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 :ملخص الدراسة
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق ادليزة التنافسية, وعلى أسلوب التكاليف على أساس 
النشاط وعالقتو خبفض التكاليف, وعلى األداء الوظيفي بالشركات الصناعية, وعلى القوانني والتشريعات وعالقتها 

 صصيي  قامية استيياف وصوزيعها على ادلدراء التنفيذيني ورؤساء بتحقيق ادليزة التنافسية. ولتحقيق ىذا األىداؼ مت
استييانة, ومت االعتياد على ادلنهج   77من أصل  66األقساـ بشركات الصناعية العامة دبدينة طرابلس, ومت ذبييع 

(,  (spssتياعيةالوصفي التحليلي كينهج للدراسة, مت ربليل الييانات بواسطة برنامج احلزمة االحصامية للعلـو االج
أنو ميكن صطييق إدارة اجلودة ومت اجراء االختيارات االحصامية الالزمة. وصوصلت ىذه الدراسة إىل اى  النتامج التالية: 

لتحقيق ادليزة التنافسية, وأنو صتوفر مقومات لتطييق أسلوب التكاليف على أساس يف الشركات الصناعية الشاملة 
إال أف وجود  ,ي بالشركات الصناعية من شأنو ربسني فعالية الرقابة على صكاليفوأنو يوجد أداء وظيف, النشاط

بااليت:  الدراسة . وصوصيالقوانني والتشريعات احلالية والسياسات اإلدارية التقليدية من شأهنا اعاقة ادليزة التنافسية
ى صعديل القوانني والتشريعات صشجيع الشركات الصناعية لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاط, والعيل عل

  بالشركات الصناعية. احلالية والسياسات اإلدارية التقليدية اليت صعيق ادليزة التنافسية
 إدارة اجلودة الشاملة, ادليزة التنافسية, أسلوب التكاليف على أساس النشاط. الكلمات االفتتاحية:
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 طار العام للدراسة:اال .1
 :مقدمة 1.1

احلقيقي ألي منشأة ىو قدرهتا علي صقدمي اخلدمات, واإلشياع ادلستير حلاجات ورغيات العيالء ادلتغرية, أف التحدي 
واالىتياـ باجلودة الشاملة وربقيق خدمات صرضي وصليب احتياجات العيالء وصفوؽ صوقعاهت . وصساى  إدارة اجلودة 

ستير جلودة ادلنتجات أو اخلدمات, دبا حيقق رضا مجيع الشاملة يف ربقيق ميزة صنافسية للينشأة من خالؿ التحسني ادل
أصحاب ادلصلحة فيها. لذلك صسعى الشركات إىل االىتياـ حباجات العيالء ورغياهت , وربويل ىذه احلاجات إىل 
رلاالت مستهدفة صسيى أبعاد صنافسية, وىي األبعاد اليت زبتارىا الشركات وصركز عليها عند صقدمي خدماهتا وصليية 

طليات يف السوؽ ومن خالذلا ربقق الشركات ميزة صنافسية وصتيثل يف التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, اإلبداع ال
والتييز, وإف ادليزة التنافسية أصيحت غاية صسعى إىل ربقيقها الشركات الصناعية واخلدمية, اليت صعيل يف بيئة صنافسية, 

صة السوقية, وىذا يع ي صنافس قو  بني ادلنافسني يف السوؽ, وىذا حيث إف الوصوؿ إىل ىذه الغاية يعىن زيادة احل
 يع ي أيضا ربقيق اذلدؼ األساسي للينشأة وىو اليقاء والنيو يف السوؽ.

 ة:الدراس مشكلة 2.1
 الصناعية الشركات أداء ستو  يف التكاليف, وضعف احتساب يف الدقة عدـ عن الناذبة ادلعوقات من العديد وجود 
 إدارة عن الناذبة احملاسيية اآلثار أى  بيياف الدراسة ىذه لذلك اىتيت احلالية, الصناعية التنافسية الييئة ظروؼ ظل يف

 التقنيات ظل يف التييز وربقيق اجلودة, من متييز مستو  على واحلفاظ اإلنتاج, صكاليف زبفيض لضياف التكاليف
 اجلودة إدارة يف الشركات طيوح يليب دبا التنافسية القدرة لدع  زلاسيب أداء يضين دبستو  جودة واالىتياـ احلديثة,

أف موضوع الدراسة  ,وكذلك الحظنا من خالؿ مراجعة الدراسات السابقة. ادلنافسة ربديات دلواجهة والتكلفة واألداء
مل يعط االىتياـ الكايف ومل يت  صناولو بشكل واسع يف الييئة اللييية. عليو صتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤؿ التايل: 
ما أثر التكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وأسلوب التكاليف على أساس النشاط يف ربقيق ادليزة التنافسية بالشركات 

 الصناعية ؟

 الدراسة. أىداف 3.1
 التعرؼ على إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق ادليزة التنافسية. -1
 التعرؼ على أسلوب التكاليف على أساس النشاط وعالقتو خبفض التكاليف. -6
 التعرؼ على األداء الوظيفي بالشركات الصناعية. -3
 التعرؼ على القوانني والتشريعات وعالقتها بتحقيق ادليزة التنافسية. -4
 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

880 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 .الدراسةأىمية  4.1
 بالنسية للشركات الصناعية خفض التكاليف الصناعية وزيادة فرصة ادلنافسة.  
 بالنسية لليجتيع االستفادة من جودة السلع وبأسعار أقل.  -1
 بالنسية للعاملني بالشركات الصناعية ضياف االستقرار الوظيفي.  -6

 فروض الدراسة. 5.1
 ادليزة التنافسية.ميكن صطييق إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق   -1
 ىناؾ مقومات لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاط.  -6
 صكاليف اجلودة . على الرقابة فعالية يوجد أداء وظيفي بالشركة من شأنو ربسني  -3
 وجود القوانني والتشريعات احلالية وسياسات إدارية صقليدية من شأهنا اعاقة ادليزة التنافسية.  -4

 الدراسة.مجتمع وعينة  6.1
يشيل رلتيع الدراسة الشركات الصناعية ادلتواجدة يف مدينة طرابلس, وصشيل عينة الدراسة كل من ادلدراء التنفيذيني 

 ورؤساء األقساـ وادلراقيني ادلاليني وادلراجعني الداخليني واحملاسيني هبذه الشركات. 

 الدراسات السابقة. 7.1
نظاـ التكاليف على أساس النشاط رؤية فلسفية مقارنة  بعنواف، (2005دراسة محمد مسعود الثعليب ) 1.7.1

وهتدؼ ىذه الدراسة إىل صتيع األدب احملاسيب واعطاء صورة صوضيحية حوؿ االطار النظري لنظاـ التكلفة على أساس 
مات جوىر وفلسفة نظاـ التكاليف على أساس النشاط من خالؿ ربليل أركانو ومقو  النشاط, كيا هتدؼ إىل معرفة

صطييقو. وقد صوصلت الدراسة إىل أف يؤدي استخداـ نظاـ التكاليف على أساس النشاط إىل ربديد صكلفة ادلنتج 
بصورة أكثر دقة من صلك اليت ربددىا األنظية التقليدية, وذلك من خالؿ استخداـ العديد من مسييات التكاليف 

دلستخدمة يف اصلاز صلك االنشطة, وأنو رغ  أف االطار النظري لتتيع األنشطة ادلنجزة للينتجات اليت استهلكت ادلوارد ا
 .لنظاـ التكاليف على أساس النشاط سهل ومغر للدراسة إال أف عيلية صطييقو صستنفذ الكثري من الوقت واجلهد وادلاؿ

 الشركات وحوكية للتكلفة االسرتاصيجية اإلدارة بني التكامل بعنواف أثر ،(2015راسة  منال حامد فراج )د 2.7.1
 ميدانية على الشركات الصناعية ادلصرية. ىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز دراسة ت,للينشآ التنافسية ادلزايا ربقيق على
 صطييقها وانعكاس الشركات حوكية على والتعرؼ التنافسية ادليزة ربقيق يف للتكلفة االسرتاصيجية اإلدارة أساليب أمهية
 حوكية وصطييق للتكلفة االسرتاصيجية اإلدارة أساليب بني العالقة صفعيل أمهية على والتعرؼ التنافسية  ادليزة ربقيق على

 صغريات اليـو الشركات وكانت أبرز النتامج اليت صوصلت ذلا الدراسة: أنو صواجو .التنافسية ربقيق ادليزة يف الشركات
 وادلنافسة السريع بالتطور التكنولوجي يتييز اقتصادي زليط يف صنشط حيث واخلارجية الداخلية بيئتها يف سريعة
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 .التكاليف زبفيض وضياف الفوري اإلنتاج يؤدي إىل للتكلفة االسرتاصيجية اإلدارة أساليب وأف استخداـ  . الشديدة
االجتياعية  والرفاىية االقتصادية التنيية من كل صعاظيت لتحقيق األخرية اآلونة يف الشركات حوكية وأف أمهية

   .لليجتيعات

بعنواف أمهية نظاـ التكاليف على أساس األنشطة يف دع  مراقية  ABC، (2018دراسة نادية مشاش ) 3.7.1
 التسيري ورفع أداء ادلؤسسة. وهتدؼ الدراسة إىل زلاولة إلقاء الضوء على نظاـ التكاليف على أساس األنشطة

Activity Based Costing (ABC)   كأحد أحدث التطورات احملاسيية ادلستخدمة يف الكثري من ادلؤسسات
العادلية القوية والذي يعيل على رفع القدرة التنافسية والكفاءة االنتاجية لليؤسسات. وأى  النتامج اليت صوصلت ذلا 

أف نظاـ التكاليف على أساس األنشطة يساعد على خفض مستويات التكاليف وذبنب نفاذ ادلواد  ىذه الدراسة ىي:
أف استغالؿ ادلعلومات اليت و  ادلستخدمة يف اإلنتاج وبالتايل التحسني ادلستير عن طريق ربليل العيلية اإلنتاجية.

ة ىندسة العيليات اليت من خالذلا يت  يقدمها نظاـ التكاليف على أساس األنشطة ميكن لليؤسسة صطييق نظاـ إعاد
 االستغناء عن صلك األنشطة اليت ال صضيف قيية وذلك عن طريق إعادة صصيي  ىيكلة العيل.

اساليب ادارة التكلفة االسرتاصيجية ودورىا بتخفيض التكاليف بعنواف  ،(2020) رورــــال جبار ســــمندراسة  4.7.1
. وقد بياف اثر التكامل بني ىذه التقنيات وصرابطها يف خدمة الشركاتإىل معرفة  وىدفت ىذه الدراسةوربسني اجلودة. 

إدارة التكلفة صوفر ادلعلومات اليت ربتاجها إدارة الشركة سواء كانت صوصلت الدراسة إىل عدد من النتامج أمهها: أف 
يات إدارة التكلفة. وأف إدارة التكلفة معلومات مالية او غري مالية من خالؿ مستجدات زلاسية التكاليف وادلتيثلة بتقن

ومن خالؿ التقنيات ادلستجدة يف زلاسية التكاليف صساعد ىف إظهار صكلفة ادلنتجات بدقة ورقابتها وقياس األداء عن 
طريق متابعة الكلف من خالؿ استخداـ العالقات السييية بني الكلف واألنشطة دبا يساعد مواصلة االسرتاصيجيات 

 التنظييية.
 

يف الوقت اليت ركزت فيو الدراسات السابقة على أمهية نظاـ  ،ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز  5.7.1
 التكاليف إلدارة متكامل مدخل التكلفة على أساس النشاط ودعيو دلراقية التسيري ورفع أداء ادلؤسسات, وصقدمي

 ,التحليلي ادلنهج وباستخداـ ودولًيا إقليييا الصناعية لشركاتل القدرة التنافسية لتدعي  ادلنافسة ظل يف االسرتاصيجية
أثر التكامل بني  فاف ىذه الدراسة ركزت على ودور إدارة التكلفة االسرتاصيجية يف زبفيض التكاليف وربسني اجلودة.

 إدارة اجلودة الشاملة وأسلوب التكاليف على أساس النشاط يف ربقيق ادليزة التنافسية بالشركات الصناعية اللييية.
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 :النظري للدراسة . االطار2
 مفهوم الميزة التنافسية إدارة الجودة الشاملة. 1.2

يزىا عن غريىا من الشركات. ويف النشاط الصناعي صعر ادليزة التنافسية ىي رليوعة خصامص معينة سبتلكها الشركة وسب
ادليزة التنافسية على قدرة ادلصنع على صقدمي منتجاصو وخدماصو والتأكيد وفق لليتطليات التنظييية والقانونية وصيعا 

ء ميزة لتغريات يف صقنيات األعياؿ وصكنولوجيا ادلعلومات. ولذلك ال مناص للشركات الصناعية اليت صسعى إىل بنا
صنافسية بالتعامل مع اجلودة الشاملة من منظورىا الواسع, وىي ربقيق أو ربسني )الرتكيز على العيالء, العيل بروح 
الفريق, دع  اإلدارة العليا, اليحث والتطوير, التدريب( وذلك على أبعاد ادليزة التنافسية )التكلفة, اجلودة, احلصة 

 (.6715امد فراج , مناؿ حالسوقية, اإلبداع والتييز ( )

 مفهوم أسلوب التكاليف على أساس النشاط .   2.2
أي مؤسسة ومهيا كانت امكانياهتا أو قدراهتا فإهنا ال صستطيع احملافظة على موقعها بنفس األساليب التقليدية ادلتيعة 

والشكل واذليكل وادلكونات, وخاصة صلك ادلتعلقة بنظاـ زلاسية التكاليف الذي عرفت عناصره عدة صغريات يف األمهية 
يف دع  مراقية التسيري ورفع أداء الشركة. والذي اثيتت   ABC وادلتيثلة يف نظاـ التكاليف على أساس األنشطة

العديد من الدراسات أنو يف حاؿ صينيو يعيل على رفع القدرة التنافسية والكفاءة االنتاجية للشركات. دبا يسيح ذلا 
  (.6718نادية مشاش, ) احلايل والتغلب على ادلنافسة احلادةدبواكية متطليات العصر 

 

 :ABCخطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس االنشطة 3.2
على ثالثة خطوات أساسية حيث يت  ربديد وربليل  ABC يقـو صطييق نظاـ التكاليف على أساس األنشطة

األنشطة ومواردىا كخطوة أوىل, ليت  بعدىا يف اخلطوة الثانية ربديد صكاليف األنشطة ويف اخلطوة الثالثة يت  ربديد 
 (.Kaplan & Atkinson, 1998صكاليف ادلنتجات ) 

 الخطوة األولى: تحديد وتحليل األنشطة ومواردىا: 1.3.2
بتحليل األنشطة الالزمة إلنتاج منتج أو أداء خدمة معينة. أي يت   ABC نظاـ التكاليف على أساس األنشطةييدأ 

التعرؼ على األنشطة وربديدىا, حيث يت  بعدىا اعداد خريطة صدفق األنشطة ييني فيها بالتفصيل كل خطوة يف 
ادلنتج النهامي مع مراعاة صسجيل كل شيء على عيلية التصنيع بدأ من استالـ ادلواد اخلاـ إىل غاية فحص وصسويق 

ىذه اخلريطة اخلاصة وقت القياـ بكل نشاط وذلك ألنو مؤشر جيد لقيية ادلوارد اليت يستهلكها ادلنتج. ومن مث 
صصنف األنشطة إىل رليوعتني األوىل صض  األنشطة اليت ضيف القيية مثل نشاط استالـ ادلواد اخلاـ اليت ال ميكن 

ياـ بعيلية اإلنتاج, فالتخلي عن أي نشاط من أنشطة ىذه اجمليوعة يؤدي على ادلد  اليعيد إىل زبفيض بدوهنا الق
ادلنفعة اليت حيققها ادلنتج لليستهلك. أما اجمليوعة الثانية صض  األنشطة اليت ال صضيف قيية حيث أف ىذه األنشطة 
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لليستهلك. لذلك فين مصلحة ادلؤسسة إلغاؤىا وإعادة ميكن زبفيض صكلفتها دوف ربفيض ادلنفعة اليت حيققها ادلنتج 
 (.1995صرصيب العيليات دبا يضين صنفيذ األنشطة بأقل وقت وأقل صكلفة وأعلى كفاءة شلكنة )صالح ميارؾ , 

 :الخطوة الثانية: تحديد تكاليف األنشطة 2.3.2
شطة حيث صتكوف ىذه العوامل اإلنتاجية من صتضين صكاليف األنشطة مجيع العوامل اإلنتاجية ادلوظفة لتنفيذ ىذه األن

وربديد ىذه التكاليف سبر بثالثة مراحل    أفراد, آالت, نظ  احلاسب اآليل. وموارد أخر  ميكن استخدامها وصتيعها.
انطالقا من ربديد العالقة بني األنشطة وصكاليف ادلواد وذلك من خالؿ فحص العالقة السييية بني استخداـ ادلوارد 
وادلخرجات كل نشاط. واحملور الرميسي لتحديد العالقة السييية ىو مقياس مسيب التكلفة والذي يكوف مقياسا ىاما 

مث ربديد مسيب صكاليف ادلوارد عن . يت  استخدامو من عوامل اإلنتاج لكل وحدة سلرجات من النشاط لكل مقدار
 (.1996طريق صوزيع صكاليف ادلوارد ليت  ربديد مقدار كل نشاط من ىذه التكاليف )علي فهيي, 

 :الخطوة الثالثة: تحديد تكاليف المنتجات 3.3.2
ص صكاليف األنشطة على ادلنتجات انطالقا من ربديد العالقة بني ويت  ربديد ىذه التكاليف من خالؿ زبصي

  األنشطة وادلنتجات وربديد مسيب األنشطة بتوزيع صكاليف األنشطة على ادلنتجات اليت صستهلك ىذه األنشطة.
وبعدىا حيدد نصيب كل منتج من صكاليف األنشطة حيث أف كلفة الوحدة الواحدة من مسيب األنشطة صساوي 
إمجايل صكاليف األنشطة مقسيا على إمجايل عدد وحدات مسييات األنشطة, ونصيب كل منتج من صكاليف 

ادلنتج )أمحد حسني ,  األنشطة يساوي إىل كلفة الوحدة الواحدة من مسيب األنشطة ضرب رليوع ما استهلكو
1994.) 

أما كيرحلة أخرية فيت  حساب صكلفة ادلنتجات حيث صعتر ىذه ادلرحلة األخرية يف إجراءات صطييق طريقة التكاليف 
 Kaplanعلى أساس األنشطة ويت  ذلك جبيع التكاليف ادلياشرة لكل منتج مع نصيب كل منتج من التكاليف ) 

& Atkinson, 1998.) 

 :(BSC)المتوازناألداء الوظيفي  4.2
يف ظل ادلفهـو التقليدي للقياس احملاسيب كانت ادلنظيات صركز على النتامج ادلالية إال إف الرؤيا االسرتاصيجية أضافت 
بعدًا جديدًا يف قياس األداء سبثل باستخداـ مقاييس غري مالية إىل جانب ادلقاييس ادلالية, خاصة بعد ربوؿ اذباه 

ادلنظيات ضلو احتياجات العيالء من حيث الكلفة والنوعية بذلك فاف صلك الرؤيا استحدثت صقنية جديدة اىتياـ 
 .(BSC) لقياس األداء مسيت بتقنية بطاقة األداء ادلتوازنة

 خللق قيية : بأهنا )رليوعة من ادلقاييس ادلالية وغري ادلالية ادلتعلقة بعوامل النجاح احلرجة  BSC فقد عرفت صقنية
للينظية من خالؿ صكامل مكوناهتا ادلتيثلة بالفرص احلالية وادلستقيلية كيا اهنا صركز على صوجو ادلنظية ضلو اإلبداع يف 

 (.49, ص 6716مقاييس األداء يف ظل بيئة التصنيع احلديثة(. )مرمي العنزي, 
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ل اجليد الذي حيقق مصاحل واىتيامات وكذلك عرفت بأهنا )قياس كفاءة أداء إدارة ادلنظية وقدرهتا على األداء بالشك
 (43, 6771, باسيلي مكـر عيد ادلسيحصلك األطراؼ ذات ادلصاحل ادلشرتكة(. )

بأهنا )رليوعة من مقاييس األداء اليت صوفر نظرة شاملة عن ادلنظية من خالؿ التعرؼ على  BSC وأيضاً عرفت صقنية
وعة من ادلقاييس ادلالية وغري ادلالية من اجل إعطاء ادلدراء أىداؼ ادلسامهني ورضا الزبوف, فهي أسلوب يتضين رلي

التقومي الشامل ألداء ادلنظية وصرابطها باسرتاصيجية ادلنظية عن طريق أربعة مناظري أساسية ىي " ادلالية, الزبوف, 
 .(46, 6776,  كندوري زليد عيادالعيليات الداخلية, التعل  والنيو" )

 الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية.عوائق تطبيق إدارة  5.2
ىناؾ عدة عوامق قد ربد من فاعلية صطييق إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية على أرض الواقع وقد صنشأ 

 ىذه العوامق من داخل الشركات أو من خارجها نذكر منها على سييل ادلثاؿ ال احلصر اآليت:
 :العوائق الداخلية 1.5.2

رباوؿ الشركات الرامدة االبتعاد قدر االمكاف عن صأسيس الشركات العاملية , فليس بالضرورة أف يكوف رللس االدارة 
أو الرميس التنفيذي من ميتلك النسية األكر من أسه  الشركة, أو شلن يتيتعوف بعالقات واسعة مع مسامهي الشركة, 

كفاءة وفاعلية عالية يف إدارة الشركة, ويندرج ربت ىذا ادلعوؽ ولكن من الضروري أف يتيتع ىذا الرميس بقدرة و 
 الرميسي عوامق ثانوية أخر  من أمهها:

رللس االدارة: عدـ الفصل بني مهية رللس االدارة ومهية االدارة التنفيذية ومسؤوليات ادارة الشركة ومستو    -1
 الرقابة وعدد اجتياعات اجمللس.

أعضاء مستقلني غري صنفيذيني يف رللس االدارة بعدد مناسب يكونوف قادرين أعضاء رللس االدارة: عدـ صوفر   -6
 على صقدمي اآلراء واجتهادات مستقلة نابعة من احساسه  بادلسؤولية ومن خراهت  وصفهيه  لعيل الشركة.

وصوفر أعضاء  جلاف رللس االدارة: وأمهها جلنة ادلراجعة واجنة ادلكافآت والرتشيحات ومد  فاعليتها واستقالليتها  -3
 غري صنفيذيني مستقلني فيهيا.

 العوائق الخارجية: 2.5.2
يتيثل يف مد  امكانية احلكومة على الزاـ الشركات بتطييق القوانني واللوامح والتعلييات ادلنظية للنشاط     

ى أرض الواقع رليوعة االقتصادي يف الدولة وحيث قد يواجو صطييق إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية عل
 من التحديات صتلخص يف التايل:

عادة ما يرصيط ظهور الفساد بغياب وظيفة الرقابة وينتج عنو العديد من االثار السليية واخلطرية فانتشار  الفساد: -1
الفساد الناصج عن غياب الرقابة يعيل على ىروب االستثيارات اخلارجية إىل جانب ذلك فاف للفساد صكاليف 

لتوجهات االجتياعية, يف زيادة زبصيص ادلوارد اقتصادية أخر , منها اطلفاض االنفاؽ احلكومي على ادلشاريع ذات ا
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والتحدي االكر الذي يواجو مطيق الرقابة ىو اصساع نطاؽ الفساد ليشيل االجهزة احلكومية ادلسؤولة أساسا عن 
زلاربة الفساد ألف احلكومات الفاسدة داميا ما صقف يف وجو االصالحات التشريعية وذلك حلرصه  على استيرار 

 الذي مينحه  مكاسب كيرية. ادلناخ الفاسد
: صتيح الدميقراطية الفرصة لليجالس النيابية والتشريعية للقياـ بواجياهتا الرقابية الممارسة العملية للديمقراطية -6

 والتشريعية باستقاللية صامة ودوف أية ضغوطات قد سبارس عليها.
 6716الصادر سنة  6711فراير  17 : منها قانوف العزؿ السياسي يف ليييا بعد ثورةالقوانين والتشريعات -3

 الذي خسرنا بسييو العديد من الكفاءات يف مجيع التخصصات حبجة ألهن  زلسوبني على النظاـ السابق.
: قد صفرض جهات خارجية صعيني أو صنصيب أشخاص غري مؤىلني وال ميلكوف القدرة الوساطة والمحسوبية -4

 آثار سليية عكس ما إذا كاف الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب. والكفاءة يف صسيري عيل الشركة شلا يرتصب عليو

 :العملي للدراسة . االطار3
 :مجتمع وعينة الدراسة 1.3

( شركة, وصشيل عينة الدراسة كل 77يشيل رلتيع الدراسة الشركات الصناعية ادلتواجدة يف مدينة طرابلس وعددى  )
( 66قيني ادلاليني وادلراجعني الداخليني واحملاسيني هبذه الشركات وعددى  )من ادلدراء التنفيذيني ورؤساء األقساـ وادلرا

باجلدوؿ رق   (كيا8ادلستلية وادلرفوضة)( وعدد االستيانات غري 77موظف أجابوا على كل األسئلة   من أصل)
(6)  

 ( رلتيع وعينة الدراسة6جدوؿ رق  )
 وعينة الدراسة مجتمع الدراسة

 العدد أفراد العينة العدد اسم الشركة
 3 رئيس مجلس االدارة 1 الشركة العامة للمطاحن واالعالف عين زارة

 13 مدير ادارة 1 شركة افريقيا لتعبئة المشروبات طرابلس
 9 رئيس قسم 1 الشركة العامة للحافالت والشاحنات تاجوراء

الشركة الوطنية للمطاحن واالعالف المساىمة مطحن 
 قرجي للسميد.

1 
 16 رئيس وحدة

 65 محاسب  مراجع داخلي /
 62 أفراد العينة اإلجمالي 4 إجمالي عدد الشركات
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 المعالجة اإلحصائية: 2.2
بعد مجع بيانات الدراسة, قاـ الياحثاف دبراجعتها سبهيدًا إلدخاذلا للحاسوب, وقد مت إدخاذلا للحاسوب بإعطامها 

اللفظية إىل رقيية. وقد سبت ادلعاجلة اإلحصامية الالزمة للييانات باستخداـ أرقامًا معينة, أي بتحويل اإلجابات 
 األساليب اإلحصامية ادلناسية واليت صتألف شلا يلي:

حيث مت استخراج التكرارات والنسب ادلئوية لوصف  Descriptive Statisticsمقاييس اإلحصاء الوصفي  -1
 عينة الدراسة.

 لتحديد معدؿ استجابة أفراد عينة الدراسة. Arithmetic Meanادلتوسطات احلسابية  -6
لقياس درجة التشتت ادلطلق لقي  اإلجابات عن وسطها  Standard Deviationاالضلرافات ادلعيارية  -3

 احلسايب.
 الختيار معنوية )داللة( ادلتوسطات احلسابية. One Sample T-Testاختيار ت  -4
 .Person Correlationمعامل ارصياط بريسوف  -5
لقياس درجة ادلصداقية والثيات يف إجابات عينة الدراسة على  Cronbach's alphaكرونياخ ألفا   معامل -6

 أسئلة االستيياف.
 .SPSS, باستخداـ برنامج احلزمة اإلحصامية  α = 0.05وقد مت فحص فرضيات الدراسة عند ادلستو   

 صدق وثبات االستبانة. 3.3
 ثبات االستبانة. 1.3.3

 بثيات )االستيانة(, فقد مت احتساب معامل كرونياخ ألفا دلتغريات الدراسة.أما فييا يتعلق 
 ويوضح اجلدوؿ التايل قي  معامالت ألفا كرونياخ لكل زلور من زلاور الدراسة.

 (: قي  معامل الثيات لكل زلور من زلاور الدراسة3جدوؿ )
 معامل الثبات % عدد الفقرات الرمز المتغير ت

 X01 16 89.6 اجلودة الشاملة لتحقيق ادليزة التنافسية مد  صطييق إدارة 1
 X02 16 88.6 مقومات لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاط 6
 X03 16 89.6 تكاليفالمد  وجود أداء وظيفي بالشركة من شأنو ربسني فعالية الرقابة على  3

4 
صقليدية من شأهنا مد  وجود القوانني والتشريعات احلالية وسياسات إدارية 

 اعاقة ادليزة التنافسية
X04 16 89.1 

 
 امجايل الفقرات

 
48 93.7 

( أف قيية معامل ألفا كرونياخ كانت مرصفعة لكل زلور من زلاور الدراسة. 3واضح من النتامج ادلوضحة يف اجلدوؿ )
 العرؼ اإلحصامي.%, وىي قي  ثيات عالية جداً ومقيولة يف 93.7وكذلك قيية ألفا جلييع الفقرات 
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 (:Split Halfالتجزئة النصفية ) 2.3.3
( اف قيية 4أما فييا يتعلق بطريقة ثيات التجزمة النصفية ذلذه الدراسة, يتضح من الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )

لليجيوعة التياين لليجيوعة االوىل ال صساوي قيية التياين لليجيوعة الثانية, حيث سجلت قيية ادلتوسط احلسايب 
وقيية التياين ادلناظرة لو  88.77وادلتوسط احلسايب لليجيوعة الثانية  99.665والتياين ادلناظر لو  89.31االوىل 

94.557. 
 (: ييني ادلتوسط احلسايب والتياين واالضلراؼ ادلعياري لكل رليوعة4جدوؿ رق  )

 
Mean 
 المتوسط

Variance 
 التباين

Std. Deviation 
 المعيارياالنحراف 

N of Items 
 العدد

Part 1 89.31 99.665 9.963 64 

Part 2 88.77 94.557 9.764 64 

Both Parts 177.31 376.544 19.475 48 

واف قيية معامل  7.943( اف معامل ارصياط بريسوف بني اجمليوعتني 5كيا يتضح من الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )
 64لعدد  7.856فقرة ومعامل الفا كرونياخ لليجيوعة الثانية  64لعدد  7.876 الفا كرونياخ لليجيوعة االوىل

 فقرة.
 (: ييني معامل ثيات التجزمة النصفية5جدوؿ رق  )

Cronbach's Alpha 
 معامل الفا كرونياخ

Part 1 
Value 7.876 

N of Items 64 

Part 2 
Value 7.856 

N of Items 64 

Total N of Items 48 

Correlation Between Forms 
 معامل ارصياط بريسوف بني اجمليوعتني

7.943 

Spearman-Brown Coefficient 
 معامل سيريماف براوف

Equal Length 7.971 

Unequal Length 7.971 

Guttman Split-Half Coefficient 
 معامل ثيات جثياف

7.971 
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صساوي قيية التياين لليجيوعة الثانية بالتايل نستخدـ معامل ثيات جثياف ودبا أف قيية التياين لليجيوعة االوىل ال 
( نستنتج اف قيية معامل ثيات جثياف 5لتصحيح معامل ارصياط بريسوف, من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )

 وصعتر ىذه القيية عالية جداً ومقيولة احصامياً. 7.971للتجزمة النصفية يساوي 
دلعامالت السابقة, يالحظ أف مجيع قي  االختيار مرصفعة وىي سبثل مؤشرات جيدة ومطيئنة ألغراض بالنظر إىل ا

 الدراسة, وميكن الوثوؽ هبا وصدؿ على ثيات أداة القياس بشكل جيد.
وبذلك يكوف الياحثاف قد صأكد من صدؽ وثيات استيانة الدراسة شلا جيعلو على ثقة صامة بصحة االستيانة 

 تحليل النتامج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختيار فرضياهتا.وصالحيتها ل

 :التحليل اإلحصائي لفقرات الدراسة  4.3
بعد االنتهاء من صوزيع االستييانات على ادلشاركني يف الدراسة واحلصوؿ على الييانات ادلطلوبة, مت صفريغها باستخداـ 

ناسية لتوجهات الدراسة, بقصد بلوغ النتامج واختيار احلاسوب من اجل معاجلتها حسب األساليب اإلحصامية ادل
 الفرضيات اليت مت صياغتها.

 وصف خصائص المشاركين في الدراسة: 1.4.3
القس  األوؿ من قامية االستيياف مت زبصيصو لألسئلة العامة, واليت هتدؼ إىل مجع بيانات اليت ميكن من خالذلا 

 ربديد ىذه اخلصامص وبياهنا كالتايل:التعرؼ على خصامص عينة الدراسة, ولقد مت 
 :المؤىل العلمي 1.1.4.3

( صوزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب ادلؤىل العليي, وقد مت صقسي  مستويات ادلؤىل العليي 6يعكس اجلدوؿ رق  )
الواردة اىل مخسة مستويات )دكتوراه, دبلـو دراسات عليا, بكالوريوس, مؤىل متوسط, اخر (, يالحظ من الييانات 

 % صقريياً وىي أعلى نسية.69باجلدوؿ ادلذكور, أف نسية الذين حييلوف درجة )بكالوريوس( وصلت اىل 
 المؤىل العلمي(: صصنيف ادلشاركني يف الدراسة حسب 6جدوؿ رق  )

 النسبة )%( العدد المؤىل العلمي
 1.6 1 دكتوراه

 11.3 7 دبلـو دراسات عليا
 69.4 43 بكالوريوس

 14.5 9 متوسطمؤىل 
 3.6 6 اخر 
 177.7 66 اإلمجايل
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% 11% صقرييًا من ادلشاركني يف الدراسة حييلوف شهادة مؤىل متوسط, يف حني 15كيا يالحظ اف ما نسيتو 
 متحصل على دبلـو دراسات عليا.

 .التخصص 2.1.4.3
التخصص اىل اربعة مستويات ( صوزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب التخصص, وقد مت صقسي  7يعكس اجلدوؿ رق  )

)زلاسية, إدارة, اقتصاد, اخر (, يالحظ من الييانات الواردة باجلدوؿ ادلذكور, أف نسية الذين زبصصه  )زلاسية( 
 % صقريياً وىي أعلى نسية.69وصلت اىل 

 (: صصنيف ادلشاركني يف الدراسة حسب التخصص7جدوؿ رق  )
 النسبة )%( العدد التخصص
 69.4 43 زلاسية
 65.8 16 ادارة
 3.6 6 اقتصاد
 1.6 1 اخر 
 177.7 66 اإلمجايل

 % زبصصه  اقتصاد.3% صقريياً من ادلشاركني يف الدراسة زبصصه  ادارة, يف حني 66كيا يالحظ اف ما نسيتو 

 .ي:المركز الوظيف 3.1.4.3
صقسي  ادلركز الوظيفي اىل مخسة  ( صوزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب ادلركز الوظيف, وقد مت8يعكس اجلدوؿ رق  )

مستويات )رميس رللس اإلدارة, مدير إدارة, رميس قس , رميس وحدة, مراجع داخلي(, يالحظ من الييانات الواردة 
 % صقريياً وىي أعلى نسية.47باجلدوؿ ادلذكور, أف نسية )مراجع داخلي( وصلت اىل 

 كز الوظيفي(: صصنيف ادلشاركني يف الدراسة حسب ادلر 8جدوؿ رق  )
 النسية )%( العدد المركز الوظيفي
 4.8 3 رميس رللس االدارة

 61.7 13 مدير ادارة
 14.5 9 رميس قس 
 19.4 16 رميس وحدة
 47.3 65 مراجع داخلي
 177.7 66 اإلمجايل

وظيفته  % 19% صقرييًا من ادلشاركني يف الدراسة وظيفته  مدير إدارة, يف حني 61كيا يالحظ اف ما نسيتو 
 رميس وحدة.
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  :سنوات الخبرة 4.1.4.3
( صوزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب سنوات اخلرة, وقد مت صقسي  فئات سنوات اخلرة اىل 9يعكس اجلدوؿ رق  )

سنة فأكثر( يالحظ من الييانات  15سنة, من  14اىل  17سنوات, من  9اىل  5سنوات, من  5فئتني )اقل من 
 14اىل  17% صقرييًا من ادلشاركني يف الدراسة سنوات خرهت  ضين الفرتة )من 36ادلذكور, أف الواردة باجلدوؿ 

 سنة(, وىي اعلى نسية.
 ( صصنيف ادلشاركني يف الدراسة حسب سنوات اخلرة9جدوؿ رق  )

 
 النسية )%( العدد

 8.1 5 سنوات 5اقل من 
 66.6 14 سنوات 9اىل  5من 
 35.5 66 سنة 14اىل  17من 
 33.9 61 سنة فأكثر 15من 

 177.7 66 اإلمجايل

 سنة فأكثر(. 15% صقريياُ من ادلشاركني يف الدراسة خرهت  )من 34يالحظ اف نسية 
 التحليل اإلحصائي لفقرات الدراسة  5.3

, وذلك الختيار فقرات كل رلاؿ من One Sample T-Testللعينة الواحدة  Tاستخدـ الياحثاف اختيار 
رلاالت االستيانة, ومعرفة معنوية )داللة( آراء ادلشاركني يف الدراسة على زلتو  كل فقرة, واجلدوؿ التايل ييني ادلتوسط 

)قيية االختيار والداللة  Tاحلسايب ادلرجح لكل فقرة من فقرات احملور واالضلراؼ ادلعياري لو, وكذلك نتامج اختيار 
حصامية(, وصكوف الفقرة اجيابية دبعىن أف أفراد عينة الدراسة موافقني على زلتواىا إذا كانت قيية الداللة اإلحصامية اإل

, وصكوف الفقرة سليية دبعىن أف 3وادلتوسط احلسايب ادلرجح للفقرة أكر من  7.75للفقرة أصغر من مستو  ادلعنوية 
 7.75ا إذا كانت قيية الداللة اإلحصامية للفقرة أصغر من مستو  ادلعنوية أفراد عينة الدراسة غري موافقني على زلتواى
, وصكوف أراء أفراد عينة الدراسة زلايد إذا كانت قيية الداللة اإلحصامية 3وادلتوسط احلسايب ادلرجح للفقرة أصغر من 

 , وىذا ينطيق على مجيع الفقرات يف استيانة الدراسة.7.75أكر من مستو  ادلعنوية 
 المحور االول: مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحقيق الميزة التنافسية. 1.5.3

( 17وقد قاـ الياحثاف بدراسة فقرات احملور كاًل على حدة, حيث يتيني من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )
 التحليل اإلحصامي إلجابات ادلشاركني يف الدراسة حوؿ فقرات ىذا احملور.
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 االوللفقرات احملور  T(: ادلتوسط ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 17جدوؿ رق  )

X01 الفقرة 
المتوسط 
 المرجح

انحراف 
 معياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة *
 اإلحصائية

ترتيب 
 الفقرات

االتجاه 
 السائد

1 
إشراؾ مجيع العاملني يف عيلية التحسني 

 موافق 4 7.777 17.96 7.756 4.75 الشركة.ادلستير ونشر ثقافتو يف 

العيل اجلياعي كفريق متكامل مع االىتياـ  6
 بتدريب وربفيز العاملني.

 موافق 6 7.777 11.17 7.881 4.64

 موافق 1 7.777 15.11 7.651 4.66 صنيية مهارات ادلوارد اليشرية بالشركة 3

االىتياـ دبعلومات التغذية العكسية دلعاجلة  4
 االضلرافات أو صعديل األىداؼ.

 موافق 16 7.777 7.94 7.676 3.68

 موافق 9 7.777 7.97 7.867 3.86 دع  اإلدارة العليا لنظاـ اجلودة الشاملة. 5

إعداد صقارير دورية عن صكاليف اجلودة  6
 الشاملة.

 موافق 3 7.777 16.87 7.667 4.78

7 
بتحليل صوجد إدارة لليعلومات والتوثيق وصقـو 

 ادلعلومات.
 موافق 7 7.777 15.18 7.493 3.95

 موافق 5 7.777 11.66 7.678 4.77 يوجد يف الشركة نظاـ لتأكيد اجلودة. 8
 موافق 6 7.777 16.66 7.614 3.98 قياس أفضل أداء صنافسي دبستوياصو ادلختلفة 9

17 
أخذ رغيات العييل وقدراصو الشرامية يف 

 االعتيار.
 موافق 8 7.777 7.95 7.911 3.96

11 
ازداد اىتياـ وصركيز الشركة على مفهـو إدارة 

 اجلودة الشاملة.
 موافق 17 7.777 16.65 7.569 3.86

16 
صتوفر نظ  ادلعلومات احملاسيية لتقرير صكاليف 

 اجلودة.
 موافق 11 7.777 8.31 7.779 3.86

 
 7.75 * داؿ إحصامياً عند مستو  ادلعنوية

    
 

( يتضح االيت: أف مجيع الفقرات ادلتعلقة باحملور األوؿ سبت ادلوافقة عليها, 17الييانات الواردة باجلدوؿ )من خالؿ 
, وقيية ادلتوسطات احلسابية ادلناظرة ذلا 7.75حيث سجلت قي  الداللة اإلحصامية ذلا أصغر من مستو  ادلعنوية 

  ".3أكر من متوسط أداة القياس "
 االولىللفرضية  Tط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار (: ادلتوس11جدوؿ رق  )

 النتيجة الداللة اإلحصامية Tإحصاءة اختيار  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 قيوؿ الفرضية * 7.777 15.786 7.483 3.97

 7.75دالة إحصامياً عند مستو  ادلعنوية   *
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باضلراؼ معياري  3.97( أف قيية ادلتوسط احلسايب ادلرجح 11كيا نالحظ من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )
ودبا أف ىذه القيية أصغر من  7.777بداللة إحصامية  15.786واف قيية إحصاءة االختيار  7.483مناظر لو 

قبول ىذه ذباه العيارات إجيايب, شلا يدؿ على , وحيث اف ا3وقيية ادلتوسط احلسايب أكر من  7.75مستو  ادلعنوية 
 يمكن  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الليبية لتحقيق الميزة التنافسية." , أي دبعىنالفرضية

 المحور الثاني: مقومات تطبيق أسلوب التكاليف على أساس النشاط 2.5.3
( 16على حدة, حيث يتيني من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )وقد قاـ الياحثاف بدراسة فقرات احملور كاًل 

 التحليل اإلحصامي إلجابات ادلشاركني يف الدراسة حوؿ فقرات ىذا احملور.
 لفقرات احملور الثاين T(: ادلتوسط ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 16جدوؿ رق  )

X02 ادلتوسط  الفقرة
 ادلرجح

االضلراؼ 
 ريادلعيا

إحصاءة 
 االختيار

الداللة 
 اإلحصامية

صرصيب 
 الفقرات

االذباه 
 السامد

1 
صتوافر الييانات التفصيلية عن ادلوارد وعن 
االنشطة ادلستهلكة لليوارد وعن كل 

 مسيب من مسييات التكاليف
 موافق 6 * 7.777 9.376 7.546 3.65

6 
ميكن استخداـ أسس زبصيص التكاليف 

وعادة ما صكوف  على االقساـ وادلنتجات
 مسييات التكلفة.

 موافق 8 *7.777 5.616 7.874 3.53

3 

امكانية استخداـ مسيب للتكلفة لكل 
عيل من الناحية االقتصادية أف يت  
استخداـ مسيب واحد لتتيع ادلوارد 

 ادلستهلكة إىل ادلنتجات.

 موافق 11 *7.773 3.791 7.781 3.31

لكل  أف صسلسل األنشطة والسلوؾ ادلتوقع 4
 موافق 16 *7.779 6.687 7.898 3.31 من مسييات التكلفة معروفة.

ميكن قياس صكلفة ادلنتج والرحبية عند  5
 موافق 17 *7.776 3.666 1.757 3.44 انتهاء دورة حياصو

6 
ميكن صتيع التكاليف من ادلوارد إىل 
األنشطة أوال مت من األنشطة إىل 

 ادلنتجات ثانيا.
 موافق 3 *7.777 7.873 7.877 3.81

 موافق 4 *7.777 6.635 7.977 3.76 التكاليف الثابتة ميكن صتيعها. 7

ميكن صقسي  التكاليف ادلتغرية إىل قصرية  8
 موافق 7 *7.777 6.397 7.735 3.67 وطويلة األجل.

 موافق 9 *7.777 5.479 7.719 3.57 بتعدد وصعقد ادلنتجات.  هتت  الشركة 9
 موافق 5 *7.777 6.463 7.865 3.68 االعياؿ يف صورة انشطة.ميكن ذبييع  17
 موافق 1 *7.777 9.679 7.747 3.97 ميكن التقرير عن صكلفة االنشطة. 11
 موافق 6 *7.777 8.545 7.758 3.86 ميكن ربديد مراكز االنشطة. 16

      7.75* داؿ إحصامياً عند مستو  ادلعنوية  
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( يتضح االيت: أف مجيع الفقرات ادلتعلقة باحملور سبت ادلوافقة عليها, حيث 16باجلدوؿ )من خالؿ الييانات الواردة 
, وقيية ادلتوسطات احلسابية ادلناظرة ذلا أكر من 7.75سجلت قي  الداللة اإلحصامية ذلا أصغر من مستو  ادلعنوية 

 ".3متوسط أداة القياس "
 للفرضية الثانية T(: ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 13جدوؿ رق  )

 النتيجة الداللة اإلحصامية Tإحصاءة اختيار  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 قيوؿ الفرضية * 7.777 8.919 7.536 3.61

 7.75دالة إحصامياً عند مستو  ادلعنوية   *

باضلراؼ معياري  3.61( أف قيية ادلتوسط احلسايب ادلرجح 13كيا نالحظ من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )
ودبا أف ىذه القيية أصغر من  7.777بداللة إحصامية  8.919واف قيية إحصاءة االختيار  7.536مناظر لو 

قبول ىذه اه العيارات إجيايب, شلا يدؿ على , وحيث اف اذب3وقيية ادلتوسط احلسايب أكر من  7.75مستو  ادلعنوية 
 , أي دبعىن " أنو صتوفر يف الشركات الصناعية اللييية مقومات لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاط ".الفرضية
 المحور الثالث: مدى وجود أداء وظيفي بالشركة من شأنو تحسين فعالية الرقابة على تكاليف: 3.5.3

( 14دراسة فقرات احملور كاًل على حدة, حيث يتيني من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )وقد قاـ الياحثاف ب
 التحليل اإلحصامي إلجابات ادلشاركني يف الدراسة حوؿ فقرات ىذا احملور.

 لفقرات احملور الثالث T(: ادلتوسط ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 14جدوؿ رق  )
X 
03 

 الفقرة
ادلتوسط 
 ادلرجح

االضلراؼ 
 ادلعياري

إحصاءة 
 االختيار

الداللة 
 اإلحصامية

صرصيب 
 الفقرات

االذباه 
 السامد

 موافق 9 *7.777 4.516 7.971 3.56 صطيق الشركة أفضل أداء صنافسي. 1

صعزز الشركة قي  اإلبداع واالبتكار لد   6
 ادلوظفني.

 موافق 7 *7.777 6.661 7.776 3.61

3 
العيل اجلياعي يف أداء الشركة وجود روح 

 وصطييق دوامر اجلودة.
 موافق 4 *7.777 6.765 1.751 3.97

صدين معدؿ دوراف العيالة أي أف الشركة  4
 ربتفظ دبوظفيها ألكثر مدة شلكنة.

 موافق 17 *7.771 3.384 1.751 3.45

5 
زيادة مصروفات الشركة ادلنفقة على صدريب 

 العاملني.
 موافق 16 *7.776 6.867 7.797 3.69

 موافق 11 *7.771 3.545 7.896 3.47 سرعة استجابة الشركة لليتغريات السوقية. 6

 موافق 3 *7.777 8.369 7.941 4.77 رضاء العييل عن الشركة وزيادة والمو ذلا 7

8 
سعي الشركة للتحسني ادلستير يف منتجاهتا 

 موافق 6 *7.777 9.117 7.878 4.76 وخدماهتا.
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X 
03 

 الفقرة
ادلتوسط 
 ادلرجح

االضلراؼ 
 ادلعياري

إحصاءة 
 االختيار

الداللة 
 اإلحصامية

صرصيب 
 الفقرات

االذباه 
 السامد

زيادة معدؿ االحتفاظ بالعيالء احلاليني  9
 واكتساب عيالء جدد يف الشركة.

 موافق 1 *7.777 11.633 7.764 4.73

17 
اىتياـ الشركة باالستثيار يف رلاؿ اليحث 

 والتطوير.
 موافق 5 *7.777 5.947 7.961 3.73

لتخفيض زمن أداء   صسعى الشركة جاىدة 11
 خدماهتا.

 موافق 8 *7.777 5.778 7.866 3.55

16 
يف زيادة صاىف ربح   ىناؾ صغري ملحوظ

 الشركة.
 موافق 6 *7.777 8.975 7.594 3.68

       7.75* داؿ إحصامياً عند مستو  ادلعنوية  
( يتضح االيت: أف مجيع الفقرات ادلتعلقة باحملور سبت ادلوافقة عليها, حيث 15من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )

, وقيية ادلتوسطات احلسابية ادلناظرة ذلا أكر من 7.75الداللة اإلحصامية ذلا أصغر من مستو  ادلعنوية سجلت قي  
 ".3متوسط أداة القياس "

 للفرضية الثالثة T(: ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 15جدوؿ رق  )
 النتيجة الداللة اإلحصامية Tإحصاءة اختيار  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 قيوؿ الفرضية * 7.777 9.765 7.595 3.68
 7.75دالة إحصامياً عند مستو  ادلعنوية   *

باضلراؼ معياري  3.68( أف قيية ادلتوسط احلسايب ادلرجح 14كيا نالحظ من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )
ودبا أف ىذه القيية أصغر من  7.777بداللة إحصامية  9.765االختيار  واف قيية إحصاءة 7.595مناظر لو 

قبول ىذه , وحيث اف اذباه العيارات إجيايب, شلا يدؿ على 3وقيية ادلتوسط احلسايب أكر من  7.75مستو  ادلعنوية 
 الرقابة على صكاليف "., أي دبعىن " أنو يوجد أداء وظيفي بالشركة الصناعية اللييية من شأنو ربسني فعالية الفرضية

المحور الرابع: مدى وجود القوانين والتشريعات الحالية وسياسات إدارية تقليدية من شأنها اعاقة  4.5.3
 الميزة التنافسية:

( 16وقد قاـ الياحثاف بدراسة فقرات احملور كاًل على حدة, حيث يتيني من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ رق  )
 إلجابات ادلشاركني يف الدراسة حوؿ فقرات ىذا احملور.التحليل اإلحصامي 
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 لفقرات احملور الرابع T(: ادلتوسط ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 16جدوؿ رق  )
X 
04 

ادلتوسط  الفقرة
 ادلرجح

اضلراؼ 
 معياري

إحصاءة 
 االختيار

* الداللة 
 اإلحصامية

صرصيب 
 الفقرات

االذباه 
 السامد

1 
كفاية القوانني واالجراءات اليت صنظ  عيل عدـ  

 الشركات ادليلوكة للدولة.
 موافق 7 7.777 4.661 7.954 3.56

ضعف االجراءات ادلفروضة من قيل الدولة  6
 على سياسة الشركات ادليلوكة ذلا

 موافق 17 7.773 3.144 7.848 3.34

 زلايد 11 7.417 7.837 7.918 3.17 ضعف الرتكيز على زبصص زلاسية التكاليف 3
 موافق 9 7.773 3.787 7.977 3.35 ضعف الرتكيز على زبصص احملاسية االدارية. 4

5 
التأثري السليب ليعض العالقات االجتياعية يف 
 اجملتيع على أداء الشركات ادليلوكة للدولة.

 موافق 6 7.777 4.176 1.735 3.55

واليت عدـ االلتزاـ بالقوانني ادلعيوؿ هبا حاليا  6
 صنظ  عيل الشركات ادليلوكة للدولة.

 زلايد 16 7.557 7.597 1.776 3.78

7 
قلة ادلوارد الالزمة والكافية لتشغيل الشركات 
ادليلوكة للدولة لتحقيق ادلنافسة الكاملة احمللية 

 منها والدولية.
 موافق 4 7.777 6.313 7.845 3.68

8 
عدـ وجود سياسة حكومية لتشجيع ادلنتجات 

 احمللية.
 موافق 3 7.777 5.897 7.991 3.74

قلة الدورات التدرييية لليوظفني بالشركات  9
 ادليلوكة للدولة

 موافق 6 7.777 7.375 7.878 3.86

17 
عدـ وجود ادراؾ ألمهية صطييق نظاـ التكلفة 
 على أساس النشاط بالشركات ادليلوكة للدولة.

 موافق 5 7.777 5.737 7.819 3.67

ادليانعة أو ادلياطلة يف اسباـ االعتيادات  11
 ادلستندية لتوفري ادلواد اخلاـ الالزمة للشركة.

 موافق 1 7.777 7.948 7.911 3.96

16 
عدـ وجود معايري عليية لتعيني ادلوظفني 

 بالشركات ادليلوكة للدولة.
 موافق 8 7.777 4.186 7.971 3.56

       0.05* دال إحصائياً عند مستوى المعنوية  
( يتضح االيت: عشرة فقرات فقط من الفقرات ادلتعلقة باحملور سبت ادلوافقة 16من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )

, وقيية ادلتوسطات احلسابية ادلناظرة 7.75عليها, حيث سجلت قي  الداللة اإلحصامية ذلا أصغر من مستو  ادلعنوية 
 ".3"ذلا أكر من متوسط أداة القياس 

 للفرضية الرابعة T(: ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري ونتامج اختيار 17جدوؿ رق  )
 النتيجة الداللة اإلحصامية Tإحصاءة اختيار  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 عدـ قيوؿ الفرضية 3.56 6.479 7.669 3.56
 7.75دالة إحصامياً عند مستو  ادلعنوية   *
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باضلراؼ معياري  3.56( أف قيية ادلتوسط احلسايب ادلرجح 17كيا نالحظ من خالؿ الييانات الواردة باجلدوؿ )
ودبا أف ىذه القيية أصغر من  7.777بداللة إحصامية  6.479واف قيية إحصاءة االختيار  7.669مناظر لو 

قبول ىذه اه العيارات سليب, شلا يدؿ على , وحيث اف اذب3وقيية ادلتوسط احلسايب أكر من  7.75مستو  ادلعنوية 
"أن وجود التشريعات الحالية والسياسات اإلدارية التقليدية بالشركات من شأنها اعاقة الميزة , أي دبعىن الفرضية

 التنافسية".

 :النتائج والتوصيات. 4
 النتائج: 1.4

 بناء على اختيار فرضيات الدراسة مت التوصل إىل النتامج التالية:
صنيية مهارات وذلك لوجود:  لتحقيق ادليزة التنافسيةيف الشركات الصناعية أنو ميكن صطييق إدارة اجلودة الشاملة  -1

وإعداد صقارير دورية  ,والعيل اجلياعي كفريق متكامل مع االىتياـ بتدريب وربفيز العاملني ,ادلوارد اليشرية بالشركات
كيا يوجد يف   ,املني يف عيلية التحسني ادلستير ونشر ثقافتو يف الشركةوإشراؾ مجيع الع ,عن صكاليف اجلودة الشاملة
 . الشركات نظاـ لتأكيد اجلودة

 ,ميكن التقرير عن صكلفة االنشطةمن بينها:  أنو صتوفر مقومات لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاط -6
والتكاليف  ,مث من األنشطة إىل ادلنتجات ثانياوصتيع التكاليف من ادلوارد إىل األنشطة أوال  ,وربديد مراكز االنشطة

 .وميكن ذبييع االعياؿ يف صورة انشطة ,الثابتة ميكن صتيعها
أف وجود األداء الوظيفي بالشركات الصناعية من شأنو ربسني فعالية الرقابة على صكاليف وذلك من خالؿ:   -3

وسعي الشركات للتحسني ادلستير يف  ,لشركاتزيادة معدؿ االحتفاظ بالعيالء احلاليني واكتساب عيالء جدد يف ا
ووجود روح العيل اجلياعي يف أداء الشركات  ,منتجاهتا وخدماهتا, ورضاء العييل عن الشركات وزيادة والمو ذلا

 .واىتياـ الشركات باالستثيار يف رلاؿ اليحث والتطوير ,وصطييق دوامر اجلودة
من بينها: أف وجود القوانني والتشريعات احلالية والسياسات اإلدارية التقليدية من شأهنا اعاقة ادليزة التنافسية  -4

وقلة الدورات التدرييية  ,ادليانعة أو ادلياطلة يف اسباـ االعتيادات ادلستندية لتوفري ادلواد اخلاـ الالزمة للشركات
وقلة ادلوارد الالزمة  ,ـ وجود سياسة حكومية لتشجيع ادلنتجات احملليةلليوظفني بالشركات ادليلوكة للدولة, وعد

والكافية لتشغيل الشركات ادليلوكة للدولة لتحقيق ادلنافسة الكاملة احمللية منها والدولية, وعدـ وجود إدراؾ ألمهية 
 .صطييق نظاـ التكلفة على أساس النشاط بالشركات ادليلوكة للدولة
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 التوصيات: 2.5.2
بناء على النتامج الدراسة فاف الياحثني يقدماف صوصيات قد صساعد يف ربقيق ادليزة التنافسية بالشركات الصناعية     

 اللييية واليت من شأنو رفع مستو  االقتصاد الوط ي, وىي:
 .تطييق إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق ادليزة التنافسيةصشجيع الشركات الصناعية ل  -1
 .صناعية لتطييق أسلوب التكاليف على أساس النشاطصشجيع الشركات ال -6
 .العيل على استثيار األداء الوظيفي بالشركات الصناعية لتحسني فعالية الرقابة على صكاليف -3
بالشركات  العيل على صعديل القوانني والتشريعات احلالية والسياسات اإلدارية التقليدية اليت صعيق ادليزة التنافسية -4

 .الصناعية اللييية
 العيل على صوعية ادلواطنني القتناء واستهالؾ ادلنتجات احمللية. -5

 .المراجع
( نظاـ صكاليف األنشطة كأساس لتسعري ادلنتجات, اجمللة ادلصرية للدراسات 1994أمحد حسني علي حسني ) -1

 التجارية, كلية التجارة جامعة ادلنصورة, اجمللد الثامن عشر , العدد األوؿ.
( صرشيد قرارات التخطيط وقياس األداء باستخداـ زلاسية صكلفة النشاط, رسالة 1996)علي زليود فهيي  -2

 دكتوراه غري منشورة , كلية التجارة , جامعة القاىرة.
( دور ادارة الكلفة يف ربسني قي  ادلنتوج باستخداـ اسلوب ىندسة القيية يف 6776)كندوري زليد عياد -3

 لة اكادمييا العربية.ربديد ابعاد اجلودة, رسالة ماجستري رل
(. "نظاـ التكاليف على أساس النشاط رؤية فلسفية مقارنة", رللة دراسات يف 6775زليد مسعود الثعليب ) -4

 اخلريف. 7ادلاؿ واالعياؿ العدد 
( أثر التكامل بني نظاـ التكاليف على أساس األنشطة وبطاقة األداء ادلتوازف يف رفع   6716مرمي العنزي )  -5

 ات الداخلية رسالة ماجستري يف احملاسية كلية االقتصاد جامعة دمشقكفاءة العيلي
(  احملاسية االدارية مدخل معاصر يف التخطيط والرقابة وصقومي االداء ادلنصورة 6771باسيلي ) مكـر عيد ادلسيح -6

 .)مصر(ادلكتية ادلصرية
 ودورىا بتخفيض التكاليف وربسني اجلودةاساليب ادارة التكلفة االسرتاصيجية (. 6767) رورػػػػاؿ جيار سػػػػمن -7
ادلزايا  ربقيق على الشركات وحوكية للتكلفة االسرتاصيجية اإلدارة بني التكامل (. أثر6715مناؿ حامد فراج ) -8

 للينشآت. التنافسية
( يف دع  مراقية التسيري ورفع أداء ABC( أمهية نظاـ التكاليف على أساس األنشطة )6718نادية مشاش ) -9

 ة.ادلؤسس
11- Kaplan, R. S. & Atkinson, A. A. (1998) Advanced Management Accounting 

Prentice-Hall, second edition. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify total quality management to achieve competitive 

advantage, the activity-based costing method and its relationship to cost reduction, 

job performance in industrial companies, laws and legislation and their relationship 

to achieving competitive advantage. To achieve these goals, a questionnaire was 

designed and distributed to executives and department heads in general industrial 

companies in the city of Tripoli, and 62 out of 70 questionnaires were collected, and 

the descriptive analytical approach was relied on as a method for the study. 

Necessary statistical tests. This study reached the following most important results: 

that total quality management can be applied in industrial companies to achieve 

competitive advantage, and that there are elements to apply the activity-based costing 

method, and that there is functional performance in industrial companies that will 

improve the effectiveness of cost control, but the existence of laws and legislation 

The current and traditional administrative policies will hinder the competitive 

advantage. 

The study recommends the following: Encouraging industrial companies to apply the 

activity-based costing method, and work to amend the current laws and legislations 

and traditional administrative policies that impede the competitive advantage of 

industrial companies. 

Key Words: total quality management, competitive advantage, (ABC)Costing. 

 


