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كاليف الجودة على تخفيض قياس أثر التصنيف الوظيفي لت

 التكاليف

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية العاملة في مدينة 

 مصراته

 
 1 سالم ديهوم معبد السال

 2الشويرف مفتاح عبد اهلل

 ة مصرات –لمعهد العالي للعلوم والتقنية االمحاسبة  قسم -1

 ةامعة مصراتج –كلية االقتصاد قسم المحاسبة   -2

 

 الملخص
 ،ناعية الليبيةليف في الشركات الصتكشاف أثر التصنيف الوظيفي لتكاليف الجودة على تخفيض التكاهدفت الدراسة إلى اس

تم اختيارهم وقد  ،مستجوبا (37بلغت عينة الدراسة )و ؛لتكاليفان في أقسام والعاملهم ن في الدراسة وولقد كان المشارك

 ،(Smart PLS3) وبرنامج (SPSS)برنامج م عدد من األساليب اإلحصائية عن طريقاستخداوتم  ،من المجتمع

من تكاليف الوقاية والمنع وتكاليف الفشل الخارجي لها أثر على  من أهمها: أن كّلً  ،ةيدة إلى نتائج عدوتوصلت الدراس

الداخلي غير  يم وتكاليف الفشلمن تكاليف التقي ين في الدراسة، بينما كان أثر كلتخفيض التكاليف حسب إدراك المشارك

ضرورة اهتمام الشركات الصناعية  :التي كان من أهمهاو ،قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمية إحصائية. يوذ

ودة وخاصة تكاليف جودة التقييم وتكاليف ج ،لما لها من دور فعال في تخفيض التكاليف ؛بالرقابة على تكاليف الجودة

 الفشل الخارجي. 

 

 مقدمة:

بسبب ما أحرزته العولمة  ؛وتحوالت اقتصادية كبيرةة تغيرات خيرألشهد العالم في اآلونة ا     

محاولة  الشركات في المنافسة التجارية بين ات االقتصادية، والذي انعكس بدوره على ازدياد حدةوالفضاء

ركات لزاما على الش أصبحهدف االستحواذ لالستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية؛ ولتحقيق 

هم أ ومن ديثة،الحللبقاء واالستمرار في بيئة األعمال  ؛ وذلكلى استراتيجيات المنافسة الحديثةبحث عأن ت

م و ما يعرف بتطبيق نظ، أاستراتيجية الجودةهي هذه االستراتيجيات التي يجب على الشركات نهجها 

  .(Barber, Graves, Hall, Sheath, & Tomkins, 2000) الشاملةالجودة 

لجودة االهتمام بنظم ا االهتمام بمفاهيم تكلفة الجودة، وأصبح فقد بدأ أيضااالهتمام بالجودة  ومع تزايد    

قلل من تإضافة إلى أنها  ،مثل للموارد المتاحةقياس التكاليف المترتبة عليها يؤدي إلى االستخدام األو

هم نها من أاإلفصاح علمحاسبة عليها وتصنيف الوظيفي لتكاليف الجودة واالنسب فشل الجودة، ويعتبر 

حديثة وفي ظل هذه التطورات ال (.1221غلب الشركات الصناعية )عربي، ة في أالسياسات المتبع

رورة قياس تكاليف الجودة ض أصبحقد  -لى سوق التنافس والتميز العالمي والمتعاقبة ودخول الشركات إ

تكلفة  :ثل فيتتم ،ى تكاليف إضافيةففي حالة فشل الشركة في تقديم منتجات جيدة فهذا يؤدي إل حتمية؛

 مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائية. ؛وتكلفة إعادة تصنيعها ،الوحدات المعيبة

ولقد قدمت محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية عدة أساليب يمكن من خاللها تجنب التكلفة المخفية      

لمنتج، ومن ضمن تكاليف الجودة التي يمكن من خالل للجودة إذا ما تم إعطاء أهمية كبيرة للغاية با

 االهتمام بها تخفيض التكلفة النهائية للمنتج تكاليف المنع والتقييم، وتكاليف الفشل الداخلي والخارجي

(Koc, 2006) ليات المناسبة للموازنة بين تكلفة المنتج، ويبلغ التحدي المحاسبي ذروته في إيجاد اآل 

ما  إلىباإلضافة  (.9111جل المنافسة في السوق )حسين وآخرون، ى الجودة من أوالمحافظة على مستو



 دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية العاملة" كاليف الجودة على تخفيض التكاليفقياس أثر التصنيف الوظيفي لت
 "في مدينة مصراته

991 
 

( بأن الشركة محل 9112 ;الصيد فقد أوضحت الدراسة التي تم إجراؤها بواسطة ) شتوان، بادي، و سبق

ك كذلو ،الوقاية من الفشل الداخلي بأعمالوانخفاض االهتمام   يوجد بها نظام لتكاليف الجودة،الدراسة ال

 لم يتم االهتمام بتكاليف الفشل الخارجي، وأوصت الورقة علىكما  ،انخفاض نسبة تكاليف الوقاية والتقويم

 من خالل .والتعبير عنها بالغة المبالغ النقديةضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتكاليف الجودة 

 اقع قياس تكاليف الجودة في الشركاتهذه الورقة البحثية يتم تقديم جهد متواضع لغرض محاولة دراسة و

 الصناعية الليبية وأثرها على تخفيض تكلفة المنتج النهائية.

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

  :مفهوم تكاليف الجودة 1.1

س نعكيبتحديد مفهوم الجودة، وتحديد مفهوم الجودة  أساسايرتبط الجودة تكلفة إن االتفاق على مفهوم 

كاليف تمن جودة فإن المطلوب قياسه ، ففي ظل المفهوم التقليدي للياس تكاليف الجودةعلى محاولة ق

 ،ةوالمنع من فشل الجود ،تكاليف تخطيط الجودة إنما يتمثل في تكاليف قسم مراقبة الجودة منلجودة ا

، أما في ظل لك تكاليف أو خسائر إعادة التشغيوكذل ،ويمتد قليالً ليشمل تكاليف اإلنتاج التالف أو المعيب

المفهوم الحديث للجودة فإن مجال قياس تكاليف الجودة ال يقتصر على التكاليف السابقة فقط وإنما يتسع 

والتي ال  ،باإلضافة إلى محاولة قياس التكاليف األخرى لفشل الجودة ليشمل تكاليف خدمات ما بعد البيع،

 . (Cruickshank, 2003)  لخفية للجودةُيطلق عليها التكاليف او ،تفصح عنها السجالت المحاسبية

إلدارة  (ISO9000 ) كما اتجه االهتمام في اآلونة األخيرة نحو تكلفة الجودة من خالل متطلبات     

هم من أ ن، وإ( 1221 – )فراجتكاليف الجودة  تصنيفاتباألمر الذي أدى إلى ضرورة االهتمام  الجودة،

لجودة به الباحثان في تعريف تكاليف ا ، وهذا ما أخذيف الوظيفيتصنيفات وأكثرها شيوعا هو التصنالهذه 

ل الداخلي وكذلك الخسائر الناتجة بسبب الفش ،تقييمالوالمنع كافة المصروفات التي تحدث في أنشطة  :بأنها

 عها كما يلي: امن خالل ما سبق يمكن تعريف تكاليف الجودة وأنوو ،والفشل الخارجي

 :  (Quality Cost) تكلفة الجودة -1

 ونشاطات    العيبمن  و الخدمة التي تتمثل بتكاليف الوقاية  أتكاليف التي تقترن بجودة المنتج هي ال     

 (. (Alexandros, et al, 2000: 2 والخارجيفضال عن الخسائر الناشئة بسبب الفشل الداخلي  ،التقويم

 :  (  Prevention Cost) تكلفة المنع والوقاية -2

ة المتحققة من إنفاق مبالغ لمنع حدوث عدم التوافق أو المطابقة مع المواصفات المطلوبة هي التكلف     

 لحين وصول السلع أو الخدمات إلى الزبائن. 

 : ( ( Appraisal Costتكلفة التقييم  -1

تطلبات لضمان توافقها مع موتقييمها وتدقيقها؛  جودة المنتجات والخدمات لفة المرتبطة بقياسهي التك     

 الزبائن ومعايير الجودة. 

 :  (  Internal Failure Cost)لفة الفشل الداخلي تك -2

هي التكلفة المطلوبة لتحديد األخطاء أو االنحرافات الموجودة في السلع أو الخدمات قبل تقديمها     

 وإيصالها للزبون.

 :  ( External Failure Cost)الفشل الخارجي  ةلفكت -5

 لمنتج المعيب الذي يتم اكتشافه بعد التسليم للعميل أو المستهلك. هي مجموعة تكاليف ا     

  التكلفة:تخفيض  2.1
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)وحدة  أو (اإلنتاجوحدة ف هو مقدار انخفاض تكلفة )مشروع لخفض التكالي أيمقياس نجاح  إن     

دد الوحدات عزيادة  إماوهي تعني  ،(نتاجيةاإلالكفاءة ) لخفض النسبي للتكلفة عن طريق رفعا :أي ،العمل(

نفس عدد ونوع الوحدات  إنتاج أو - اليد العاملة والمواد والتمويل -باستخدام نفس الموارد  اإلنتاجية

لعام خفض التكلفة بالمفهوم ا نإوعليه ف معاً،هما يبكل أوتكلفة أقل  أوقل حجما أ باستخدام مواد اإلنتاجية

 ،تكاليفالفي وهناك عدة أنظمة للتحكم  بها،تحكم خفض التكاليف إلى النقطة التي ال يمكن بعدها ال :هو

ظمة ومن األن ،تجاتالمنالتكاليف مع الحفاظ على جودة في يتحكم  والذي الجودة،نظام تكاليف هو أهمها 

يد الربح ثم تحد ،والذي يقوم على أساس تحديد سعر البيع التنافسي ،نظام التكاليف المستهدفة أيضا

بدأ بعدها ثم ي ،مستهدفةالتكلفة بالوالتي تسمى  ،من السعر نصل إلى التكلفةوبعد طرح الربح  ،المستهدف

ل تخفيض التكلفة قد يكون من خال إن .(9111نور وآخرون، ) التكلفةالمحاولة الجادة للوصول إلى تلك 

دي إلى رفع ؤت بالضرورة أن تومحاولة تخفيض التكلفة ليس عام،بشكل  رفع كفاءة التشغيل في المشروع

بينما الجهود التي تسعى إلى التحكم في الجودة ورفعها من شأنها أن تقوم برفع كفاءة التشغيل  كفاءة،ال

 .  (Rust, Moorman, & Dickson, 2002) النهائيةوتخفيض التكاليف 

  :الدراسات السابقة 1.1

 ليفالى تكيحتوي األدب المحاسبي على العديد من الدراسات التي ركزت على أهمية الرقابة ع     

 (9111اسة )بخت وأم سلمى بخت، على سبيل المثال درف ،وأثرها على تخفيض تكاليف اإلنتاجالجودة 

تمع الدراسة حيث كان مج ،اإلنتاجقامت بدراسة أثر تكاليف الجودة وكيفية قياس تكاليف الجودة على تكلفة 

 :نوقد خلصت الدراسة إلى أ ،نباطيج االستقرائي والمنهج االستوتم استخدام المنه ،الشركات الصناعية

على الجودة أثناء تصميم المنتج وأثناء تحديد العمليات اإلنتاجية يقلل من عمليات الفحص قبل  التركيز

 بالجودة وتحسينها يخفض الشركةأن اهتمام  كما خلصت إلى ،نتاجيةوأثناء وبعد االنتهاء من العملية اإل

 لتحسن العمليات فيها.  نتيجةً  ؛ويحسن اإلنتاجية ،والهدرالتكلفة نتيجة لخفض العيوب 

قام بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة مدى تأثير رقابة الجودة على  (9112، عرقات) في هذا الخصوص

أن  وقد خلصت الدراسة إلى ،كات الصناعية الغذائيةالشرمن وتكون مجتمع الدراسة  ،تخفيض التكاليف

نعكس ا والذي، عامليف الجودة من شأنه أن يخفض التكاليف بشكل تطبيق الرقابة واالهتمام بجميع تكا

 من لها كاأكدت الدراسة التي أجرفقد لى ذلك إ ةً إضاف ،التنافسية لهاعلى زيادة أرباح الشركة والقدرة 

ليف الجودة في التقارير المالية له دور كبير في ااإلفصاح عن تك نأ (9111،وحسون وفرهان  حسن)

 .تخفيض التكاليف

وأشارت بعض الدراسات األخرى إلى أهمية التكامل بين إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة      

ن لعناصر إدارة الجودة الشاملة لها دور فعال في تخفيض التكاليف )نورو الشرباتي إحيث  ،التكاليف

للتكلفة ( إلى بحث عن المركبات الجوهرية 9112بينما هدفت دراسة عطوي )(. 9111والنحوي، 

المستهدفة، وإثبات إمكانية استعمالها كأداة فعالة إلدارة التكاليف وانه يمكن للمؤسسة أن تكتسب ميزة 

 حدأوإبراز تحليل القيمة كأداة مدعمة لتخفيض تكاليف المنتج. كانت  األسلوب،تطبيقها لهذا  تنافسية من

 . ةتجات متجددة ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضمنينتج عنه نتائج هذه الدراسة أن االهتمام بتكاليف الجودة 

قوية بين تكاليف  ( إلى وجود عالقة9111) Arvine & Dixitأوضحت دراسة كال من  كما 

 نحو نشاطات الجهودمزيداً من  توجيهيجب أن يتم  بأنهيوحي  ذاهو، الداخلي الوقاية وتكاليف الفشل

لفشل مشتركة بين تكاليف التقييم وتكاليف ا عالقة دتوج، كما الداخليتكاليف الفشل  الوقاية لتخفيض

باإلضافة إلى وجود عالقة بين تكاليف الفشل الداخلي والخارجي. وتوصلت الدراسة أيضا إلى  الداخلي

أنه إذا تم زيادة تكاليف المطابقة فإن تكاليف عدم المطابقة سوف تنخفض وهذا يعني أنه لتخفيض تكاليف 

ة دراسة بينما أضافيجب توجيه مزيد من الجهود نحو نشاطات الوقاية والتقييم.  الفشل الداخلي والخارجي

Cooper & Raiborn (9119) الشركات على المنافسة تعتمد على قدرتها على تقديم منتجات  قدرة أن

مستويات أداء وظيفي مرتفعة في ظل أقل تكلفة ممكنة، وهذا لن يتأتى  ذات مستويات عالية الجودة ولها
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إدارة  أن Singh (9111)كما أظهرت دراسة . والجودة واألداء الوظيفي بتحقيق التوازن بين التكلفة إال

  .في كسب رضا العمالء، والحد من التكاليف تساهم الجودة الشاملة

  :أهداف الدراسة 

لكي و ،يفالتكالتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التصنيف الوظيفي لتكاليف الجودة على تخفيض      

 صياغة األهداف الفرعية التالية: تتمفقد يتم تحقيق هذا الهدف 

 دراسة العالقة بين تكاليف الوقاية والمنع مع تخفيض التكاليف.  -1

 تخفيض التكاليف.مع دراسة العالقة بين تكاليف التقييم  -9

 دراسة العالقة بين تكاليف الفشل الداخلي مع تخفيض التكاليف. -3

 ف الفشل الخارجي مع تخفيض التكاليف.  دراسة العالقة بين تكالي -2

  :أهمية الدراسة .2

 ،هم االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبةأ أحدي يمثل ذوال ،همية الموضوعأفي  الدراسةهمية أن مكت     

 مواقد اهت عمال والمالالمختصين في بيئة األ إن إذ واألكاديمية،لتطورات التقنية لء نتيجة ي جاذوال

دولية للشركات  لمنح شهاداتمعايير الو سسمن األوتم تحديد مجموعة  الشاملة،الجودة  إدارةمفهوم ب

صبحت تشكل نسبة ال يستهان بها من تكاليف قد أزد على ذلك كون تكاليف الجودة  العالية،ذات الجودة 

 يةمأهكما تتضح  التكاليف، ه ضرورة توفير معلومات محاسبية عن هذه تمر الذي صاحباأل ،اإلنتاج

ي اتباع ودور هذا القياس ف ، الجودة المحاسبي لتكلفةالتي يحظى بها القياس  األهميةالبحث في استيضاح 

 للجودة.سياسة التحسين المستمر 

  :فرضيات الدراسة .1

 الفرضية الرئيسية التالية: صياغة تتمفقد لتحقيق أهداف الدراسة      

لتكاليف، اصنيف الوظيفي لتكلفة الجودة وتخفيض يجابية ذات داللة إحصائية بين التتوجد عالقة إ

 التالية:  الفرعية الفرضيات صياغة تتمفقد هذه العالقة  وإليضاح

 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تكاليف الوقاية والمنع وتخفيض التكاليف.  -1

 ف. توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تكاليف التقييم وتخفيض التكالي -9

 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تكاليف الفشل الداخلي وتخفيض التكاليف.  -3

 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تكاليف الفشل الخارجي وتخفيض التكاليف.  -2

  : نموذج الدراسة. 7

 نإلى تحديد العالقة بيهدفت هذه الدراسة  فقد العالقة يل االطالع على األدب المحاسبي ذمن خال     

تكاليف ة تمت دراستحديدا  ،دراسة عناصر تكاليف الجودة تحيث تم ،تكاليف الجودة وتخفيض التكاليف

خفيض وتكاليف الفشل الخارجي وأثرها على ت ،وتكاليف الفشل الداخلي ،التقييموتكاليف  ،والمنعالوقاية 

 (. 1التكاليف كما هو موضح في الشكل )
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 موذج الدراسة( ن1شكل )

  :منهجية الدراسة. 8

 ،ألوليةاحيث تم االعتماد على البيانات  ،التحليليتم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي      

حيث  ،مستوياتالذي يتكون من خمسة و ،االستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج تم تصميمو

 -الجزء األول :جزئيينمتكونة من  ،الموضوع بميع جوانثالثة أجزاء تغطي جعلى االستبانة  شملت

 ،الخبرة ،الوظيفة ،العلميالمؤهل  العمر،)حيث تضمن  ،غرافية لعينة الدراسةويتعلق بالخصائص الديم

عند  وقد روعي ،لدراسةتعلق بالبيانات حول متغيرات ابينما الجزء الثاني  ،وعدد الدورات التدريبية(

ف في يوقد تم توزيع االستبانات على أقسام التكال ،الرئيسية لتحقيق الترابط الجوانبصياغة األسئلة 

 ة فيحيث إن الشركات الصناعية تحظى بأهمية بالغ ،مصراتهمدينة في الشركات الصناعية العاملة 

أقسام بالتكاليف العاملين  ي  محاسبهم من الدراسة  فين المشاركوو التنمية االقتصادية واالجتماعية،

عدد  حيث يبلغبشكل قصدي،  ة شرك (12) وتم اختيار ،الشركات الصناعية بمدينة مصراتهفي التكاليف 

 وبلغت االستبانات الموزعة ،(9112) خالل عاممحاسبا  (121) المحاسبين بأقسام التكاليف فيها حوالي

هي نسبة كافية للقيام و، (%13) لالستبانات الصالحة للتحليل وكانت نسبة الردود ،استبانة (111)

 (. Hair et. el, 2010بالدراسة )

  : صدق أداة الدراسة. 9

تم عرضها في صورتها األولية  - االستبانةللتأكد من الصدق الظاهري والصدق المنطقي لفقرات      

وبناء على  ،الدراسةها ومعرفة مدى مالءمتها بمتغيرات يميى محكمين ذوي اختصاص وخبرة لتقعل

 ؛اوحذف بعض منه ،الفقراتتم تعديل الصياغة اللغوية لبعض فقد ات المحكمين ومالحظاتهم اقتراح

 لتصبح صالحة للتطبيق على العينة المختارة. 
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  :أداة الدراسة ثبات . 11

من أجل التأكد من أنها مناسبة لما نريد وذلك  ،لفقراتهايعني ثبات االستبانة مدى االتساق الداخلي      

وتعتبر قيمة معامل  ،لفحص الثبات ( Cronbach’s Alphaلفا )أتم استخدام معامل كرونباخ  حيث ،قياسه

 ,.Sekaran, Uوتدل على صدق االستبانة ، (1711) ذا كانت مساوية أو تجاوزتإلفا مقبولة أكرونباخ 

& Bougie, R. ,2013)،) (1)ل دوكما هو موضح في الج.  

 لفايوضح قيمة أ (1)ل دوالج

عدد  متغيرال الرقم

 الفقرات

 الفا αقيمة 

ركة لنظام تكاليف ــــق الشــــــمدى تطبي 1

 الوقاية

1 0.842 

ق الشركة لنظام تكاليف ـــــدى تطبيــــــم 9

 التقييم

7 0.746 

مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف الفشل  3

 الداخلي

7 0.875 

ل ــــــركة للفشــــــق الشـــــمدى تطبي 2

 الخارجي

6 0.743 

 0.779 4 تخفيض التكاليف 2

 :لبياناتلتحليل ا اإلحصاء الوصفي والتحليلي. 11

من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة  لوصف متغيرات الدراسة تم حساب كل     

طات سحيث كانت متو ،الصناعية العاملة بمدينة مصراته أفراد العينة عن متغيرات الدراسة في الشركات

 ،(17231 - 17113)وبانحراف معياري يتراوح بين  (37211) و (37219) متغيرات الدراسة تتراوح بين

 وهذا يدل على أن اإلجابات كانت في منطقة القبول.  (9كما هو موضح في الجدول )

 ( وصف البيانات9)ل دوالج

 المتغير الرقم
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية 

مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف  1

 الوقاية

3.720 0.664 3 

مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف  9

 التقييم

3.802 0.436 1 

مدى تطبيق الشركة لنظام تكاليف  3

 الفشل الداخلي

3.595 0.673 2 

 2 0.494 3.466 مدى تطبيق الشركة للفشل الخارجي 2

 9 0.661 3.753 تخفيض التكاليف 2

 اختبار الفرضيات   . 12

 .( Smart PLS3 ) تم استخدام برنامج الختبار فرضيات الدراسة     
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 :  (  Smart PLS3)نموذج  1719

هو نموذج إحصائي يسمح بدراسة العالقات بين مجموعة من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع،      

ستعماله في حالة العينات ويتم ا ،طاء القياسيةخاألألنه يقلل من ؛   Smart PLS)) ولقد تم استخدام نموذج

 ن التحليل يمر بمرحلتين:إيانات بهذا األسلوب أو النموذج فوعند تحليل الب ،الصغيرة

  Measurement Modelنموذج قياسي )نموذج خارجي(   -1

ى ويسم ،من مدى صدق وثبات فقرات االستبانة في قياس متغيرات الدراسة عن طريقة يتم التأكدالذي 

 . (م النموذج القياسييتقي)

   Construction Model نموذج هيكلي )نموذج داخلي(  -2

 يتم تحديد العالقة بين المتغيرات الكامنة فيما بينها.  هعن طريقالذي    

 

 للدراسة ( يوضح النموذجان القياسي والهيكلي9شكل )

  :القياسينموذج الالتقييم  2.15 

والتي من  (CRالموثوقية المركبة )وذلك بحساب  ومصداقية النموذجدرجة الموثوقية يسمح بدراسة 

والذي من المفترض  AVEمتوسط التباين  يتم استخدام ولتقييم المصداقية 171المفترض أن تكون أكبر من 

يتضح  9ل الشكمن خالل و  .(Hair and al, 2010; Bagozzi and Yi 1988) 172أن يكون أكبر من 

في النموذج القياسي مما ترتب عليه  العباراتلم تحقق الشرط المطلوب لبعض أن مصداقية المكونات 

بسبب أن التشبع ( AQ1,AQ2,AQ3,BQ3,BQ5,DQ1,DQ2( عبارات، وهي تحديدا )1حذف عدد )

ة الموثوقية (؛ ولذا كان يجب حذفها، مما أدى إلى زياد172( كان أقل من )Outer Loadingالخارجي لها )
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(، وكذلك إلى زيادة متوسط التباين 171( حيث أصبحت تزيد عن )Composite Reliabilityالمركبة )

 .(3)والشكل  (3)( كما هو موضح في الجدول 172الذي أصبح يزيد عن )(AVE) المفسر

  

 : الموثوقية وصحة التقارب(3) جدول

العبارات   

 والمركبات 

الموثوقية المركبة  (loadingالتشبعات ) البنود

(CR) 

متوسط االنحراف 

 (AVEالمفسر )

 AQ4 0.889 0.929 0.725 تكاليف الوقاية 

 AQ5 0.920 

 AQ6 0.778 

 AQ7 0,883 

 BQ1 0.933 0.929 0.725 تكاليف التقييم 

 BQ2 0.898 

 BQ4 0.728 

 BQ6 0.806 

 BQ7 0.876 

تكاليف الفشل 

 الداخلي 

CQ1 0.785 0.900 0.564 

 CQ2 0.766 

 CQ3 0.705 

 CQ4 0.709 

 CQ5 0.697 

 CQ6 0.770 

 CQ7 0.817 

تكاليف الفشل 

 الخارجي

DQ3 0.756 0.830 0.549 

 DQ4 0.746 

 DQ5 0.707 

 DQ6 0.754 

 OST1 0.561 0.900 0.698 تخفيض التكاليف

 OST2 0.915 

 OST3 0.923 

 OST4 0.888 

 Smart PLS Version 3.2.3المصدر: مخرجات برنامج 
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 جراء التحليل العاملي وحذف بعض البنودإ( النموذج القياسي بعد 3)شكل 

( أن الجدر التربيعي لقيم متوسط Fornell and Larcker; 1981باإلضافة إلى ما سبق فقد أظهر معيار )

 Higher) اط المتغير مع نفسه اكبر من ارتباطه بالمتغيرات األخرى بين أن ارتب (AVEالتباين المفسر )

than the interaconstruct correlations)، د أن شرط التمايز قد تحقق كما هو ؤكوهذا ما ي

 . (2)موضح بالجدول 

 صحة التمايز( االرتباط و2جدول )

 التقييم  
الفشل 

 الخارجي 
 الوقاية والمنع  الفشل الداخلي 

 تخفيض

 التكاليف 

     0.851 التقييم 

الفشل 

 الخارجي 
0.403 0.741    

   0.751 0.495 0.584 الفشل الداخلي 

  0.869 0.473 0.524 0.709 الوقاية والمنع 

تخفيض 

 التكاليف
0.650 0.691 0.580 0.816 0.836 

 Smart PLS 3.2.3المصدر: مخرجات برنامج 

 تقييم النموذج الهيكلي:  1.12

وهذا يدل على أن أبعاد تكاليف الجودة ، (17121) لتخفيض التكاليف( 2Rلقد كان معامل التحديد )     

فهي كانت Geisser -Stone(2Q ) أيضا فيما يخص ،من التغير في تخفيض التكاليف (%12) معا تفسر

 Henselar and et, alوهذا يدل على أن العالقات في النموذج لها أهمية تنبؤية ) ،أكبر من الصفر

,2009). 

كما هو  Bootstrappingباستخدام طريقة رضيات الدراسة تم تقييم النموذج الهيكلي وذلك الختبار ف

 .(2)موضح في الجدول 
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 Bootstrappingطريقة  2جدول 

 Original العالقة 

Sample  

 قيمة بيتا 

Standred 

Deviation 

االنحراف 

  المعياري 

t- value  

قيمة اختبار 

t 

p-value 

مستوى 

  المعنوية

 القرار 

تخفيض  >>تكاليف الوقاية 

 H1التكاليف 

 قبول  0.000 5.925 0.114 0.673

تخفيض  >>تكاليف التقييم 

 H2 التكاليف

عدم  0.173 1.36 0.115 0.157-

 قبول 

 >>تكاليف الفشل الداخلي 

 H3تخفيض التكاليف

عدم  0.070 1.816 0.113 0.205

 قبول 

 >>شل الخارجي تكاليف الف

 H4تخفيض التكاليف

 قبول  0.000 3.830 0.078 0.300

 Smart PLS 3.2.3المصدر: مخرجات برنامج 

 

 النموذج الهيكلي (2)شكل 

أي عند  ،بقبول تام اقد حظيت H4, H1))تان يتضح أن الفرضي (2)والشكل  (1)من خالل الجدول     

 ا أكبر منمبه ةالخاص (p-value)كانت قيمة ف (H3 ,H2)تان أما الفرضيو ،(% (1(p-value)مستوى 

 .تانغير مقبول ماوبالتالي فه، (1712)

  االستنتاجات:. 11 

أوضحت نتائج الدراسة أن كال من أنواع تكاليف الجودة وعنصر تخفيض التكاليف تطبق في      

 ،(3.802) ىإل (3.466)من اوح المتوسط الحسابي حيث تر ؛الشركات الصناعية الليبية بدرجة متوسطة
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التي و ،(9112 ;خرونوآشتوان، ها الدراسات السابقة )يلإتتفق مع النتائج التي توصلت  ال وهذه النتيجة

ام قلة االهتم وجود إلى باإلضافة ،ال يوجد بها نظام لتكاليف الجودة لشركة محل الدراسةا أنبأوضحت 

 وكذلك انخفاض باالهتمام بتكلفة الفشل الخارجي والداخلي. ،بتكاليف الوقاية والتقييم

مهم لكل من تكاليف المنع والوقاية وتكاليف الفشل الخارجي على  أثروجود  إلىكما أظهرت النتائج      

بخت  ; 9112عريقات، وهذا يتفق مع نتائج دراسة ) الليبية،الشركات الصناعية  التكاليف فيتخفيض 

 اكال من تكاليف الوقاية والمنع وتكاليف الفشل الداخلي له أنالتي أظهرت و (،9111م سلمى بخت، وأ

لتقييم واضح لتكاليف ا أثرنه ليس هناك أفي حين أوضحت النتائج  ،دور كبير في تخفيض التكاليف

 ةوهذا ال يتفق مع ما جاء في الدراسات السابقة مثل دراس التكاليف،وتكاليف الفشل الداخلي على تخفيض 

 ،(9112خرون )شتوان وآدراسة مع في حين اتفقت  ،(9111م سلمى بخت، أ؛ بخت و 9112)عريقات، 

  التي أوضحت أن الشركات الصناعية الليبية ال تهتم بتكاليف الجودة. و

  : توصيات الدراسة.  11

ن الدراسات فإن هذه الدراسة توصي بإجراء المزيد م النتائج والمحددات الموضحة أعالهبناء على      

 كما توصي الدراسةُ  ،وكذلك في القطاعات األخرى ،األخرىحول تكاليف الجودة في المدن الليبية 

تكاليف  نمكل والتركيز على  ،تكاليف الجودة بشكل عاماالهتمام بكل من بالصناعية الليبية  الشركات  

تقييم وعدم إهمال تكاليف ال ،فلما لها من دور فعال في تخفيض التكالي ؛المنع وتكاليف الفشل الخارجي

 وتكاليف الفشل الداخلي. 

 ؛ لتعمميفالتكالالبرامج التدريبية لمحاسبي ب االهتمامالشركات الصناعية  يريكما توصي الدراسة مد     

بقدر  ى تخفيض التكاليفللوصول إل ؛ وذلكإدارتها وكيفيةُ  ،بتكاليف الجودة والتعريفُ  ،الجودة ثقافةُ 

 اإلمكان. 
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