبة وهو ما ينطويوالما ، كما أن الو اء بمتطمبات الجودة يحتم عم  الفنادق 

لتريث  ي تطبيق تمم الممارسات لعدم إل  ا الفندقما يحطر إدارة  ،إحا ية لن يظةر مردودها سريعًا عم  األداء المالي
( β)معام  االنحدار قيمة أن  (3من جدو  )أيحًا كما يتحل وحوح مردودها المالي عم  المنشأة  ي المد  الةحير. 

هذا إل  وجود تأثير معنوي ألساليد إدارة التكالي   ( ويشيرβ=.928, t=33.48, p<.05) سجمتقد  ألساليد إدارة التكالي 
األداء المالي بمةدار  تحسناألداء المالي، أي أن  كمما زاد االهتمام بتطبيق أساليد إدارة التكالي  بمةدار وحدة واحدة كمما   ي

نا يي ذال ححة الفر  الفرعي الثاني قبو  م، ومن ث( عم  ححة وثبوت هذم العالقة33.48) T تد  قيمة، كما 0.928
( ألساليد إدارة التكالي   ي تحسين األداء المالي α ≤ 0.05عم  "يوجد أثـر إيجابي ذو داللة إححا ية عند مستــو  داللة )

مالي تنبع من ال واألداءن أساس العالقة بين إدارة التكالي  أالتي أشارت إل   Sevim  (2013)ةدراسوهذا يتفق مع   ."لمفندق
األمر الذي يزيد من دقة المؤشرات والمةاييس  ،بمعمومات دقيةة أكثر تفحياًل عن التكمفةة التكالي  تةوم بتزويد اادارة أن إدار 

 العم  عم  تحسين .من ثم و  نظمةالوقو  عم  الوحع المالي لمم عم والنسد المالية التي تساعد كثيرًا 
 النتائج

 :أهمةاوعة من النتا ث توحمت الدراسة إل  مجم
 نظم  ،تمكين العاممين ،التدريد ،مستو  تطبيق الفنادق األردنية لممارسات إدارة الجودة  يما يتعمق بدعم اادارة العميا ارتفاع

 العدالة التنظيمية.و  تحفيز العاممين ،العالقات واالتحاالت الداخمية
 ي الوقت اانتاج ،التكمفة المستةد ة ،أسمود هندسة الةيمةي  خاحة اهتمام الفنادق األردنية بتطبيق أساليد إدارة التكال  

 .أسمود التكمفة عم  أساس األنشطةو  المحدد
   فنادق العينة.ل ي األداء المالي  معنويتؤثر أساليد إدارة التكالي  بشك 
  ًالعينة.معنويًا  ي األداء المالي لفنادق  لكن  لير تؤثر ممارسات إدارة الجودة تأثيرًا طفيفا 
  ًتحسن األداء المالي لفنادق العينة.  ي يؤثر التكام  بين ممارسات إدارة الجودة وأساليد إدارة التكمفة تأثيرًا معنويا 

 

 

 التوايات
وجـ  بـث هـذا التتنا سـيًا  عـااًل، اسـتراتيجيًا و  حرورة تبني اادارة الفندقية لمجودة شعارًا لةا باعتبارها سالحاً  النتا ث السابةة توحل

تــو ير بي ــة ةــا، تــدريد العــاممين لمو ــاء بمتطمبات ،لممارســات الجــودة  ــي نفــوس العــاممين مــن خــال  تشــجيع ودعــم اادارة المســتمر
وتحـمن تبـاد  ومشـاركة المعر ـة  تمكـن العـاممين مـن المشـاركة  ـي اتخـاذ الةـرار ،تتسم بالشفا ية والعدالـة التنظيميـة مناسبةعم  

تطبيـق ممارسـات واستخدام األسـاليد الحديثـة ادارة التكمفـة كـأداة محفـزة ل وير نظم االتحاالت الداخميةبين أ رادها من خال  تط
 خال :ويمكن تحةيق ذلم من  ،تحسين األداء الماليإل  المرجوة منةا وحواًل  وا دالجودة ومعظمة لمف

 .مشاركة اادارة العميا بتحةيق الجودة ودعم األنشطة اابداعية 



   613-29، ص 2162، 2، العدد 61( المجلد JAAUTH)                                                           محمد الزغول وآخرون          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 612 

 دارة التكالي .ب يتعمقبعمميــــة البحث والتطوير  يما  ءلمبد خبراءمن ال ق عم تشكي   ري  تحسين ممارسات إدارة الجودة وار
  كــونةم األقــرد  ،تخــاذ الةــرارات المرتبطــة بالعمــ إمــن خــال  الســماح لمعــاممين بالمشــاركة  ــي تطبيــق سياســة تمكــين العــاممين

 .سرعة أداء الخدمة وتحةق والء العام  تجام الفندق عم  ساعدلمعمي  وعم  دراية باحتياجات  مما ي
  وتةيــيم تســةم  ــي تــو ير المعمومــات الالزمــة لةيــاس التكمفــة  ومواكبــة الجديــد منةــا  ةــيالتكــالي  إدارة بأســاليد  مــاماالهتزيــادة

 ستراتيجية.األداء لتحةيق األهدا  اال
 والمـؤثرة  ـي تطبيـق ممارسـات  ،ت التـي لـم تشـممةا الدراسـةيوحي بسجراء مزيد من الدراسـات المسـتةبمية حـو  بعـ  المتليـرا

ودراســة  تكــالي  الجــودة  ــي حــناعة الحــيا ةتحســين   ــيدراســة أثــر أســاليد إدارة التكمفــة  :الجــودة بحــناعة الحــيا ة، مثــ 
 حناعة الحيا ة. ي  تطبيق أساليد إدارة التكمفة ومحددات معوقات

 المراجع العربية
 األردن عمان، ،منشر والتوزيعلالبركة دار  ،"تسويق الخدمات السياحية، "(2000) ، سعدالديوحيأسعد حماد و ، أبو رمان. 
 الةاهرة، محر. ر والتوزيع،لمنش دار الفكر ،"إدارة الجودة الشاممة، "(2009عواط  إبراهيم )، الحداد 
 مجمة ، " ي المنشآت الحناعية اانتاجيةالتكالي    ينظام اانتاج  ي الوقت المحدد وأثرم " ،(2010) عاد  حالل، الراوي

 .363-333ا ا  ،، المجمد الثاني، العدد الثالثوااداريةنبار لمعموم االقتحادية جامعة األ
 األردن.عمان،  ،، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع"إدارة الجودة الشاممة" ،(2005) محمد عبدالوهاد، العزاوي 
  ،درجة وعي الةادة التربويين وأعحاء هي ة التدريس  ي جامعة الكويت لمفةوم " ،(2009مي )ابتسام حسن عالعسعوسي

 .، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، األردنمنشورة، رسالة ماجستير "إدارة الجودة الشاممة
 مية لمنشر التةميدي والحديث"، دار اليازوري العم منظورينال :محاسبة التكالي " ،(2011) محمد عبدالفتاح، العشماوي

 األردن. عمان، والتوزيع،
 تشخيا الفجوة بين الواقع الفعمي ومتطمبات، "(2004عبد ناي  حسين )، الةرلولي ISO:9001 : شركة دراسة حالة

 جامعة المستنحرية، العراق.ال، األعما إدارة ، كمية رسالة ماجستير لير منشورة ،"العامةات الري الحديثة سنحاريد لتةني
 التشليمي  األداء ي الوقت المحدد عم   اانتاجثر تطبيق نظام تكالي  أ" ،(2007) ، سميمانالبشتاويو  ، لسانلمطارنةا

 .317-300ا ا  ،2العدد  ،34المجمد  ،اادارية، مجمة دراسات العموم "األردنية ي الشركات الحناعية 
 أمارابام: مجمة عممية محكمة تحدر عن "الداخمي  ي عممية التليير التنظيمي االتحا دور " ،(2013) ، كما برباوي ،

 .90-79ا  ا ،العدد العاشر ،المجمد الرابع، كية العربية لمعموم والتكنولوجياكاديمية األمرياأل
 الجودة الشاممة  ي الفنادق: دراسة ميدانية عم  عينة من  تةييم واقع تطبيق إدارة" ،(2010) ، أحمدالعمايرةو  ، إبراهيمبظاظو

 .34-1ا ا  الثالث،العدد المجمد األو ، ، نا يةيبحوث الجامعة االسكند، مجمة " نادق   ة الخمس نجوم  ي األردن
 الةاهرة، محر. لتوزيع،المنشر و جموعة الني  العربية م ،"لمنظمات األعما األداء المالي " ،(2000) السعيد  رحات، جمعة 
 ، دراسة ميدانية عم  مؤسسة : تحسين األداء المالي  يأثر تكالي  الجودة " ،(2017) ، شوقيجباريو  سارة حسي

 ، الجزا ر.جامعة أم البواقيكمية العموم االقتحادية والتجارية وعموم التسيير، ، منشورة بروليبوس الجزا رية"، رسالة ماجستير
 نحو إرساء نموذج لإلنذار المبكر : االقتحاديةقياس وتةييم األداء المالي  ي المؤسسات " ،(2007) عبداللني، دادن

 ، الجزا ر.جامعة الجزا ر ،روعموم التسيياالقتحادية كمية العموم  ،لير منشورة دكتورام رسالة ،"يةالمحاكاة المال باستعما 
 األردن. ،، عمانوالطباعة والتوزيع ، دار حفاء لمنشر"الجودة  ي المنظمات الحديثة" ،(2002) ، مأموندرادكة 
 لمنشر والتوزيع،  النةحة العربية، دار "لعالم جديد ..ة .خ  جديدامد: تةييم األداء" ،(2003) تو يق محمد، المحسنعبد

 الةاهرة، محر.
 األردن.عمان،  ،والتوزيعوالطباعة دار حفاء لمنشر  ،"إدارة الجودة الشاممة  ي عحر اانترنت" ،(2010) ، نجمعبود 
 واالقتحاد، كمية اادارة لير منشورة رسالة ماجستير ،" ي اابداع ااداري مالتمكين ودور " ،(2011) ديممان أحمد، زيزع، 

 العراق. ،جامعة السميمانية
 بدون ناشر، الةاهرة."ااداريةدراسة متةدمة بالتكالي  والمحاسبة " ،(2012) لرحمن محموداعبد، عميان ، 
 تحةيق الميزة التنا سية لممنتجات المحرية من خال  التكام  بين أسمود التكمفة المستةد ة " ،(2006) منا  حامد،  راج

 ،، العدد األو 28لزقازيق، المجمد ، مجمة البحوث التجارية، جامعة ا"أساس النشاط: دراسة تطبيةية وأسمود التكمفة عم 
 .560-523ا ا 

 مجمة كمية التجارة لمبحوث "التكمفة المستةد ة وتحمي  الةيمة دأسمو إطار مةترح لمتكام  بين " ،(2007) السيد ، شوقي ودة ،
 .20-1ا ا ، 44سكندرية، العدد األو ، المجمد العممية، جامعة اا

 محر.ااسكندرية،  ،المكتد الجامعي الحديث ،"االتحا عمم  إل مدخ  " ،(2001)منا  طمعت ، محمود 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=147&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=147&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=147&uiLanguage=en


   613-29، ص 2162، 2، العدد 61( المجلد JAAUTH)                                                           محمد الزغول وآخرون          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 613 

 األداء المتميز  ، المؤتمر العممي الدولي حو "وقياساً  مفةوماً  لألداءالمةاربة ااستراتيجية " ،(2005) لمميماعبد، مزهودة
 لممنظمات والحكومات، جامعة قاحدي مرباح، الجزا ر.

  ،أثر إدارة الجودة الشاممة وتةنيات " ،(2016) د محمودمحمالنحوي، و  أحمد العزيزعبد  الشرباتي، عـبـدالـنـاحـر إبراهيمنــور
استشـــــــرا  : ولي العاشرالمؤتمر الد"، األردنيةإدارة التكمفة  ي تحسين األداء  ي الشركات الحناعية المساهمة العامة 

كمية االقتحاد والعموم اادارية، جامعة  ،2014 برديسم 4-3 ،مستةب  التجارة الدولية  ي حوء منظمة التجارة العالمية
 الزرقاء، األردن.

 تطبيق الجودة  ي دلي   ،"األسس النظرية والتطبيق العممي: اية الححيةجودة الرع" ،(2005) اهلل عبدالعزيز حبيد، نياز
 ، المممكة العربية السعودية.الريا  ،المؤسسات الححية

  الرابع المجمد الثاني عشر، العدد، "النشرة ااححا ية السياحية"(، 2016) زارة السياحة وانثار األردنيةو. 
 الميزة التنا سية لممؤسسة   يستراتيجي لمموارد البشرية وتنمية الكفاءات اال أثر التسيير" ،(2005) سماللي،  يححي

 .جامعة الجزا ر ،روعموم التسيياالقتحادية كمية العموم  ،لير منشورة دكتورام رسالة ،مدخ  الجودة والمعر ة: االقتحادية
 

 المراجع األجنبية
 

 Cohen-Charash, Y. and Spector, P. (2001), "The Role of Justice in Organizations: A Meta-
Analysis", Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 86, No. 2, pp. 278-
321 

 Hansen, D.R. and Mowen, M.M. (2012), "Cornerstones of Cost Management", 2
nd

 Ed., 
Cengage Learning, Boston, United States. 

 Hilton, W. (2005), "Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business 
Environment", 5

th
 Ed, McGraw-Hill, New York, United States.  

 Horngren, C.T.; Datar, S.M. and Foster, G. (2012), "Cost Accounting: A Managerial 
Emphasis", 10

th
 Ed., Prentice Hall, New Jersey, United States. 

 Krajewski, J. and Ritzman, P. (2007), "Operations Management, Strategy and Analysis", 7
th

 
Ed., Addison-Wesley, United States. 

 Needles, E.; Powers, M. and Crosson, V. (2008), "Financial and Managerial Accounting", 8
th

 
Ed., Houghton Mifflin Company, United States. 

 Porter, M. (2003), "The Competitive Advantage: How to Get Ahead of Your Competitors and 
Maintain Your Lead", Dunod, Paris, France. 

 Sekaran, U. and Bougie, R. (2013), "Research Methods for Business: A Skill-Building 
Approach", 6

th
 Edition, Wiley, New York, United States. 

 Sevim, A. (2013), "Entry to Cost Management", Eskisehir Anadolu Universities, Turkey. 
 Zengin, Y. and Ada, E. (2010), "Cost Management through Product Design: Target Costing 

Approach", International Journal of Production Research, Vol. 48, No. 19, pp. 5593-5611. 

 
 

 
 

The Impact of Integration between Quality Management Practices and Cost Management 
Techniques on Improving Financial Performance 

"A Field Study of Four and Five-Star Hotels in Amman" 

 Mohammed Ahmed Al-Zghoul, Ahmed Abd Al-Qawi; Samy Wageh Mahmoud; Mohamed Sayed El -Zoghbi 

Tourism Studies Department, Faculty of Tourism and Hotels, Suez Canal University 

   ARTICLE INFO           English Abstract 
 

The study aims to investigate the impact of integrating quality management 
practices and cost management techniques on improving financial performance 
of Amman hotels. A questionnaire was developed and distributed to a sample of 
(360) managers in financial administrations, quality units, and operational 
departments in Amman hotels, out of them (224) were valid and suitable for 
statistical analyses. The results showed that significant impact of quality 
management practices and cost management techniques on financial 
performance. The study recommended hotels to continue integrating quality 
management practices and cost management techniques to be in line with recent 
and modern trends of cost management. 
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