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 الملخص :
الشاملة على ادليزة التنافسية  أثر تطبيق أبعاد اجلودة على إن اذلدف األساسي من ىذه الدراسة ىو زلاولة التعرف

مراجعي احلسابات دبكاتب  من وجهة نظر , وبيان أمهية ادليزة التنافسية يف بيئة ادلراجعة الليبيةدلراجع احلسابات
واعتمدت ىذه الدراسة على  .احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس

الستخراج النتائج ادلتعلقة SPSS وصفي, واستخدمت األساليب اإلحصائية باستخدام نظام أسلوب اإلحصاء ال
مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي  مجيع  وتكون رلتمع الدراسة من .بالدراسة

توزيع  حيث متمفردات اجملتمع,  نة على مجيعومت توزيع االستبا, مكتب (32) داخل مدينة طرابلس والبالغ عددىا
 أىداف واستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق .صاحلة للتحليل اإلحصائي ( استبانة95واسًتجع منها ) ستبانة( ا60)

اجلودة الشاملة وادلتمثلة يف: )الًتكيز على أن أبعاد  وأمهها النتائج من عدد إىل الدراسة توصلت الدارسة. وقد ىذه
بروح الفريق, دعم اإلدارة العليا, البحث والتطوير, التدريب( تؤثر يف ربسُت أبعاد ادليزة التنافسية العمالء, العمل 

وادلتمثلة يف )التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, التميز واإلبداع( دلراجعي احلسابات دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية 
 ثقافة نشر إىل اذلادفة والندوات الورش عقد على العملأمهها  توصيات عدة إىل الدراسة خلصت وقد .قيد الدراسة

إىل  للوصول ادلثلى الوسيلة واعتبارىا ونشر ثقافة ادليزة التنافسية دلراجع احلسابات, واسع, نطاق على اجلودة الشاملة
 .مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية أىداف ربقيق

 .ادليزة التنافسية, مراجع احلساباتة الشاملة, اجلودالكلمات المفتاحية: 
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 اإلطار العام للدراسة: .1

 التمهيد: 1.1
أن التحدي احلقيقي ألي منشأة ىو قدرهتا علي تقدًن اخلدمات, واإلشباع ادلستمر حلاجات ورغبات العمالء ادلتغَتة, 

 اجلودة تساىمو  .توقعاهتم وتفوق العمالء احتياجات تليبو  ترضي خدمات وربقيق الشاملة باجلودة واالىتمام
 رضا حيقق دبا ,أو اخلدمات ادلنتجات جلودة ادلستمر التحسُت خالل من نشأةللم تنافسية ميزة ربقيق يف الشاملة

لذلك تسعى ادلنشأة إىل االىتمام حباجات العمالء ورغباهتم, وربويل ىذه احلاجات  .فيها ادلصلحة أصحاب مجيع
تنافسية, وىي األبعاد اليت زبتارىا ادلنشأة وتركز عليها عند تقدًن خدماهتا وتلبية إىل رلاالت مستهدفة تسمى أبعاد 

الطلبات يف السوق ومن خالذلا ربقق ادلنشأة ميزة تنافسية وتتمثل يف التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, اإلبداع 
 والتميز.

 مشكلة الدراسة:  1.1

 بيئة تنافسية, يف تعمل اليت واخلدمية, الصناعية ادلنشآت ربقيقها إىل تسعى غاية أصبحت التنافسية ادليزة إن
السوق, وىذا  يف ادلنافسُت يعٍت تنافس قوى بُت وىذا السوقية, زيادة احلصة يعٌت الغاية ىذه إىل الوصول إن حيث

ئص السوق. وادليزة التنافسية ىي رلموعة خصا يف والنمو البقاء للمنشأة وىو األساسي ربقيق اذلدف  يعٍت أيضا
معينة سبتلكها ادلنشأة وسبيزىا عن غَتىا من ادلنشآت. ويف رلال مراجعة احلسابات تعرب ادليزة التنافسية على قدرة 

والقانونية وتبعا لتغَتات يف تقنيات  ةمكاتب ادلراجعة على تقدًن خدمات ادلراجعة والتأكيد وفق للمتطلبات التنظيمي
 بالتعامل مع تنافسية ميزة بناء إىل تسعى دلكاتب ادلراجعة اليت مناص األعمال وتكنولوجيا ادلعلومات. ولذلك ال

ومن ىنا تأيت ىذه الدراسة (, (Gerakos & Syverson, 2015 الواسع منظورىا من الشاملة اجلودة

 اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على الاجلودة الشاملة ) ما أثر أبعاد: التايل التساؤل عن لإلجابة
( يف ربسُت أبعاد ادليزة التنافسية )التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, اإلبداع والتميز ( العليا, البحث والتطوير, التدريب

 للمراجع اخلارجي؟

 أهداف الدراسة:  1.1

 بشكل عام, واىل توضيح ادلؤسسات يف التنافسية ادليزة تطوير على الشاملة اجلودة أثر إبرازإىل  هتدف ىذه الدراسة
على ادليزة التنافسية دلراجع احلسابات بشكل خاص. كما هتدف إىل ربليل أثر  الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مفهوم أثر

تطبيق أبعاد اجلودة الشاملة على ادليزة التنافسية دلراجع احلسابات, وبيان أمهية ادليزة التنافسية يف بيئة ادلراجعة الليبية 
 شأهنا رفع مستوى شفافية ادلهنة وقدرهتا على مواكبة كافة التطورات ادلعاصرة.  واليت من
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 أهمية الدراسة:  1.1

اجلودة الشاملة يف ربسُت أبعاد ادليزة التنافسية للمراجع  لدراسة أثر أبعاد كوهنا تتطرق يف ه الدراسةذكمن أمهية ىت
اجلودة الشاملة وكيفية قياسها وأثرىا على ادليزة التنافسية دلكاتب بيئة ادلراجعة الليبية, واإلدلام بإدارة  اخلارجي يف

ادلراجعة. ولذا تناولت الدراسة ىذا ادلوضوع  والذي من ادلؤمل أن ديثل مرجعا مهما فيما يتعلق باألدبيات ادلرتبطة 
 .ومقًتحات تبعا لذلك بادليزة التنافسية وادلراجعة اخلارجية, وان يقدم نتائج وتوصيات

 فرضيات الدراسة:  1.1

 اآلتية:الفرضية  صياغة الرئيسي, وربقيقاً ألىدافها سبت الدراسة وتساؤذلا مشكلة ضوء يف
اجلودة الشاملة  ( ألبعاد≥α 0.0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية)عند مستوى الداللة  Ho: الفرضية الرئيسية

( يف ربسُت أبعاد ادليزة العليا, البحث والتطوير, التدريب اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على ال)
( دلراجعي احلسابات دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية التنافسية )التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, التميز واإلبداع

 ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس.
 التالية: الفرعية الفرضيات صياغة تم الفرضية هذه اختبار ولغرض

اجلودة  ( ألبعاد≥α 0.0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )عند مستوى الداللة  Ho1:الفرضية الفرعية األوىل 
( يف ربسُت تكلفة العليا, البحث والتطوير, التدريب اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على الالشاملة )

 احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس.دبكاتب عملية ادلراجعة 
اجلودة  ( ألبعاد≥α 0.0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )عند مستوى الداللة  Ho2:الفرضية الفرعية الثانية 

( يف ربسُت جودة التطوير, التدريبالعليا, البحث و  اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على الالشاملة )
 احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس. ادلراجعة دبكاتب

اجلودة  ( ألبعاد≥α 0.0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )عند مستوى الداللة  Ho3:الفرضية الفرعية الثالثة 
( يف ربسُت احلصة العليا, البحث والتطوير, التدريب اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على الالشاملة )
 .اتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلسدلكالسوقية 

اجلودة  ( ألبعاد≥α 0.0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )عند مستوى الداللة  Ho4:الفرضية الفرعية الرابعة 
( يف ربسُت التميز العليا, البحث والتطوير, التدريب اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءالًتكيز على الالشاملة )

احلسابات دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة واإلبداع دلراجعي 
 طرابلس.
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 الدراسة:نموذج   1.1

 النموذج ىذا توضيح وديكن تابع, كمتغَت وادليزة التنافسية مستقل كمتغَت الشاملة اجلودة يشمل منوذج صياغة مت
  :لآليت وفقا

    ادليزة التنافسيةأبعاد الشاملة اجلودة أبعاد   

 حدود الدراسة: 1.1

 :بعض احلدود اليت سبت يف إطارىا الدراسة وىي كالتايل ىناك

على مراجعي احلسابات خالل شهري ابريل  (توزيع االستبيان) مت إجراء الدراسة ادليدانية: احلدود الزمنية 1.1.7
 .م2022ومايو 

مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي   على اقتصرت الدراسة: احلدود ادلكانية 7.1.7
 .داخل مدينة طرابلس

مزاويل  مراجعي احلساباتمت إجراء ىذه الدراسة باالعتماد على استطالع وجهات نظر : احلدود البشرية 3.1.3
 .داخل مدينة طرابلس  مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزيادلهنة يف 

الًتكيز على أبعاد إدارة اجلودة الشاملة وادلتمثلة يف  على أىم العلمية: اقتصرت الدراسة على التعرف احلدود 4.1.3
, وكذلك أبعاد ادليزة التنافسية العليا, البحث والتطوير, التدريب اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءال

 احلصة السوقية, التميز واإلبداع.وادلتمثلة يف التكلفة, اجلودة, 
مت إجراء ىذه الدراسة حول أثر أبعاد اجلودة الشاملة يف ربسُت ادليزة التنافسية دلراجعي  :احلدود ادلوضوعية 5.1.3

مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي  داخل مدينة مزاويل ادلهنة يف سابات احل
 .طرابلس

 التعريفات اإلجرائية: 1.1
 ىي التزام كافة العاملُت بالتحسُت ادلستمر لعمليات األعمال هبدف تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء. :الجودة الشاملة
ىي ميزة الشركة يف منظور سوق ادلنتج الذي جيلب أكثر من مركز تنافسي للشركة, وتعٍت حصول  :الميزة التنافسية

 الشركة على مركز  تنافسي متقدم يف السوق.

عمالءالًتكيز على ال  
 العمل بروح الفريق

العليا اإلدارةدعم   
 البحث والتطوير

التدريب

 التكلفة
 اجلودة

 احلصة السوقية
 التميز واإلبداع
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:. 2
 :الجودة الشاملة مفهوم 1.1
 إمكانية حول اتفاق يوجد حيث انو الادلوضوع,  ىذا يف الباحثُت بتعدد الشاملة اجلودة إدارة تعاريف تعددت لقد

 سنتطرق أىدافها, مع وانسجاما الدراسة ىذه اآلن, وألغراض حىت الشاملة اجلودة إدارة دلفهوم موحد تعريف إجياد

 (أثر أبعاد اجلودة الشاملة يف ربسُت ادليزة التنافسية للمراجع اخلارجي. وقد عرفها على منها للوقوف التعاريف ألىم

 ويهتم العميل, وتوقعات حاجات لتحقيق يهدف شامل تطبيقي منهج بأهنا) "51,ص  2011 وشبلي, الدرادكة

. وكما عرفها "بادلنظمة واخلدمات للعمليات التحسُت ادلستمر أجل من الكمية األساليب باستخدام
(Hassan, 2014, p100) بادلنظمة العاملُت التزام خالل من لتحسُت األداء التنظيمي إسًًتاتيجية "بأهنا 

 2017 ,ادلعمري( وعرفها . "للخدمة التحسُت خالل من ممكنة  تكلفة بأقل رضائو وربقيق العميل متطلبات لتحقيق

 إجيابية تغَتات ربدث مستوياهتم, دبختلف اإلدارة والعاملُت بُت تضامنية متكاملة إدارية فلسفة بأهنا )  "25ص ,

 أنشطة مستمرة بكافة ربسينات إجراء هبدف وادلعتقدات والقيم اإلرشادية ادلبادئ من رلموعة خالل من بادلؤسسة

 ادلؤسسي ادلتميز". األداء وربقق ومتطلباتو اجملتمع احتياجات تليب اجلودة من دلستوى للوصول ادلؤسسة وعمليات

  أبعاد الجودة الشاملة:  2.2
 الباحثون لك اختلف تقوم عليها اجلودة الشاملة, ولذاألبعاد اليتلك فات اجلودة الشاملة تنوعت تبعا لذبتنوع تعري

الشاملة تركز  إدارة اجلودة بان وجوران وكروسيب ددينج من كال  حيث أشار الشاملة, اجلودة إدارة أبعاد عدد حول
 التزام العمل, لتحسُت ادلستمرة وادلراقبة االحنرافات, على التعرف العمليات, على الًًتكيز على مخسة أبعاد وىي 

 Golmohammadi et al, (6457  (Bon)   (2014(. وبينما يرىRosen, 1994العليا ) القيادة

and Mustafa, يف  تتمثل اليت األبعاد من سبعة توافر ضرورة  يستلزم الشاملة اجلودة إدارة مفهوم تطبيق بأن
التحسُت  العميل, على الًًتكيز والتدريب, التعلم ادلعلومات, ربليل العاملُت, سبكُت العاملُت, مشاركة اإلدارية, القيادة

الدراسة , واليت وغرض ىذه لقد مت الًتكيز يف الدراسة احلالية على األبعاد اليت تتماشى مع طبيعة وأىداف ادلستمر. و 
 ي احلسابات, وتتمثل ىذه األبعاد يف األيت:عنراىا أكثر مالئمة ومتعلقة بالواقع ادلهٍت دلراج

 السلع وتوفَت العمالء رضا ربقيق من خالل وذلك مؤسسة, أي لو تسعى الذي وىو اذلدف عمالء: ًتكيز على الال

 اجلودة إدارة اخلدمة. ويعترب من أىم أبعاد أو السلعة استخدام يف رغبتهم من وتعزز احتياجاهتم تليب اليت واخلدمات

 بتكلفة واحتياجاتو متطلباتو وتوفَت رضاه, ربقيق هبدف للعمالء ادلقدمة والسلع اخلدمات ربسُت على ويقوم الشاملة

 اليت واإلجراءات االسًتاتيجيات دبجموعة كما يعرب عنو     (Guibaud, 2015) عالية وجبودة كبَتة وبسرعة أقل

 بأسرع توفَتىا, وزلاولة وتوقعاهتم احتياجاهتم ومعرفة هبم متطلبات العمالء واالحتفاظ تلبية أجل من ادلؤسسة تتخذىا

 . (Gottfredson & Markey, 2014)  وجبودة عالية تكلفة وأقل ممكن وقت
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التعاون  خالل من مشًتكة حلول إىل والتوصل ادلشكالت حل يف العمل فرق تفعيل دور : ويكمنالعمل بروح الفريق
 أفضل االبتكار وخلق على ويساعد إضافية, قيمة ذات مسامهة عنو ينتج بينهم, فيما واألفكار اآلراء وتبادل

يضمن  حبيث 2001) ,(Nzewi, et. al. 2015)  طعامنة, ( تكاليف أية وزبفيض العمل ألداء األساليب
 أىدافها  ربقق جديدة أساليب وابتكار ادلقدمة والسلع اخلدمات جودة ربسُت للمؤسسة

(Matthews & McLees, 2015). 
 عنها بالفوائد ادلًتتبة العليا اإلدارة مرتبط بقناعة الشاملة اجلودة إدارة تطبيق جناح أن :العليا اإلدارة واقتناع دعم 

 العليا اإلدارة تقوم أن جيب , حيث2011)ونصَتات, ادلاضي( مرموق تنافسي دلركز  للوصول تطبيقها, وأمهية
 وكذلك توفَت (Kim, et al.,6456) لتحسُت أدائهم العمل قوة مهارات وتنمية لتدريب الالزمة ادلوارد بتخصيص

 أشكال ومن الفعالة, القيادة أعمال من جزء يعد والذي التطوير إجراءات إجناح أجل من الرئيسية ادلتطلبات مجيع
الفعالة واليت  اخلطط ووضع القرارات ادلناسبة ادلؤسسة وازباذ عمل أداء توجيو العليا اإلدارة توفره الذي الدعم

 . (Hamdi, et. al. 2016),(Ahmed, et. al. 2014)  تنعكس اجيابيا على األداء 
 واليت والفنية العلمية ادلعرفة رصيد زيادة هبدف علمية قواعد أساس على يتم إبداعي وىو عمل: البحث والتطوير

 اآلليات أحدث عن ادلسؤول القسم . وىو(.0.0 اإلنتاجي )سليم, النشاط يف جديدة تطبيقات يف تستخدم قد
 أعماذلا وجناح ادلؤسسة تقدم يدعم الذي احلديثة, تكنولوجيا االتصاالت وتطبيقات التنظيمية, تيجياتسًتاواال

 (European Commission, 2014 ).  التنافسية ادلستويات ألعلى وربقيقها
 بوظائفهم يتصل وما العاملُت معرفة لتعزيز ادلنظمة األنشطة من سلسلة ألنو بارزة أمهية حيتل التدريب :التدريب
 وزيادة األخطاء وتقليل اجلماعي العمل لتحسُت مناخ ادلناسبة الفرص التدريب يوفر أن 2005) العزاوي, ( ومهاراهتم

 وتوظيفها اإلبداع, وممارسات االبتكارية أفكارىم من وتطور لديهم, الفريق تنمية روح على ويساعد الوظيفي, الرضا
 ويزيد العامُت والء من يزيد كما(Dostie, 2014)., ( Chen & Chang, 2016) ادلناسب ادلكان يف
 اخلدمة جودة عن العمالء رضا مما يًتتب عليو زيادة للعمل, دافعيتهم من

  .(Sadikoglu and Olcay, 2014)   

 الميزة التنافسية: 2.3
 ادلرجعية واختالف والعلمية األدبية ادلناىج باختالف وذلكادليزة التنافسية,  مفهوم تناولت اليت التعريفات تعددتلقد 

 التنافسية للميزة عليو متفق تعريف يوجد ال ذلك, على وبناءالباحثُت.  عند وتنوع اآلراء التعريفات من ىذه  واذلدف

 عرف وبذلك, متعددة, نظر وجهات من التنافسية ادليزة مفهوم يف - ادلصاحل أساس على –تضارب ىناك يوجد حيث

 من أعلى بقدرة ادلؤسسة فيو تتمتع رلال عن "عبارة التنافسية على إهنا ادليزة ( 20, ص2002وآخرون,  )ادلرسي

 على ادلؤسسة قدرة من التنافسية ادليزة وتنبع التهديدات, أثر من احلد أو اخلارجية الفرص استغالل يف منافسيها
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 الكفاءة أو التكلفة ضخف على القدرة أو التكنولوجيا أو باجلودة تتعلق فقد البشرية, أو ادلادية مواردىا استغالل

  وعرفها مؤىلة". بشرية موارد امتالك أو اإلداري, الفكر سبيز أو ادلالية, ادلوارد وفرة أو والتطوير واالبتكار التسويقية
(Ranjith,2016) النمو بعجلة وتدفع ادلؤسسة, أعمال منوذج تطوير على تقوم إسًتاتيجية عن على إهنا "عبارة 

 من نظَتاهتا على تتفوق فيها للزبائن ومنافع وسلع خدمات وتقدًن إنتاج فرصة للشركة وتتيح فيها, والتطور
 ,Porter بينما عرفها  .السوق يف مسعتها من وحيسن األرباح, من مزيد وحيقق للمؤسسة السوق, يف ادلنافسُت

1986, p48) من ادلستعملة تلك من فعالية أكثر جديدة طرق اكتشاف إىل ادلؤسسة توصل دبجرد "تنشأ بأهنا 
 عملية إبداع إحداث دبجرد آخر ودبعٌت ميدانياً, االكتشاف ىذا ذبسيد دبقدورىا يكون حيث قبل ادلنافسُت,

 ربقيق للمؤسسة يتيح مما تفضياًل, األكثر ىو , أن ىذا التعريف على الباحثُت معظم الواسع". وقد اتفق دبفهومو
 على للميزة التنافسية تصنيفو يف  اعتمد وقد .موثوقية واألكثر للعمالء واالستجابة واإلبداع  واجلودة أعلى الكفاءة

 (.2013كايف, (ادلنخفضة التكلفة أو التميز يف أما تتمثل واليت للعميل تتحقق اليت القيمة

 أبعاد الميزة التنافسية: 2.3
 (Ware, 2014):(,  Munizu, 2013(, )2..0)أبو بكر, بعدة أبعاد منها ما يلي  التنافسية ربقيق ادليزة يرتبط

 السوقية احلصة فتعظيم السوق, يف الشركة مبيعات حجم على للتعرف مؤشر السوقية احلصة تعدالسوقية:  الحصة
 ,Kaplow). وفعال ) طبيعي بشكل بأعماذلا تستمر أن الشركة تستطيع حبيث صلبة ارض توفَت على يساعد
 جدد زبائن وجذب السوق يف أرباحها وزيادة مبيعاهتا, نسبة تعظيم على الشركة قدرة بأهنا وتعرف2015

 رسم إىل ادلؤسسات تسعى يف الذكية فاإلدارة  (Peter, et. al. 2014).  احلاليُت بزبائنها واالىتمام
 منافسيها, وإمكانيات مقدرة وربلل العمالء, ومتطلبات احتياجات عن ادلعلومات جلمع شاملة خطط وتصميم
 ادلستقبل, توقع من تتمكن لكي واخلسارة الربح مقدار وربديد عليو, اليت تطرأ  والتغَتات السوق, وضع وربليل
  (Alghamdi, 2016). ذلا تصبو اليت وغاياهتا وربقيق أىدافها السوقية, حصتها وتعظيم

 جودة كانت فكلما التنافسية, للميزة ربقيقها مدى للمؤسسة تبُت اليت ادلؤشرات أىم من وتعد الجودة: 
اجلودة  وتعرف .السوق يف التنافسية للميزة وربقيقها الشركة أفضلية على انعكس كلما أفضل والسلع اخلدمات

 وزبفيض إنتاجها لتحسُت كإسًتاتيجية ادلؤسسة تتبعها اليت ادلتكاملة والعمليات النشاطات من رلموعة أهنا على
 تركز ادلؤسسات أن. كما  (Chen, et. al. 2013) التنافسية أىدافها وربقيق العمالء, رضا وكسب التكلفة

 األمهية فمن توقعاهتم, ويليب العمالء, رضا على ينعكس والذي تقدمها, اليت وادلنتجات اخلدمات جودة على
 التميز من ادلؤسسة تستطيع حبيث السوق, يف على نظَتاهتا وتتفوق تضاىي وخدمات سلع تصميم يتم أن دبكان
 تستطيع وحىت .Dostie, 2014)تنافسية عالية ) ميزة ربقق وبالتايل تقدمها, اليت بالسلع أو اخلدمات والتفرد
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 يف ودقيقة واضحة خطى على والسَت صحيح, هنج إتباع إىل تسعى أن بد ال السوق, على اذليمنة ادلؤسسة من
 السلع تطوير على ادلستمر والعمل توقعاهتم, وربقيق متطلباهتم, وتلبية العمالء, حيتاجهااليت  اخلدمات تقدًن

 (Abou-Moghli, et. al. 2012).  وربسُت جودهتا  واخلدمات,
حيث زبفيض تكلفة خدمات  التنافسية, للميزة ربقيقها مدى للمؤسسة تبُت اليت ادلؤشرات أىم من وتعد التكلفة:

من خالل استخدام بررليات ادلراجعة يف مراجعة البيانات ادلالية, مما . وذلك ادلراجعة وزيادة رحبية مكاتب ادلراجعة 
اجناز خدمات ادلراجعة بسرعة, مما يتيح الوقت الجناز أكثر من خدمة ألكثر من مؤسسة, وكذلك زبفيض  يؤدي إىل

ل حجم االختبارات من خالزبطيط وربديد ديكن االستعانة بتكنولوجيا ادلعلومات يف الوقت الالزم للتخطيط حيث 
ادلراجعة االلكًتونية. ولتحقيق ذلك البد من أن يكون مراجع احلسابات على و , نظم اخلربة, والذكاء االصطناعي

م تقنيات تكنولوجيا إىل أن استخدا 9001,فقد أشار البيان الدويل  العمليمستوى مرتفع من التأىيل العلمي و 
 .(Gustavo, 2003) ادلعلومات تعمل على ربسُت كفاءة وفاعلية إجراءات ادلراجعة

: ادليزة التنافسية الغالبة يف الوقت احلايل ىي تكنولوجيا ادلعلومات, حيث تسعى ادلؤسسات إىل التمييز واإلبداع
وتعترب مكاتب ادلراجعة جزء من ىذه ادلؤسسات اليت  .عن غَتىا زاالستفادة من ىذه ادليزة  يف تقدًن خدماهتا, لتتمي

تحقيق ميزة تنافسية عن ل ادلراجعة االلكًتونيةمثل استخدام ديكن أن تستفيد من التطور يف تكنولوجيا ادلعلومات 
.  ( Arens, et. al. 2006) تقدًن اخلدمات و االتصال بُت ادلؤسسة زلل ادلراجعة و مكتب ادلراجعة غَتىا, يف

تطويرىا و ديكن ادلراجع من تصميم الربامج الالزمة للمراجعة  ,ة مثالإن اإلبداع يف استخدام ادلراجعة االلكًتونيكما 
ويكون اإلبداع  أيضا يف استخدام برامج الذكاء االصطناعي و تطويرىا و برامج  لتتالءم مع األنظمة احملاسبية ادلتطورة,

 .النظم اخلبَتة يف مراجعة احلسابات
 دراسات السابقة:ال 2.3

, ويف ىذا السياق من نواحي متعددة راسات السابقة اليت تناولت موضوع اجلودة الشاملة وادليزة التنافسيةتعددت الد
 الدراسات السابقة, وفقاً للمنهج التارخيي علي النحو اآليت: نستعرض 

  التنافسية القدرات لتنمية كمدخل الشاملة اجلودة إدارة مقومات" :بعنوان ،) ;644والصقر,  البطي( دراسة .5
 إدارة مقومات على للتعرف الدراسة وهتدف بزلينت, األمسرية العليا باجلامعة الدراسات وطلبة ادلعيدين على بالتطبيق

 إن التالية: وتوصلت الدراسة إىل النتائج  األمسرية, باجلامعة التنافسية القدرات بتنمية وعالقتها الشاملة اجلودة
 اذباىات وأن منخفضة, كانت باجلامعة الشاملة اجلودة مقومات إدارة مستوى حول الدراسة مفردات اذباىات

 بُت طردية ارتباط عالقة منخفضة, وتوجد كانت باجلامعة التنافسية القدرات تنمية حول مفردات الدراسة
 دعم بُت )ضعيفة( طردية ارتباط توجد عالقة التنافسية, وكذلك القدرات وتنمية الشاملة اجلودة إدارة مقومات

 العمل بُت فرق )متوسطة( طردية  ارتباط كما إن ىناك عالقة   التنافسية, القدرات وتنمية العليا اإلدارة وتأييد
 .التنافسية القدرات وتنمية التدريب بُت  )قوية( إرتباط طردية عالقة وتوجد التنافسية القدرات وتنمية
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 Creative Team Climate in an بعنوان " (,3122Al- Beraidi & Rickardsدراسة ) .6

International Accounting Office: An Exploratory Study In Saudi 

Arabic" " ,فريق  مناخ استكشاف إىل الدراسة . ىدفت"الّدولّية احملاسبة شركات يف اإلبداع فريق مناخ
 وصممت ادلنافسة. تفرضها اليت التحّديات ادلهنية دلواجهة ادلراجعة, مكاتب يف واإلبداع والتجديد االبتكار
 ادلراجعة مكاتب بأحد الرياض ومت إجراء ادلقابالت يف .اإلبداع فريق مناخ عن تعرب عوامل فيها سبعة  استبانة

 القيادية, الشخصية :ىي اإلبداع إىل تقود اليت الفريق عوامل أكثر أن إىل الّسعودية. وتوصلت الدراسة
 .إىل االستشارة واللجوء ريب ادلتخصص,والتد

 Competition in the Audit (, بعنوان " Gerakos & Syverson, 2015دراسة ) .7

Market: Policy Implications"   "ىدفت". السائدة والسياسات المراجعة، سوق في المنافسة 
 كوهنا تستقطب ادلال, سوق رأس شفافية يف ودورىا ادلراجعة سوق يف التنافسية ادليزة بيان أمهية إىل الدراسة

بليون سنويا لفًتة   020.إىل  1.8% بُت ادلراجعة تزداد القرار. وتوصلت الدراسة إىل أن أتعاب صانعي رأي

 كما .السوق من ادلراجعة األربعة مكاتب خروج بليون سنويا عند 000. -00.ارتباط إلزامية, وتًتاوح بُت 
 فًتة كانت إذا دوالر مليون 2.7 ب ادلراجعة تقَدر خدمات على الطلب يف خسائر وجود إىل توصلت
 مخس من أقل االرتباط فًتة كانت إذا دوالر بليون 002 5-ب وتقدَّر سنوات, عشر من أكثر االرتباط
 .سنوات

 بالمنشات التنافسية الميزة دعم في المرجعي القياس لوبأس(، بعنوان " دور 3102)دراسة محمود،  .8

 أمهية والوقوف على ادلرجعي, القياس ومبادئ  وأمهية  مفهوم على التعرف الدراسة إىل ىدفت الصناعية".

 الرائدة  ادلؤسسات  مقارنة بكوادر مدربة بشرية كوادر  الدراسة إىل نتائج منها وتوصلت التنافسية. ادليزة ومصادر

 على ادلرجعي القياس مع التعامل بضرورة الدراسةوأوصت  مميزة. منتجات على ربقيق يساعد الصناعة رلال يف

 عملية مستمرة. انو  أساس
 األنشطة  تكاليف تخفيض في للتكاليف االستراتيجي التحليل دور بعنوان " 2016)  عثمان، )دراسة .9

زبفيض تكاليف  يف القيمة سلسلي ربليل دور على التعرف إىل  الدراسة ىدفت ".الميزة التنافسية  لدعم
 مسببات ربليل دور على والتعرف احلديثة, التصنيع بيئة ظل يف الصناعية للمنشآت التنافسية ادليزة لدعم نشطةاأل

 احلديثة. التصنيع بيئة ظل يف الصناعية للمنشآت التنافسية ادليزة لدعم نشطةاأل زبفيض تكاليف على التكاليف

 ادلالية وغَت ادلالية ادلعلومات توفَت وربليل إىل للتكاليف االسًتاتيجي التحليل يهدف منها لنتائج توصلت الدراسة

 التكاليف حملاسبة احلديثة األساليب بتطبيق الدراسة بادلنشآت التنافسية. وأوصت بادلنشأة ومقارنتها اخلاصة

 لباتمتط مواكبة يف التقليدية اإلدارية واحملاسبة التكاليف أساليب زلاسبة عجز بسبب وذلك اإلدارية واحملاسبة

 احلديثة. البيئة
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 المسؤولية محاسبة نظام تطبيق بين المباشرة غير (، بعنوان " العالقة0202دراسة التير، وآخرون، ) .:
 العالقة معرفة إىل الدراسة ىدفت الليبية". المؤسسات في الميزة التنافسية خالل من المالي األداء وتحسين

 .ادلؤسسات يف التنافسية ادليزة من خالل ادلايل األداء وربسُت ادلسؤولية, زلاسبة نظام تطبيق بُت ادلباشرة غَت
 .مفردة 47 بلغت واليت مصراتة العاملُت دبدينة وادلراجعُت احملاسبُت من عينة آراء أخذ مت اذلدف, ىذا ولتحقيق

 ادليزة بواسطة ادلايل األداء ربسُت على ادلسؤولية زلاسبة لنظام وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثَت غَت مباشر
 التنافسية.

 التعقيب على الدراسات السابقة:  6.7
 مهنة سوق يفوادليزة التنافسية  اجلودة الشاملة  موضوع ىو تناوذلا األخرى الدراسات عن الدراسة ىذه ما دييز
العليا, البحث  اإلدارة, العمل بروح الفريق, دعم عمالءلًتكيز على الة وادلتمثلة يف )ااجلودة الشاملأبعاد  وأثر ,ادلراجعة

التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, أبعاد ادليزة التنافسية ) على لًتكز احملددة يف الدراسة احلالية (والتطوير, التدريب
وأثرىا على  اجلودة الشاملة أبعادوبعد التعرف على  ادلراجعة. مهنة احملددة يف الدراسة احلالية يف سوق (اإلبداع والتميز

 ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزيكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية دبمزاويل ادلهنة سابات دلراجعي احل التنافسيةادليزة 
لتكلفة, ا القانونية وىي ادلراجعةاحملاسبة و ادلتعلقة دبكاتب  أبعاد ادليزة التنافسيةدراسة اثر  , متداخل مدينة طرابلس

 اجلودة الشاملة أثر أبعاد يف للبحث السابقة الدراسات من أي طرقتت ملو . والتميزاجلودة, احلصة السوقية, اإلبداع 
 الدراسة رلتمع يفات السابقة سالدرا  احلالية عن الدراسة . وزبتلفدلراجع احلسابات يف ربسُت أبعاد ادليزة التنافسية

 .فقط التحليلي الوصفي ادلنهج على تقتصر إختبارية, ومل أهنا دراسة حيث ومنهجيتها

 واإلجراءات:الطريقة . 7

 :ةمنهج الدراس 2.7
استخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي وذلك لتحليل وتوصيف ادلتغَتات موضوع الدراسة, من خالل اإلجابات 

اجلودة على  أثر أبعاد التعرف  ادلختلفة دلفردات العينة على العبارات اليت تضمنتها أداة الدراسة )االستبانة(, هبدف
حىت نتمكن من  دراسةفكان البد من وضع تصميم منهجي لل .ملة يف ربسُت ادليزة التنافسية دلراجع احلساباتالشا

عن  واإلجابة اومنهجه دراسةيف ربديد نوع ال األساليب واإلجراءاتوتتمثل ىذه  ااذلدف ادلرجو منه إىلالوصول 
الرئيسية والفرضيات الثانوية  ةالفرضي اليت عبارة عن عالقات احتمالية ديكن استخدامها لإلجابة على تساؤالت البحث

وقد  ذلا.وقد اشتملت ىذه األساليب ادلنهجية تطوير وسيلة مجع البيانات واختبار درجة الصدق والثبات للدراسة. 
باستخدام الربنامج  اإلحصائيعلى التحليل ومت االعتماد  اإلجراءات,تطلبت ىذه اخلطوات القيام بسلسلة من 

وفيما يلي عرض ذلذه اإلجراءات  والتوصيات.ومن مت التوصل إىل النتائج  ية( الختبار الفرضSPSSاإلحصائي )
 إىل ربقيقو.نسعى  لذيا اذلدفادلنهجية اليت مت اعتمادىا يف ىذا البحث لتحقيق 
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 مصادر جمع البيانات: 3.2
 :كاآليت ومها مصدرين, من البيانات مجع ومصادر نوع يتم ربديد

سبثلت يف االستبانة كأداة رئيسية للدراسة, صممت خصيصا لغرض الدراسة, ووزعت علي  المصادر األولية: .5
ادلراجعُت ادلزاولُت دلهنة ادلراجعة دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا عينة الدراسة من 
 دينة طرابلسادلركزي  داخل م

 استخدام, باإلضافة إىل ةالعالق ذات ةيواألجنب ةيالعرب وادلراجع الكتب : سبثلت يف رلموعة منالمصادر الثانوية .6
 موضوع تناولت اليت ادلختلفة مواقع اإلنًتنتو والدراسات السابقة واألحباث  ,لقوانُتوادلقاالت وا اتيالدور 

 من أجل احلصول على ادلعلومات ذات العالقة بادلوضوع. ,الدارسة

 مجتمع وعينة الدراسة: 2.2
مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي  داخل مدينة يتكون رلتمع الدراسة من مجيع 

القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي  مكاتب احملاسبة وادلراجعة دليل مكتب وفقا ل (32) طرابلس والبالغ عددىا
توزيع  ية )توزيع االستبيان باليد( على مجيع مفردات اجملتمع, حيث متومت إجراء الدراسة التطبيق .داخل مدينة طرابلس

 صاحلة للتحليل اإلحصائي. ( استبانو95مت اسًتجاع )و   ستبانة( ا60)

 الدراسة:أداة  2.2
( استمارة وسبت صياغة منوذج يشتمل إدارة اجلودة الشاملة كمتغَت 95)استبيان حيث مت توزيع عددعبارة عن استمارة 

 .وديكن توضيح النموذج وفقا لآلت (,66( سؤال, وادليزة التنافسية كمتغَت تابع حيتوي على )>6مستقل حيتوي على )

اجلودة الشاملة أبعاد ( منوذج عدد األسئلة6شكل رقم )  التنافسيةأبعاد ادليزة    
( أسئلة9الًتكيز على العمالء )  

( أسئلة8) العمل بروح الفريق  
( أسئلة:) دعم اإلدارة العليا  

( أسئلة9البحث والتطوير )  
( أسئلة>التدريب )  

 

( أسئلة9) التكلفة  
( أسئلة8) اجلودة  

( أسئلة8) احلصة السوقية  
( أسئلة=) التميز واإلبداع  

األول: البيانات األولية )معلومات عامة عن ادلشارك يف  إىل: اجلزءوقسمت  بادلوضوع, ترتبطمت مجع العبارات اليت و 
اجلودة الشاملة(, اجلزء الثالث: األسئلة ادلتعلقة باحملور الثاين  تعلقة باحملور األول )أبعادالدراسة(, اجلزء الثاين: األسئلة ادل

 )أبعاد ادليزة التنافسية(. 
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( باستخدام مقياس ليكارت اخلماسي األبعاد 9 –5قة ذلذه الدراسة مت إعطاء األوزان من )وللخروج بنتائج علمية دقي
likert three point scale)  ( لإلجابة على العبارات  ) موافق بشدة سباما, موافق , زلايد , غَت موافق, غَت

( , 8( , )9اس زبصيص األرقام  )موافق على اإلطالق ( و تًتجم ىذه التقديرات الوصفية إىل تقديرات رقمية على أس

 على التوايل .( 5( , )6(  , )7)
وقبل عرض نتائج ربليل إجابات عينة الدراسة مت حساب ادلدى لإلجابات , والوصول إىل طول الفئة لكل درجة من 

 درجات الًتجيح , وذلك على النحو التايل :

     1     أقل قيمة  أكرب قيمة  ادلدى

     
 

 
 

ادلدى

 عدد الفئات( الدرجات)
 طول الفًتة 

وبعد إضافة طول الفًتة إىل أقل قيمة يف ادلقياس وىي الواحد وذلك لتحديد احلد األعلى للفًتة األوىل وىكذا لباقي 
 (.5) أو أكرب حبسب ادلقاييس ادلبينة يف اجلدول رقم 7484الفًتات حيث تكون العبارة مقبولة عندما تساوي 

طول ومقياس الفًتة( يبُت 5جدول رقم )  

 درجة ادلوافقة ادلدى
=;54إىل  5من   منخفضة جدا 

=649إىل  4>54من   منخفضة 

=747إىل  64:4  متوسطة 

=845إىل  7484  كبَتة 

9إىل  8464من   كبَتة جدا 

 صدق وثبات أداة جمع البيانات: 2.2
بصورهتا  مت عرض االستبانوللتأكد من صدق األداة ومن قياسها دلا وضعت من أجلو, الظاهري:  صدق األداة. 0

( من احملكمُت ادلختصُت من أعضاء ىيئة التدريس يف قسم احملاسبة بكلية االقتصاد جبامعيت 0األولية على عدد )
 ,صياغة بعض العبارات حيث مت احلصول على رلموعة من االقًتاحات, كان ذلا أثر مباشر يف تعديل ,سرت وطرابلس

 بصورهتا النهائية.إىل أن مت اعتماد االستبانو 
: مفهوم االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان ىو ارتباط كل بعد وزلور من زلاور صدق االتساق الداخلي. 3

 0االستبيان للدرجة الكلية جلميع احملاور
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محور مع الدرجة الكمية لجميع المحاور( معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية لكل 0جدول رقم )  
 مستوى الداللة معامل االرتباط محتوى المحور المحور
 أبعاد  الجودة الشاملة األول

 

 

 

 

 

 0.009 4**364. الًتكيز على العمالء 0

 0.802 0364. العمل بروح الفريق 0

 0.004 **0.398 دعم اإلدارة العليا 3

 0.180 1914. البحث والتطوير 0

 0.000 **0.959 التدريب 0

 أبعاد الميزة التنافسية الثاني
 0.000 **0.847 التكلفة 0

 8154. 0344. اجلودة 0
 0014. **0.454 احلصة السوقية 3
 0.000 4**677. التميز واإلبداع 0

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
جند أن حاالت ارتباط احملاور بالدرجة الكلية  (0)عند مراجعة نتائج االتساق الداخلي جلميع احملاور يف اجلدول رقم 

يف البعد الثاين والرابع للمحور األول والبعد الثاين للمحور الثاين. وأن  مرتفعة يف ستة أبعاد, ومنعدمةجلميع احملاور 
(. ماعدا 0.0.(. وأن القيمة االحتمالية جلميع فقراتو أقل من )0.0.وية )معامالت االرتباط دالة عند مستوى معن

( يف احملور األول )أبعاد إدارة اجلودة الشاملة( والبعد البحث والتطويرالبعد الثاين )العمل بروح الفريق ( والبعد الرابع )
الت االرتباط غَت دالة عد مستوي الثاين )اجلودة( يف احملور الثاين )أبعاد ادليزة التنافسية( حيث كانت معام

(, وتعٍت ىذه النتيجة أن اغلب احملاور الفرعية 0.0.(. وأن قيمة االحتمالية ذلذه الفقرات اكرب من )0.0.ادلعنوية)
 جيمع بينها عناصر مشًتكة ذبعلها متجانسة فيما بينها مما يدل على قوة الصدق البنائي لالستبيان.

 معامل ألفا كرونباخ:: قياسوثبات أداة ال صدق .4
(, ويوضح Chronback Alphaمت ربليل وحساب معامل ثبات االستبانة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ )

 ( نتائج الثبات.3اجلدول رقم )
( نتائج ألفا كرونباخ للصدق وثبات عبارات زلاور االستبيان3جدول رقم )  

الصدقمؤشر  مؤشر الثبات عدد العبارات محاور الدراسة ت * 
الجودة الشاملةأبعاد  األول  
 02.3. 0000. 0 الًتكيز على العمالء 0

 0200. 0.30. 0 العمل بروح الفريق 0
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الصدقمؤشر  مؤشر الثبات عدد العبارات محاور الدراسة ت * 
 .000. 0.03. 6 دعم اإلدارة العليا 3

 0000. 0222. 0 البحث والتطوير 0

 0030. 0020. 0 التدريب 0
 أبعاد الميزة التنافسية الثاني
 0000. 0000. 0 التكلفة 0

 .020. 0020. 0 اجلودة 0

 0030. 0.00. 0 احلصة السوقية 3

 0000. .020. 0 التميز واإلبداع 0
 مت حساب مؤشر الصدق بأخذ اجلذر الًتبيعي دلؤشر الثبات *

وىي قيمة مرتفعة أي أن الثبات  0020.جند أن قيمة ألفا كرونباخ حملاور االستبيان بلغت  (3)من خالل اجلدول رقم 
ايل  0000.بُت اإلجابات مقبول إحصائياً . ونالحظ أن قيمة ألفا كرونباخ لعناصر احملور األول تندرج ما بُت 

وىي جيدة. أما فيما يتعلق دبقياس الصدق والذي يتعلق بقياس درجة ارتباط ادلفردة بادلقياس العام فإن  0020.
ولة إحصائيا, وبالتايل ديكن االعتماد على اجملموعة بأكملها دون حذف أي مفردة من نتائجو تعترب ممتازة ومقب

 ادلفردات للوصول إىل نتائج رلدية يف ىذه الدراسة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:. 8
 سيتم يف ىذا اجلانب تناول نتائج الدراسة التطبيقية, وذلك من خالل ربليل عبارات وفرضيات الدراسة.

 ائص عينة الدراسة:خص ..0

نالحظ أن ( نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية للمبحوثُت من أفراد عينة الدراسة, 0يوضح اجلدول رقم )
وبالنسبة للوظيفة احلالية, فقد  .( % 000من محلة ادلاجستَت حيث بلغت نسبتهم )  ادلراجعُت ىم  النسبة األكرب من 

من  ,%0200وأن حوايل , %(0000مراجعي احلسابات حيث بلغت نسبتهم )  تبُت أن أكثر ادلبحوثُت ىم من
سنة إىل أقل من  00ويليهم الذين ديلكون خربة من  سنوات, .0إىل  0ادلبحوثُت ىم من تًتاوح مدة خربهتم ما بُت 

( 0) رقم واجلدولوبالتايل فإن عينة الدراسة لديها خربة للتفاعل مع موضوع الدراسة. %, 17.6سنة بنسبة  .0
 يوضح بقية نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة.
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 الدراسةعينة  خصائص( 0جدول رقم )

النسبة  العدد فئة المتغير المتغير
النسبة  العدد فئة المتغير المتغير المئوية

 المئوية

 العمر

.3أقل من  عدد  15.7% 8 
المراجعين 
العاممين 
 بالمكتب

من اقل  5 42 82.4% 

30إىل أقل من  30من .0إىل أقل من  0من % 29.4 15   8 15.7% 
.0إىل أقل من  .3من  00إىل أقل من  .0من  % 13.7 7   1 2.0% 
00إىل أقل من  00من   %100 51 اجملموع % 15.7 8 

 % 100 51 المجموع

المؤهل 
 العممي

 % 11.8 6 دكتوراه

الوظيفة 
 الحالية

مراجعة مكتب مدير  % 56.9 29 ماجستَت % .000 .0 
حسابات مراجع  % 13.7 7 بكالوريوس جامعي 0000% .3 

 % 15.7 8 دبلوم عايل %.000 00 أخرى
 % 2.0 1 أخرى % 100 51 اجملموع

سنوات 
الخبرة في 

 الوظيفة

5اقل من  سنوات   % 100 51 اجملموع 9.8% 5 
سنوات إىل أقل من  0من

سنوات .0  
24 47.1% 

 
سنة إىل أقل من  00من 

سنة .0  
9 17.6% 

سنة فأكثر .0من   7 13.7% 
 %100 51 اجملموع
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أبعاد الدراسة املقاييس الإحصائية لعبارات( 5جدول رقم )  

الشاملة لجودة أبعادا  أبعاد الميزة التنافسية 
البعد األول: التركيز على 

 العمالء
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

البعد األول: التركيز على 
 العمالء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يعد مكتب المراجعة خدمة 
الزبائن متطلب ضروري لتحقيق 

البعيدعلى المدى االستمرارية   

1.5882 .75303. 

0000% 
 موافق
 بشدة

تعد التكلفة عامل رئيسي 
يف  لدى مكتب ادلراجعة

 عملية مواجهة ادلنافسة.
2.6275 .93725. 

43.1% 
 موافق

يهتم مكتب المراجعة بالتغذية 
 الراجعة من العمالء

2.1000 .76265. 
000.% 
 موافق

مكتب ادلراجعة اىل يسعى 
ربقيق ميزة تنافسية م 

 خالل التكاليف.
2.5686 1.08176 

3003% 
 موافق

يسعى مكتب المراجعة لتحقيق 
المعقولة عند  توقعات العمالء

 تقديم خدمات المراجعة
2.1961 .84899. 

32.3% 
 موافق

الًتكيز على خفض 
أدىن حد مما  التكاليف إىل

مكتب جيل خدمات 
قل تكلفةأ ادلراجعة  

2.7451 1.09258 
0200% 
 زلايد

يتم إجراء الدراسات 
االستطالعية بشكل دوري 
للتعريف على احتياجات 

اتهم عورغبات العمالء وتوق
 المستقبلية

2.9608 .91566. 
30.3% 
 زلايد

يات بررل ستخداميساعد ا
يف  متخصصة بادلراجعة

تقليل تكلفة خدمات 
 ادلراجعة.

2.2941 0.78215 
0000% 
 موافق

التركيز عل تلبية خدمات قطاع 
معين يحقق لمكتب المراجعة 

.أرباح أكثر  

3.1176 1.0704 
00.0% 
 زلايد

لمي عيساعد التأىيل ال
باستخدام تقنيات والعملي 

احلاسب االلكًتوين يف 
تقليل تكلفة خدمات 

 ادلراجعة.

2.0196 0.70683 
.002 % 

 موافق

 ----- .68428. 2.3235 إجمالي البعد األول ----- 68771. 2.3529 إجمالي البعد األول
البعد الثاني: العمل بروح 

 الفريق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 البعد الثاني: الجودة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يتيح مكتب ادلراجعة الفرصة 
رائهم للزمالء ادلراجعُت إلبداء آ

يف اخلدمات اليت يقدمها 
.ادلكتب  

1.9608 .79902. 
58.8% 
 موافق

تعد اجلودة عامل رئيسي 
لدى مكتب ادلراجعة يف 
 عملية مواجهة ادلنافسة.

1.6863 1.46274 
0000% 

موافق بشدة 
 سباما

يشرك مكتب ادلراجعة الزمالء 
.ادلراجعُت يف عملية ازباذ القرار  

2.4118 
 

0.80440 
0200% 
 موافق

مكتب ادلراجعة يبٍت 
ت التنافسية على ااسًتاتيجي

أساس تقدًن خدمات 
ادلراجعة ذات اجلودة 

 العالية.
 

1.8627 1.46996 

0300% 
موافق+موا

بشدة  فق
 سباما
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مكتب ادلراجعة عل اجناز حيرص 
.خالل فريق عمل ناألعمال م  

1.6667 ..55377 

58.8% 
 موافق
 
 

هزة تساعد استخدام األج
ادلتطورة وشبكات االتصال 
يف ادلراجعة يف ربقيق جودة 

 خدمات ادلراجعة.

1.8039 .63308. 
0.00% 
 موافق

يتوافر الدعم الكايف لفرق العمل 
ادلراجعةكتب دب  

1.7255 0.72328 
47.1% 
 موافق

إن إتباع مكتب ادلراجعة 
لربنامج جودة ادلراجعة 

يًتتب عليو زيادة ادلقدرة 
 التنافسية للمكتب .

1.8431 .67446. 
0000% 
 موافق

 ----- 0.81457 1.7647 إجمالي البعد الثاني ----- .57871. 1.8431 إمجايل البعد الثاين

ودعم  البعد الثالث: اقتناع
 الفريق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

لحصة البعد الثالث: ا
 السوقية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

دارة مكتب ادلراجعة)اإليتبٌت 
 نع مالعليا( اقًتاحات اليت ترف
 مستوى اجلودة.

1.8824 0.58812 
64.7 %
 موافق

يعمل حجم مكتب 
ادلراجعة على زيادة احلصة 
 السوقية دلكتب ادلراجعة.

2.2549 .84482. 
0200% 
 موافق

الزمالء  يشعر مكتب ادلراجعة
عن  ادلراجعُت بأهنم مسؤولُت

تقدًن خدمات ذات جودة 
 عالية.

1.8627 .63308. 
0000% 
 موافق

مكتب ادلراجعة يصمم 
ظيم حصتو لتع خطط دقيقة

 يف السوق.
2.5490 0.80781 

000.% 
 زلايد

مكتب ادلراجعة بتوفَت يلتزم 
وادلالية ادلستلزمات )ادلادية 

تقدًن  والبشرية( اليت تساعد يف
 خدمات ادلراجعة جبودة عالية.

1.9608 .66214. 
0.00% 
 موافق

إن استخدام األجهزة 
ادلتطورة وشبكات االتصال 
بتقدًن خدمات ادلراجعة 
يساعد يف زيادة احلصة 

 ادلراجعة.كتب السوقية دل

2.2353 .68083. 
..00% 
 موافق

مكتب ادلراجعة عل يعتمد 
ار مع أسلوب ادلناقشة واحلو 

لى الزمالء ادلراجعُت ويعمل ع
حل أي مشاكل أو عوائق قد 

 تواجههم.

1.7451 .56011. 
62.7% 
 موافق

يساىم التخصص يف تقدًن 
خدمة ادلراجعة من زيادة 
احلصة السوقية دلكتب 

 ادلراجعة.

2.1961 .72165. 
0.00% 
 موافق

مكتب ادلراجعة نظاما يوفر 
للزمالء ادلراجعُت يتيح ذلم فرصة 

ادلشاركة واإلسهام بادلؤسبرات 
ات سواء يف الداخل أو ر والدو 

 اخلارج.

2.8235 .88783. 
0300 
 % زلايد

 ------ .59425. 2.2255 إجمالي البعد الثالث

مكتب ادلراجعة بتشجيع يقوم 
من الزمالء  نادلتميزي ومكافأة

 ادلراجعُت بادلكتب.
1.8824 .88650. 

0000%  
موافق 
 بشدة

البعد الرابع: اإلبداع 
 والتميز

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة
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 ------ .56011. 2.2451 إمجايل البعد الثالث

يسعى مكتب ادلراجعة 
لالىتمام باستخدام التقنية 

ة عجااحلديثة يف عملية ادلر 
وذلك لتحقيق ادليزة 

 التنافسية.

2.0000 .60000. 
2.0.% 
 موافق

 البعد الرابع: البحث والتطوير
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

مكتب ادلراجعة إىل ى عسي
تقدًن أفكار جديدة تساد 
على سبيز نوع خدمات 
ادلراجعة ع اخلدمات 

ادلناظرة يف مكاتب ادلراجعة 
 ادلنافسة.

1.9804 0.50952 
2000% 
 موافق

 يشجع مكتب ادلراجعة
الزمالء ادلراجعُت على 

استخدام أساليب مبتكرة 
من اجل ربسُت أداء عملية 

 ادلراجعة بادلكتب.

1.9804 .61612. 
.00.%  
 موافق

مكتب ادلراجعة على يعمل 
تطوير خدمات ادلراجعة 

 بصفة مستمرة.
1.6863 .67794. 

0300% 
موافق بشدة 

 سباما

يستخدم مكتب ادلراجعة 
التكنولوجيا احلديثة يف 
 تطوير خدمات ادلراجعة.

2.2549 .68828. 
0000%  
 موافق

ادلناخ التنظيمي يف مكتب 
ادلراجعة يشجع على 

 اإلبداع واالبتكار.
2.2353 .73724. 

0200% 
 موافق

مكتب ادلراجعة على حيرص 
اكتشاف ادلفاىيم اجلديدة 
الستخدامها يف عمليات 

والتطوير ادلتعلقة البحث 
 خبدمة ادلراجعة اخلارجية.

2.2157 .72976. 
..00%  
 موافق

مكتب ادلراجعة ديتلك 
موارد مادية وبشرية مؤىلة 

وكفؤة من ربقيق ادليزة 
 التنافسية.

1.8627 .69339. 
000.% 
 موافق

مكتب ادلراجعة إىل يسعى 
الذاتية من تطوير إمكانياتو 

ادلراجعة  اجل تنفيذ عملية
 بسهولة

1.6667 .79162. 

000. %
موافق 

 بشدة سباما

دريبية ات تعقد دور 
مستمرة والبيئة التشريعية 
ادلنظرة من الصناعات 

ادلساندة لعملية ادلراجعة يف 
 سبيل ربقيق مزايا تنافسية.

2.6275 .84760. 
000.% 
 زلايد

مكتب ادلراجعة بيئة يوفر 
عمل تدعم االبتكار 

مرين.ثوالتطوير ادلست  
2.4902 .94599. 

3303%  
 زلايد

احلديثة  استخدام التقنيات
يف البيانات مثل نظم 
احلاسبات يف عملية 

ادلراجعة يؤدي إىل خدمة 
 أفضل ويزيد ادليزة التنافسية.

2.0000 .63246. 
..02% 
 موافق



 

 3202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم لمواقع واستشراف المستقبل(                

89:asic.elmergib.edu.ly                                                                                                   

 ----- .64230. 2.0490 إمجايل البعد الرابع

يعد التخصص أحد 
مداخل االستمرارية يف 

ة دلواجهة عسوق ادلراج
ادلنافسة ادلتزايدة يف ظل 

 العودلة.

2.2353 .78964. 
000.% 
 موافق

 البعد الخامس: التدريب
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

التخصص الصناعي 
للمراجع ديثل إسًتاتيجية 
سبيزية لتجنب أكرب قدر م 

 ادلنافسة على األتعاب.

2.6863 .70683. 
.002% 
 زلايد

عقد  مكتب ادلراجعة إىلحيرص 
دورات تدريبية متعددة لتطوير 

 قدرات الزمالء ادلراجعُت.
3.4706 4.34213 

3203%  
 زلايد

البعد الرابع إجمالي  2.3431 0.49488 ---- 

مكتب ادلراجعة الزمالء يشجع 
ادلراجعُت لالشًتاك بالدورات 

 التدريبية يف رلال ادلراجعة.
3.3333 4.36196 

3000%  
 زلايد

    

أداء الزمالء  مكتب ادلراجعةيقيم 
ادلراجعُت ادلستفيدين م الدورات 

 التدريبية.
2.9412 1.08465 

3203%  
 زلايد

    

مكتب ادلراجعة خطط تدريبية يع
 دبا يتالءم مع طبيعة العمل.

3.0392 1.13068 
3003%  
 زلايد

    

مكتب ادلراجعة برامج حيدد 
التدريبية دبا يتالءم مع الدورات 

 طبيعة العمل.

2.9804 1.14000 
3000%  
 زلايد

    

على  مكتب ادلراجعةحيرص 
اختيار ادلدربُت ذوي الكفاءة 
لكل دورة تدريبية حسب 

 االحتياجات ادلطلوبة.

3.0392 1.14823 
0000%  
 موافق

    

مهنية وثقافية  تعقد دورات
ة للزمالء ادلراجعُت دبكتب ادلراجع

لغرض تنمية روح الوالء والتعاون 
 فيما بينهم.

3.0784 1.07412 
0300%  
 موافق

    

توجد معايَت مهنية وثقافية 
واجتماعية يتم تقيم الزمالء 

 ادلراجعُت على أساسها.
2.4510 .98618. 

3003 
% 

 موافق
    

     ------ 2.24687 2.9608 إمجايل البعد اخلامس
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أبعاد الدراسة الإحصائية لعباراتاملقاييس ( 5جدول رقم )  

الشاملة لجودة أبعادا  أبعاد الميزة التنافسية 
البعد األول: التركيز على 

 العمالء
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

البعد األول: التركيز على 
 العمالء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يعد مكتب المراجعة خدمة 
الزبائن متطلب ضروري لتحقيق 

البعيدعلى المدى االستمرارية   

1.5882 .75303. 

0000% 
 موافق
 بشدة

تعد التكلفة عامل رئيسي 
لدى مكتب ادلراجعة يف 
 عملية مواجهة ادلنافسة.

2.6275 .93725. 
43.1% 
 موافق

يهتم مكتب المراجعة بالتغذية 
 الراجعة من العمالء

2.1000 .76265. 
000.% 
 موافق

مكتب ادلراجعة اىل يسعى 
ربقيق ميزة تنافسية م 

 خالل التكاليف.
2.5686 1.08176 

3003% 
 موافق

يسعى مكتب المراجعة لتحقيق 
توقعات العمالء المعقولة عند 

 تقديم خدمات المراجعة
2.1961 .84899. 

32.3% 
 موافق

الًتكيز على خفض 
أدىن حد مما  التكاليف إىل

مكتب جيل خدمات 
قل تكلفةأ ادلراجعة  

2.7451 1.09258 
0200% 
 زلايد

يتم إجراء الدراسات 
االستطالعية بشكل دوري 
للتعريف على احتياجات 

اتهم عورغبات العمالء وتوق
 المستقبلية

2.9608 .91566. 
30.3% 
 زلايد

يات بررل ستخداميساعد ا
يف  متخصصة بادلراجعة

خدمات تقليل تكلفة 
 ادلراجعة.

2.2941 0.78215 
0000% 
 موافق

التركيز عل تلبية خدمات قطاع 
معين يحقق لمكتب المراجعة 

.أرباح أكثر  

3.1176 1.0704 
00.0% 
 زلايد

لمي عيساعد التأىيل ال
والعملي باستخدام تقنيات 

احلاسب االلكًتوين يف 
تقليل تكلفة خدمات 

 ادلراجعة.

2.0196 0.70683 
.002 % 

 موافق

 ----- .68428. 2.3235 إجمالي البعد األول ----- 68771. 2.3529 إجمالي البعد األول
البعد الثاني: العمل بروح 

 الفريق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 البعد الثاني: الجودة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يتيح مكتب ادلراجعة الفرصة 
رائهم للزمالء ادلراجعُت إلبداء آ

يف اخلدمات اليت يقدمها 
.ادلكتب  

1.9608 .79902. 
58.8% 
 موافق

تعد اجلودة عامل رئيسي 
لدى مكتب ادلراجعة يف 
 عملية مواجهة ادلنافسة.

1.6863 1.46274 
0000% 

موافق بشدة 
 سباما

يشرك مكتب ادلراجعة الزمالء 
.ادلراجعُت يف عملية ازباذ القرار  

2.4118 
 

0.80440 
0200% 
 موافق

مكتب ادلراجعة يبٍت 
ت التنافسية على ااسًتاتيجي

أساس تقدًن خدمات 
ادلراجعة ذات اجلودة 

 العالية.
 

1.8627 1.46996 

0300% 
موافق+موا
فق بشدة 

 سباما
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مكتب ادلراجعة عل اجناز حيرص 
.خالل فريق عمل ناألعمال م  

1.6667 ..55377 

58.8% 
 موافق
 
 

هزة تساعد استخدام األج
ادلتطورة وشبكات االتصال 
يف ادلراجعة يف ربقيق جودة 

 خدمات ادلراجعة.

1.8039 .63308. 
0.00% 
 موافق

يتوافر الدعم الكايف لفرق العمل 
كتب ادلراجعةدب  

1.7255 0.72328 
47.1% 
 موافق

إن إتباع مكتب ادلراجعة 
ادلراجعة لربنامج جودة 

يًتتب عليو زيادة ادلقدرة 
 التنافسية للمكتب .

1.8431 .67446. 
0000% 
 موافق

 ----- 0.81457 1.7647 إجمالي البعد الثاني ----- .57871. 1.8431 إمجايل البعد الثاين

البعد الثالث: اقتناع ودعم 
 الفريق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

لحصة الثالث: االبعد 
 السوقية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

دارة مكتب ادلراجعة)اإليتبٌت 
 نع مالعليا( اقًتاحات اليت ترف
 مستوى اجلودة.

1.8824 0.58812 
64.7 %
 موافق

يعمل حجم مكتب 
ادلراجعة على زيادة احلصة 
 السوقية دلكتب ادلراجعة.

2.2549 .84482. 
0200% 
 موافق

الزمالء  يشعر مكتب ادلراجعة
عن  ادلراجعُت بأهنم مسؤولُت

تقدًن خدمات ذات جودة 
 عالية.

1.8627 .63308. 
0000% 
 موافق

مكتب ادلراجعة يصمم 
ظيم حصتو لتع خطط دقيقة

 يف السوق.
2.5490 0.80781 

000.% 
 زلايد

مكتب ادلراجعة بتوفَت يلتزم 
وادلالية ادلستلزمات )ادلادية 

تقدًن  والبشرية( اليت تساعد يف
 خدمات ادلراجعة جبودة عالية.

1.9608 .66214. 
0.00% 
 موافق

إن استخدام األجهزة 
ادلتطورة وشبكات االتصال 
بتقدًن خدمات ادلراجعة 
يساعد يف زيادة احلصة 

 كتب ادلراجعة.السوقية دل

2.2353 .68083. 
..00% 
 موافق

مكتب ادلراجعة عل يعتمد 
ار مع ادلناقشة واحلو أسلوب 

لى الزمالء ادلراجعُت ويعمل ع
حل أي مشاكل أو عوائق قد 

 تواجههم.

1.7451 .56011. 
62.7% 
 موافق

يساىم التخصص يف تقدًن 
خدمة ادلراجعة من زيادة 
احلصة السوقية دلكتب 

 ادلراجعة.

2.1961 .72165. 
0.00% 
 موافق

مكتب ادلراجعة نظاما يوفر 
يتيح ذلم فرصة للزمالء ادلراجعُت 

ادلشاركة واإلسهام بادلؤسبرات 
ات سواء يف الداخل أو ر والدو 

 اخلارج.

2.8235 .88783. 
0300 
 % زلايد

 ------ .59425. 2.2255 إجمالي البعد الثالث

مكتب ادلراجعة بتشجيع يقوم 
من الزمالء  نادلتميزي ومكافأة

 ادلراجعُت بادلكتب.
1.8824 .88650. 

0000%  
موافق 
 بشدة

البعد الرابع: اإلبداع 
 والتميز

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة
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 ------ .56011. 2.2451 إمجايل البعد الثالث

يسعى مكتب ادلراجعة 
لالىتمام باستخدام التقنية 

ة عجااحلديثة يف عملية ادلر 
وذلك لتحقيق ادليزة 

 التنافسية.

2.0000 .60000. 
2.0.% 
 موافق

الرابع: البحث والتطويرالبعد   
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

مكتب ادلراجعة إىل ى عسي
تقدًن أفكار جديدة تساد 
على سبيز نوع خدمات 
ادلراجعة ع اخلدمات 

ادلناظرة يف مكاتب ادلراجعة 
 ادلنافسة.

1.9804 0.50952 
2000% 
 موافق

 يشجع مكتب ادلراجعة
على  الزمالء ادلراجعُت

استخدام أساليب مبتكرة 
من اجل ربسُت أداء عملية 

 ادلراجعة بادلكتب.

1.9804 .61612. 
.00.%  
 موافق

مكتب ادلراجعة على يعمل 
تطوير خدمات ادلراجعة 

 بصفة مستمرة.
1.6863 .67794. 

0300% 
موافق بشدة 

 سباما

يستخدم مكتب ادلراجعة 
التكنولوجيا احلديثة يف 

ادلراجعة.تطوير خدمات   
2.2549 .68828. 

0000%  
 موافق

ادلناخ التنظيمي يف مكتب 
ادلراجعة يشجع على 

 اإلبداع واالبتكار.
2.2353 .73724. 

0200% 
 موافق

مكتب ادلراجعة على حيرص 
اكتشاف ادلفاىيم اجلديدة 
الستخدامها يف عمليات 
البحث والتطوير ادلتعلقة 
 خبدمة ادلراجعة اخلارجية.

2.2157 .72976. 
..00%  
 موافق

مكتب ادلراجعة ديتلك 
موارد مادية وبشرية مؤىلة 

وكفؤة من ربقيق ادليزة 
 التنافسية.

1.8627 .69339. 
000.% 
 موافق

مكتب ادلراجعة إىل يسعى 
الذاتية من تطوير إمكانياتو 

ادلراجعة  اجل تنفيذ عملية
 بسهولة

1.6667 .79162. 

000. %
موافق 

 بشدة سباما

دريبية ات تعقد دور 
مستمرة والبيئة التشريعية 
ادلنظرة من الصناعات 

ادلساندة لعملية ادلراجعة يف 
 سبيل ربقيق مزايا تنافسية.

2.6275 .84760. 
000.% 
 زلايد

مكتب ادلراجعة بيئة يوفر 
عمل تدعم االبتكار 

مرين.ثوالتطوير ادلست  
2.4902 .94599. 

3303%  
 زلايد

احلديثة  استخدام التقنيات
البيانات مثل نظم يف 

احلاسبات يف عملية 
ادلراجعة يؤدي إىل خدمة 
 أفضل ويزيد ادليزة التنافسية.

2.0000 .63246. 
..02% 
 موافق
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 ----- .64230. 2.0490 إمجايل البعد الرابع

يعد التخصص أحد 
مداخل االستمرارية يف 

ة دلواجهة عسوق ادلراج
ادلنافسة ادلتزايدة يف ظل 

 العودلة.

2.2353 .78964. 
000.% 
 موافق

 البعد الخامس: التدريب
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

التخصص الصناعي 
للمراجع ديثل إسًتاتيجية 
سبيزية لتجنب أكرب قدر م 

 ادلنافسة على األتعاب.

2.6863 .70683. 
.002% 
 زلايد

عقد  مكتب ادلراجعة إىلحيرص 
لتطوير دورات تدريبية متعددة 

 قدرات الزمالء ادلراجعُت.
3.4706 4.34213 

3203%  
 زلايد

البعد الرابع إجمالي  2.3431 0.49488 ---- 

مكتب ادلراجعة الزمالء يشجع 
ادلراجعُت لالشًتاك بالدورات 

 التدريبية يف رلال ادلراجعة.
3.3333 4.36196 

3000%  
 زلايد

    

أداء الزمالء  مكتب ادلراجعةيقيم 
ادلستفيدين م الدورات  ادلراجعُت

 التدريبية.
2.9412 1.08465 

3203%  
 زلايد

    

مكتب ادلراجعة خطط تدريبية يع
 دبا يتالءم مع طبيعة العمل.

3.0392 1.13068 
3003%  
 زلايد

    

مكتب ادلراجعة برامج حيدد 
الدورات التدريبية دبا يتالءم مع 

 طبيعة العمل.

2.9804 1.14000 
3000%  
 زلايد

    

على  مكتب ادلراجعةحيرص 
اختيار ادلدربُت ذوي الكفاءة 
لكل دورة تدريبية حسب 

 االحتياجات ادلطلوبة.

3.0392 1.14823 
0000%  
 موافق

    

مهنية وثقافية  تعقد دورات
ة للزمالء ادلراجعُت دبكتب ادلراجع

لغرض تنمية روح الوالء والتعاون 
 فيما بينهم.

3.0784 1.07412 
0300%  
 موافق

    

توجد معايَت مهنية وثقافية 
واجتماعية يتم تقيم الزمالء 

 ادلراجعُت على أساسها.
2.4510 .98618. 

3003 
% 

 موافق
    

     ------ 2.24687 2.9608 إمجايل البعد اخلامس
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 :بفرضيات الدراسة المتعلقة النتائج ومناقشة وتحليل عرض 2.8
رقم  باجلدول وادلوضحة االستبانة عليها من ادلتحصل البيانات ربليل مت فرضيات الدراسة, بيانات واختبار لتحليل

 العينة أفراد  متوسط بُت الفروق دلعرفة ادلعياري احلسايب واالحنراف ادلتوسط استخدام مت حيث وصفيا (0)
 يلي: كما وذلك احملور, ومتوسط عبارات

والبعد (،2.3529حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للبعد األول) اجلودة الشاملة, نتائج ربليل أبعاد (5)يوضح اجلدول رقم 
مما يعٍت أنو حقق مستوى , على التوايل (,2.0490والبعد الرابع ) ,(2.2451والبعد الثالث ),(000030الثاين)

راهتم يف موافقة أفراد العينة حولو بدرجة كبَتة. وىذا راجع إىل أن أفراد العينة يرون أن مدراءىم ادلباشرين واثقُت من قد
أداء ادلهام ادلوكلة إليهم بروح الفريق. كما أهنم يتمتعون باحلرية يف ربديد أولويات مهامهم, ويف ازباذ القرارات, ويف 
عرض أفكارىم يف العمل لزمالئهم.  ويتمتعون دبرونة يف أداء مهامهم, دون الرجوع إىل رؤسائهم ادلباشرين, وال 

اجلودة الشاملة تشجعهم على التعبَت عن بصورة عامة.وأن إدارة الطارئة اليت تواجههمحيتاجون إىل موافقتهم يف ادلواقف 
آرائهم ومقًتحاهتم بكل حرية, وديلكون حق ادلناقشة وإبداء الرأي وعرض أفكارىم حبرية أمام رؤساءىم يف العمل. 

راجع إىل عدم اآلخذ هبا من قبل  تقدديهم حلل ادلشاكل اليت قد تعًتض ادلكتب, وىذاأنو يف بعض األحيان ال يتم إال
إدارة اجلودة الشاملة على إتاحة الفرصة ذلم  . كما أن أفراد العينة يبينون من خالل إجاباهتم على عدم حرصاإلدارة

 .للمشاركة واإلسهام بادلؤسبرات والدورات سواء يف الداخل أو اخلارج
( مما يعٍت أنو 0000.0احنراف معياري كبَت بلغ )( وب0..000أما البعد اخلامس فقد جاء دبتوسط حسايب قدره )

حقق مستوى موافقة أفراد العينة حولو بدرجة متوسطة. وىذا يبُت أن إجابة أفراد العينة موافقُت بدرجة متوسطة على 
يتم توجد معايَت مهنية وثقافية واجتماعية يتم تقييم الزمالء ادلراجعُت على أساسها, وال  وأنو ال ادلراجعُت, تدريب

وخالصة احملور أن أفراد العينة اختيار مدربُت ذوي كفاءة للدورات, وان الدورات ال تتمشى مع االحتياجات ادلطلوبة.
موافقُت بدرجة كبَتة على أبعاد زلور اجلودة الشاملة واحنرافات معيارية ليست كبَتة نوعا ما وىذا يعٍت أن إجابات 

 .أفراد العينة متجانسة ومتقاربة
للبعد  حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ( نتائج ربليل أبعاد ادليزة التنافسية,5ح من اجلدول رقم )كما يتض

يعٍت  مماعلى التوايل, (003030والبعد الرابع ),(000000والبعد الثالث ),(002.02والبعد الثاين ),(003030األول)
إن أنو حقق مستوى موافقة أفراد العينة حولو بدرجة كبَتة. وىذا يبُت أن إجابة أفراد العينة موافقُت بدرجة كبَتة على 

اإلبداع وإهنا مهمة جدا يف عملية ربقيق ,التكلفة مهمة جدا يف عملية ربقيق التميز يف خفض التكاليف إىل ادين حد
وان ان استخدام احلاسب اآليل يساعد يف تقليل تكلفة خدمات ادلراجعة بشكل كبَت.. و ادليزة التنافسيةويف خلقوالتميز 

إن اجلودة عامل رئيسي يف و استخدام األجهزة ادلتطورة وشبكات االتصال تساعد يف ربقيق جودة خدمات ادلراجعة. 
 عملية ربقيق ادليزة التنافسية.
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 فرضيات الدراسة:صحة اختبار  4.3
اجلودة الشاملة( على ادلتغَت التابع )أبعاد ادليزة  سنقيس أثر ادلتغَت ادلستقل )والختبار الفرضية الرئيسية الدراسة 

التنافسية( باستخدام أسلوب االحندار البسيط دلعرفة معنوية األثر, وكذلك معرفة نسبة تفسَت التباين يف ادلتغَت التابع 
 يلي:من قبل ادلتغَت ادلستقل, ودلك كما 

 ( ربليل االحندار اخلطي الختبار أبعاد اجلودة الشاملة على أبعاد ادليزة التنافسية.6جدول رقم )

 التحليل
معامل االرتباط 

R 
معامل التحديد 

   
معامل االحندار 

β 
  قيمة 
 احملسوبة

  قيمة   
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 401a. .161. .153. 9.386 3.064 .0..0. النتائج

 ( يتضح اآليت:.اجلدول رقم )من 

ودرجات حرية   0.0.اجلدولية عند مستوى الداللة   ( وىي أكرب من قيمة .0030احملسوبة واليت بلغت )  قيمة   -
( ونقبل         وبذلك نرفض فرض العدم )  .0.0.غر من وىو أص 0..0.( وبداللة إحصائية .0,  0)

اجلودة الشاملة ) كمتغَت مستقل( على أبعاد  تأثَت معنوي ألثرأساس وجود ( على         الفرض البديل  )
  .ادليزة التنافسية) كمتغَت تابع(

( أي أن االرتباط طردي بُت ادلتغَتين , أي كلما  00.0.موجبة وتساوي)   وحيث أن إشارة معامل االرتباط   -
 زادت اجلودة الشاملة زادت ادليزة التنافسية

من التغيَت يف  %0.00أ ن التغيَت يف ادلتغَت ادلستقل )إدارة اجلودة الشاملة( يفسر    وتبُت قيمة معامل التحديد  -
 ادلتغَت التابع )ادليزة التنافسية( .

دة يف قيم ادلتغَت ادلستقل ( وىذا يعٍت أن التغَت دبقدار وحدة واح 0000.تساوي )   كما أن قيمة معامل االحندار  -
 (. 0000.اجلودة الشاملة( يؤدي إىل التغَت يف ادلتغَت التابع )ادليزة التنافسية( دبقدار )  )

عند مستوى ) يوجد أثر ذو داللة إحصائية" أنو على تنص اليت البديلة الفرضية لنقبو  العدم فرضية نرفض سبق, مما
𝛂الداللة  الشاملة ) التركيز على العمالء، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة العليا، الجودة  ( البعا      

البحث والتطوير، التدريب( في تحسين أبعاد الميزة التنافسية) التكلفة، الجودة، الحصة السوقية، التميز 
مركزي بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المعتمدة لدى مصرف ليبيا ال الحساباتواإلبداع( لمراجعي 
 ".داخل مدينة طرابلس
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:  1.3.8
اجلودة الشاملة وأبعاد ادلتغَت  بُت أبعاد ادلتغَت ادلستقل ( نتائج ربليل عالقات االرتباط7يتضح من خالل اجلدول رقم )

 التابع ادليزة التنافسية.
 وأبعاد ادليزة التنافسية( معامالت االرتباط بُت أبعاد اجلودة الشاملة 7اجلدول )

   األبعاد
الخطأ 
      المعياري

قيمة       
 المحسوبة

مستوى الداللة   الجدولية قيمة      

 0.862 00.00 0.175 0.027 0.112 0.020 التركيز على العمالء
 0.160 00.00 1.428 0.200 0.120 0.171 العمل بروح الفريق

 0.064 00.00 1.902 0.310 0.144 0.274 دعم اإلدارة العليا

 0.524 00.00 0.643 0.091 0.109 0.070 البحث والتطوير

 0.472 00.00 0.726 0.098 0.030 0.022 التدريب
 

 اختبار صحة فرضيات الدراسة الفرعية:  2.3.8
, ادلتغَت التابع )التكلفة, اجلودة( على اجلودة الشاملة سنقيس أثر ادلتغَت ادلستقل ) والختبار الفرضية الفرعية األوىل
وكذلك معرفة نسبة تفسَت  ,باستخدام أسلوب االحندار البسيط دلعرفة معنوية األثر ,(احلصة السوقية, التميز واإلبداع

 لك كما يلي:ذ التابع من قبل ادلتغَت ادلستقل و التباين يف ادلتغَت
, احلصة السوقية, التميز اجلودة التكلفة,على  الجودة الشاملة تحليل االنحدار الخطي الختبار أثر  (8)جدول رقم 

 واإلبداع

المحسوبة  قيمة  βمعامل االنحدار    معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  التحليل  مستوى الداللة 

 0.00. 6.996 00.0. 0000. 0303. الفرضية الفرعية األولى

- 0.03. 0..0. 0..0. الفرضية الفرعية الثانية  .00.. .0.02 

 ..00. 00000 0000. 0.00. 0033. الفرضية الفرعية الثالثة

 0.20. 30330 00.0. 0..0. 0000. الفرضية الفرعية الرابعة

 ( يتضح اآليت:0من اجلدول رقم )
 0.0.اجلدولية عند مستوى الداللة   ( وىي أكرب من قيمة .000.احملسوبة واليت بلغت )  أن قيمة   -

. وبذلك نرفض فرض العدم )  0.0.وىو أصغر من  0.00.وبداللة إحصائية  (.0, 0)ودرجات حرية  
)  اجلودة الشاملة ( على أساس وجود تأثَت معنوي ألثر         ( ونقبل الفرض البديل )       

 كمتغَت مستقل ( على التكلفة) كمتغَت تابع (. 
( أي أن االرتباط طردي بُت ادلتغَتين , أي كلما 0303.موجبة وتساوي )   وحيث أن إشارة معامل االرتباط   -

 زادت قدرة التكلفة.اجلودة الشاملة زاد 
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من التغيَت % 0000( يفسر إدارة اجلودة الشاملةأ ن التغيَت يف ادلتغَت ادلستقل )   تبُت قيمة معامل التحديد  -
 يف ادلتغَت التابع )اجلودة( .

( وىذا يعٍت أن التغَت دبقدار وحدة واحدة يف قيم ادلتغَت  00.0.تساوي  )   دار أن قيمة معامل االحن  -
 (.03.2.( يؤدي إىل التغَت يف ادلتغَت التابع )اجلودة( دبقدار ) اجلودة الشاملة ادلستقل )

) عند مستوى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية أنو على تنص اليت البديلة الفرضية لنقبو  العدم فرضية نرفض  سبق, مما
𝛂الداللة  الجودة الشاملة ) التركيز على العمالء، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة العليا،  ( البعاد      

بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المعتمدة عملية المراجعة البحث والتطوير، التدريب( في تحسين تكلفة 
 ". سلدى مصرف ليبيا المركزي داخل مدينة طرابل

 ( ما يلي:0)يتضح من اجلدول رقم كما 
 0.0.اجلدولية عند مستوى الداللة   ( وىي أصغر من قيمة ..00.احملسوبة واليت بلغت )  أن قيمة   -

. وبذلك نقبل فرض  0.0.وىو اكرب من  0.02.وليست بداللة إحصائية حيث (.0, 0 ودرجات حرية  )
( على أساس عدم وجود تأثَت معنوي ألثر         ( ونقبل الفرض البديل  )        العدم ) 

 ) كمتغَت تابع (. أبعاد اجلودة الشاملة ) كمتغَت مستقل ( على جودة ادلراجعة
, الرتباط طردي ضعيف بُت ادلتغَتين( أي أن ا 0..0.موجبة وتساوي  )  وحيث أن إشارة معامل االرتباط   -

 ادلراجعة.أي كلما زادت أبعاد اجلودة الشاملة زادت جودة 
من التغيَت  % 00.أ ن التغيَت يف ادلتغَت ادلستقل )أبعاد اجلودة الشاملة( يفسر    وتبُت قيمة معامل التحديد  -

 يف ادلتغَت التابع )جودة ادلراجعة(. 
وىذا يعٍت أن التغَت دبقدار وحدة واحدة يف قيم ادلتغَت ادلستقل  (- 0.03.تساوي  )   قيمة معامل االحندار  -

 (. - 0.03.)أبعاد اجلودة الشاملة( يؤدي إىل التغَت يف ادلتغَت التابع )جودة ادلراجعة( دبقدار ) 
) عند "يوجد أثر ذو داللة إحصائية  أنو على تنص اليت البديلة الفرضية لنقبو  العدم فرضية نرفض سبق, مماو 

αتوى الداللة مس الجودة الشاملة ) التركيز على العمالء، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة ( البعاد       
بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المعتمدة العليا، البحث والتطوير، التدريب( في تحسين جودة المراجعة 

 ".لدى مصرف ليبيا المركزي داخل مدينة طرابلس
 :اآليت( 0)وكذلك يتضح من اجلدول رقم 

 0.0.اجلدولية عند مستوى الداللة   ( وىي أكرب من قيمة 00000احملسوبة واليت بلغت )  أن قيمة   -
(. وبذلك نقبل  0.0.وىو اكرب من  ..00.( وليس لو داللة إحصائية حيث )  .0,  0) ودرجات حرية 
م وجود تأثَت معنوي عدعلى أساس  (        ( ونرفض الفرض البديل  )        فرض العدم ) 

 اجلودة الشاملة ) كمتغَت مستقل ( على احلصة السوقية) كمتغَت تابع (. ألبعاد 
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( أي أن االرتباط طردي بُت ادلتغَتين , أي   0033.موجبة وتساوي  )   وحيث أن إشارة معامل االرتباط   -
 كلما زادت أبعاد إدارة اجلودة الشاملة زادت احلصة السوقية . 

فقط من  % 000أ ن التغيَت يف ادلتغَت ادلستقل )أبعاد إدارة اجلودة الشاملة( يفسر    تبُت قيمة معامل التحديد  -
 التغيَت يف ادلتغَت التابع )احلصة السوقية( . 

قيم ادلتغَت ( وىذا يعٍت أن التغَت دبقدار وحدة واحدة يف  0000.تساوي  )   مة معامل االحندار أن قي  -
 (.0000.اجلودة الشاملة( يؤدي إىل التغَت يف ادلتغَت التابع )احلصة السوقية( دبقدار )  ادلستقل )أبعاد

) عند "يوجد أثر ذو داللة إحصائية  أنو على تنص اليت البديلة الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض سبق, ومما
αمستوى الداللة  ( البعاد الجودة الشاملة ) التركيز على العمالء، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة       

لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية  العليا، البحث والتطوير، التدريب( في تحسين الحصة السوقية
 ". المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي داخل مدينة طرابلس

 :اآليت( 0)ويتضح من اجلدول رقم 
 0.0.اجلدولية عند مستوى الداللة   ( وىي أكرب من قيمة 30330احملسوبة واليت بلغت )  أن قيمة   -

( وبذلك نقبل فرض العدم )  0.0.وىو أكرب من  0.20.( وبداللة إحصائية ) .0,  0ودرجات حرية  ) 
اجلودة  بعاد( على أساس عدم وجود تأثَت معنوي ال        ( ونرفض الفرض البديل  )        

 ) كمتغَت تابع (. دلراجعي احلسابات دبكاتب ادلراجعة) كمتغَت مستقل ( على التميز واإلبداع  الشاملة
( أي أن االرتباط طردي بُت ادلتغَتين , أي كلما 0000.موجبة وتساوي  )   حيث أن إشارة معامل االرتباط   -

 . دلراجعي احلسابات دبكاتب ادلراجعةاجلودة الشاملة زادت التميز واإلبداع  بعادزاد ا
من التغيَت %  00.ملة( يفسر اجلودة الشا بعادأ ن التغيَت يف ادلتغَت ادلستقل )ا   وتبُت قيمة معامل التحديد  -

 ( . دلراجعي احلسابات دبكاتب ادلراجعةيف ادلتغَت التابع )التميز واإلبداع 
( وىذا يعٍت أن التغَت دبقدار وحدة واحدة يف قيم ادلتغَت ادلستقل  00.0.تساوي  )  أن قيمة معامل االحندار  -

( دلراجعي احلسابات دبكاتب ادلراجعةاجلودة الشاملة( يؤدي إىل التغَت يف ادلتغَت التابع )التميز واإلبداع  بعاد)ا
 (.00.0.دبقدار )

) عند مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية  أنو على تنص اليت البديلة الفرضية لنقبو  العدم فرضية نرفض سبق, اومم
αالداللة  الشاملة ) التركيز على العمالء، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة العليا، الجودة ( ألبعاد       

بمكاتب المحاسبة والمراجعة ( في تحسين التميز واإلبداع لمراجعي الحسابات البحث والتطوير، التدريب
 ". القانونية المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي داخل مدينة طرابلس
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 . نتائج الدراسة:9
 حيث ,الدراسة بيانات تحليلل وفقاً  وذلك للبحث, العامة النتائج استخالص ديكن التطبيقية الدراسة خالل من

 األيت:  أتضح

اجلودة الشاملة وادلتمثلة يف: )الًتكيز على العمالء, العمل بروح الفريق, دعم اإلدارة العليا, البحث  أبعاد أن .1
والتطوير, التدريب( تؤثر يف ربسُت أبعاد ادليزة التنافسية وادلتمثلة يف )التكلفة, اجلودة, احلصة السوقية, التميز 

 عة القانونية قيد الدراسة.واإلبداع( دلراجعي احلسابات دبكاتب احملاسبة وادلراج
إحصائية ألبعاد اجلودة الشاملة على ربسُت تكلفة عملية ادلراجعة دبكاتب احملاسبة وادلراجعة  داللة ذو أثر وجود .7

 القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس.
αإحصائية ) عند مستوى الداللة  داللة ذو أثر وجود .3 اجلودة الشاملة يف ربسُت جودة ( ألبعاد       

 .ادلراجعة دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس
αيوجد أثر ذو داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة  .4 اجلودة الشاملة ) الًتكيز على العمالء,  ( ألبعاد      

العليا, البحث والتطوير, التدريب( يف ربسُت احلصة السوقية دلكاتب احملاسبة العمل بروح الفريق, دعم اإلدارة 
 وادلراجعة القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس.

) الًتكيز على العمالء, العمل بروح الفريق, دعم اإلدارة اجلودة الشاملة  إحصائية ألبعاد داللة ذو أثر وجود .5
البحث والتطوير, التدريب( يف ربسُت التميز واإلبداع دلراجعي احلسابات دبكاتب احملاسبة وادلراجعة العليا, 

 القانونية ادلعتمدة لدى مصرف ليبيا ادلركزي داخل مدينة طرابلس.
 (,الًتكيز على العمالء, العمل بروح الفريق, دعم اإلدارة العليا, البحث والتطويراجلودة الشاملة ) أبعاد أن  .6

كان ,  )التدريب( ما عدا البعد اخلامس,مرتفعة بدرجة تكاو المبحوثة  دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية
 .بدرجة متوسطة

معايَت مهنية وثقافية  توفير على تعمل ال, المبحوثة دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية اجلودة الشاملة أن  .7
 .واجتماعية يتم تقييم الزمالء ادلراجعُت على أساسها

االهتمام  في, ةالمبحوث إدارة اجلودة الشاملة دبكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية قبل مه القصور بعض هىاك أن .8

 .االحتياجات ادلطلوبةال تتمشى مع وإهنا  ال يتم اختيار مدربُت ذوي كفاءة للدورات,حيث  بالتدريب، الكافي
إدارة اجلودة الشاملة على إتاحة الفرصة ذلم للمشاركة واإلسهام بادلؤسبرات والدورات سواء يف  عدم حرصوكذلك 

 .الداخل أو اخلارج
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 . توصيات الدراسة:01
 بااليت: نوصي الدراسة إليها توصلت اليت النتائج خالل من
 يف ادلؤسسات ادلهمة ادلفاىيم من وادليزة التنافسية الشاملةاجلودة  مفهومي من كل أن اعتبار على العمل .0

ونشر ثقافة  واسع, نطاق على اجلودة الشاملة ثقافة نشر إىل اذلادفة والندوات الورش عقد على والعمل الليبية,
وادلراجعة مكاتب احملاسبة  أىداف إىل ربقيق للوصول ادلثلى الوسيلة واعتبارىا ادليزة التنافسية دلراجع احلسابات,

 .القانونية
 الكفيلة السبل القصور وتوفَت بعض من يعاين والذي ببعد )التدريب( ادلرتبطة اجلوانب دعم على العمل .0

 ادلناسبة. التدريبية بالربامج للقيام ادلستلزمات كافة إلجناحو, وتوفَت
 األعمال ادلكلفُت هبا. تشجيع العمل ضمن فريق دلراجعي احلسابات ودعمهم وتفويض السلطات الالزمة الجناز .3
االىتمام بادليزة التنافسية دلكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية, ومعرفة أىم العوامل ادلؤثرة عليها ومعوقاهتا, والعمل  .0

 على ازلتها.
 القطاعات من وغَتىا وادلرافق التعليم مثل قطاع أخرى على ميادين مستقبلية بالتطبيق دراسات بإجراء نوصي .0

 .األخرى اخلدمية
 المراجع:

 .(اجلامعية الدار :اإلسكندرية) التنافسية, ادليزة لتحقيق مدخل البشرية ادلوارد (2..0مصطفى ) بكر, أبو -
 (7092, اخلامس العدد ,والتطبيقية اإلنسانية وليد للعلوم بٍت جامعة رللة) الصقر, إبراىيم, و البطي, امحد -

 اجلامعة كليات على بالتطبيق - التنافسية القدرات لتنمية كمدخل الشاملة اجلودة إدارة جناح مقومات"
 ."بزلينت األمسرية

 )رللة دراسات االقتصاد واألعمال, سامل وعزوزة, عثمان زلمد و النيحوي, إمساعيل زلمد التَت, أمحد -
 ادليزة التنافسية خالل من ادلايل األداء وربسُت ادلسؤولية زلاسبة نظام تطبيق بُت ادلباشرة غَت (, العالقة7079

 (.935-995كلية االقتصاد والعلوم السياسية ,مصراتو, صص), يبيةالل ادلؤسسات يف
  (عمان والتوزيع, للنشر الصفاء دار (ادلنظمات, يف الشاملة (اجلودة7099طارق ) ,والشبلي , مأمون  الدرادكة -

 أداء لتحسُت كمدخل الشاملة اجلودة إدارة (,7092 االجتماعية, الدراسات ادلعمري, عبد ادللك, امحد )رللة -
 والالسلكية دبحافظة السلكية االتصاالت مؤسسة موظفي آلراء ربليلية دراسة :العامة ادلؤسسات وخدمات

 .تعز

 اإلداري التمكُت أثر" (, 7099(, 4) 2األعمال, إدارة يف األردنية نصَتات,  فريد )اجمللة عدنان و ادلاضي,  -
 .األردنية اجلامعة مستشفى يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق على

 (.والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار) الشاملة, اجلودة إدارة (, 7005) الوىاب عبد العزاوي, زلمد, -
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 ,التفكَت (2002) رشدي طارق وجبة, زلمود مصطفى بكر, و وأب زلمد الدين مجال ادلرسي, -
 .(اإلسكندرية اجلامعية, الدار (تطبيقي, منهج :واإلدارة اإلسًتاتيجية االسًتاتيجي

 ادلكتب:مصر) احلديثة, ادلنظمات يف التنافسية وادليزة اإلسًتاتيجية اإلدارة (,7090السالم ) عبد أمحد سليم, -
 .(احلديث اجلامعي

 وزارة حالة :احلكومي القطاع يف الشاملة اجلودة إدارة"(, 7009(, 9) 92الَتموك,  أحباث طعامنة, زلمد )رللة -
 عمان. الصحة,

ادليزة  لدعم األنشطة تكاليف زبفيض يف للتكاليف االسًتاتيجي التحليل ( دور:645الطيب ) عثمان, فارس -
 . احملاسبة يف دكتوراه رسالة العليا, الدراسات كلية ,(النيلُت جامعة :اخلرطوم)التنافسية,

 رسالة وادلتوسطة, الصغَتة للمؤسسات التنافسية ادليزة ربقيق يف التأىيل دور (2013) ىدى كايف, -
 .(اجلزائر ورقلة, جامعة) ماجستَت,

 اخلرطوم)الصناعية, بادلنشات التنافسية ادليزة دعم يف ادلرجعي القياس دور أسلوب (7095حافظ ) زلمود, أمحد -
 .ماجستَت رسالة العليا, الدراسات كلية ,(النيلُت جامعة
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Abstract: 
This study aimed to identify the impact of total quality in the competitive advantage in 

the Libyan audit's offices (auditors accredited by the Libyan Central Bank in Tripoli). 

The descriptive approach was adapted and the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) was also conducted for the data analysis. The study sample consisted of  (60) 

questionnaires, the total number of  questionnaires subject to analysis were (51). To 

fulfill the objectives of the study, a  questionnaire was designed.  Numerous significant 

results were revealed, include that there is an impact of total quality with its 

dimensions: (conviction and support of senior management – work teams - training) on 

competitive advantage (cost, quality, creativity) in the Libyan audit's offices. 

- Key words: total quality, competitive advantage, auditors. 

 


