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 ملخصال
لمالي منن طبيق نظام محاسبة المسؤولية، وتحسين األداء االبحث إلى دراسة العالقة غير المباشرة بين ت يهدف

الهدف، تم أخذ آراء عينة من المحاسبين والمنراععين العناملين ولتحقيق هذا  .خالل الميزة التنافسية في المؤسسات
ع مفردة. وباستخدام المنهج الوصفي، واعتماًدا على أسلوب االستبيان كوسيلة لجمن 47بمدينة مصراتة والتي بلغت 

 نتناجج البحنث ترنير إلنى وعنود تنيرير غيننر .SPSS البياننات الالزمنة، تنم اختبنار فرانية البحنث باسنتخدام برننامج
 مباشر لنظام محاسبة المسؤولية على تحسين األداء المالي بواسطة الميزة التنافسية.

 .ميزة التنافسية: محاسبة المسؤولية، تحسين األداء المالي، والالدالةالكلمات 
 

 .الميزة التنافسيةمحاسبة المسؤولية، تحسين األداء المالي،  ت الدالة:لماالك
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Abstract 
 The aim of the study is to examine the indirect relationship between accounting 

responsibility and financial performance via competitive advantage. To achieve the study 

aim, forty-seven accountants, who work in Misurata, were selected and surveyed. This study 

relied upon the descriptive approach using a questionnaire method as a data collection tool. 

SPSS program was used to analyze the collected data. The results showed that there is an 

indirect impact of accounting responsibility on improving financial performance via 

competitive advantage. 
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  المقدمة .1

وزيادة  ،من تبني اقتصاد المعارف ،في ظل التطورات المتسارعة التي تواجه المحيط االقتصادي
أصبح  ،حجم المؤسسات وتعقد هياكلها، وظهور التطور التكنولوجي السريع، واشتداد حدة المنافسة

ي اتخاذ القرارات قدر الكافي من المعلومات التي تساعد فتوفير ال ،ة هذه المؤسساتإدار لزامًا على 
وأكثرها مالئمة ومرونة بشكل  ،لذا تسعي هذه المؤسسات إلى توفير أفضل وأدق المعلومات .الرشيدة

وبالكيفية التي تتيح لها اتخاذ القرارات  ،لمواجهة مشاكلها المتزايدة ؛ةدار يتناسب مع احتياجات اإل
 للمؤسسات. وبالتالي تحسين األداء المالي ،لمالئمفي الوقت ا ،المناسبة

واألداء المالي يبين مدى مساهمة األنشطة في خلق القيمة أو الفعاليةة فةي اسةتخدام المةوارد الماليةة 
(. وتكمةن أهميةة 38: 2000المتاحة مةن خةالل ولةوأل األهةداف الماليةة بلقةل التكةاليي الماليةة  جمعةة، 

، ومراقبةةةة أوضةةةاعها، ة متابعةةةة أعمةةةال المؤسسةةةة، وتفحةةة  سةةةلو هاموضةةةوأل األداء المةةةالي، فةةةي عمليةةة
وجيةةه اإلدارة نحةةو االتجةةاه الصةةحيح، مةةن خةةالل تحديةةد المعوقةةات واالنحرافةةات، وبيةةا  وتقيةةيم أدائهةةا، وت

أسباوها واقتراح اإلجراءات التصحيحية، وفقا لألهداف العامة للمؤسسة، والمسةاهمة فةي اتخةاذ القةرارات 
جيةةه (. وتعةةد المسةةؤولية مفتةةاح تو 2000جمعةةة، علةةى االسةةتمرارية والبقةةاء والمنافسةةة   السةةليمة؛ للحفةةا 

الجهةةةود نحةةةو هةةةدف مكافحةةةة االنحرافةةةات السةةةالبة، وتنميةةةة االنحرافةةةات الموجبةةةة، أو أنهةةةا مفتةةةاح قيةةةا  
 الوحدة االقتصادية، حيث أنها تؤدي إلى تلكيد الرغبة والعزيمة، والقدرة علةى التحةدي مةن خةالل تنميةة

(. وبدأت محاسبة 2013ل للطاقة، أو الموارد المتاحة  جاور، روح االوتكار للوحدة إلى أفضل استغال
المسةةةةؤولية  لسةةةةلول يهةةةةدف إلةةةةى الرقابةةةةة، وتقيةةةةيم أداء العةةةةاملين فةةةةي المن مةةةةات بمسةةةةتوياتهم اإلداريةةةةة 

ا األسةلول تطةوير المختلفة؛ لمسائلتهم عن نتائج أعمةالهم مقارنةة بةاألداء المخطةط مسةبًقا، ويتطلةب هةذ
نفيةةذ الخطةةط لةةدى المسةةتويات المختلفةةة. مةةا يخةةدم مراقبةةة األداء وتحديةةد مشةةاكل تاألن مةةة المحاسةةبية، ب

وقةةد وةةرز ن ةةام محاسةةبة المسةةؤولية  لحةةد أسةةاليب المحاسةةبة اإلداريةةة، وهةةدف تةةوفير معلومةةات محاسةةبة 
أدائهةةم ضةةمن أاةةار المسةةؤولية  بصةةورة تقةةارير أداء تعمةةل علةةى رقابةةة المسةةؤولين فةةي األقسةةام، وبتقيةةيم

(. ومةن هنةا 2013لهم من قبل اإلدارة العليا  جاور، وها، والنابعة من الصالحيات الممنوحة المكلفين 
ظهةةةر دور محاسةةةبة المسةةةؤولية  لحةةةد أدوات المحاسةةةبة اإلداريةةةة الحديثةةةة، التةةةي تضةةةمن حسةةةن تسةةةيير 

الل تفةةويج جةةزء مةةن الصةةالحيات وتقةةويم من مةةات األعمةةال  تصةةحيح المسةةارات وتعةةديلها(، مةةن خةة
ى إلةى ظهةور مةا يسةمي بالالمر زيةة فةي اإلدارة، والتةي لةددارات المختلفةة وهةا، األمةر الةذي أداإلدارية 
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فيهةةا تقةةوم اإلدارات العليةةا وتفةةويج بعةةج صةةالحياتها الخاصةةة باتخةةاذ القةةرار إلةةى اإلدارات الوسةةطي 
سبة تزويةد كز يسهل إدارتها، وهذا يحتم على المحاوالدنيا، وأ  نجاح ذلك يتطلب توزيع العمل إلى مرا

لالزمةةةةة لغةةةةره محاسةةةةبتهم عةةةةن أنشةةةةطتهم، وتحديةةةةد نتةةةةائج النشةةةةا  اإليجاويةةةةة اإلدارة العليةةةةا بالتقةةةةارير ا
والسةةلبية علةةى حةةد سةةواء، لتطةةوير اإليجةةاوي منهةةا، والوقةةوف لمعالجةةة االنحرافةةات السةةلبية فةةي المسةةتقبل 

 (.2005 الربيعي وعبدالمطلب، 
ًء  انةت ماديةة خةالل االسةتغالل األمثةل لمواردهةا، سةوا تحقق الميةزة التنافسةية فةي المؤسسةات مةنوت

أو ماليةة أو فنيةة أو بشةرية أو فكريةةة أو تن يميةة، باإلضةافة إلةي القةةدرات والكفةاءات والمعرفةة، و يرهةةا 
ية، تتمثةل فةي خطةط من اإلمكانيات التي تتمتع وها الشر ة، وهذا األمر يتطلةب ونةاء اسةتراتيجية تنافسة

وقدرة إدارة المؤسسةات علةى تحقيةق األهةداف تحقيق التوافق وين البيئة التنافسية، اويلة األجل شاملة ل
وتحسين األداء، وتوصف هذه االستراتيجية بلنه القرار الذي يضمن تحريك تلةك المةوارد بطريقةة تمكةن 

 وين المنافسين، وزيادة قيمةة الشةر ة مةناإلدارة من الوصول إلى أفضل الطرق المتاحة لتحقيق التميز 
 وجهة ن ر عمالئها.

 مركلة البحث .2
لتوفر المؤسسات على اختالف أنواعها الوسائل واألدوات التي  ،إلى الوجود المحاسبة ظهرت

ا ومشكلة تساعدها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات السليمة. ومع وروز ن م المعلومات وتطوره
ر واإلنتاج الوفير والتقنيات العالية، أصبحت اتخاد القرارات في الوحدات االقتصادية ذات الحجم الكبي

بحيث يصعب تحديد  فاءة هذه القرارات  ؛ات لمختلف المواضيع والمستويات معقدةعملية اتخاذ القرار 
من قبل المسؤولين ، القرارات في المستويات اإلدارية المر زية، ول ظهرت الحاجة لصنع واتخاذ تلك

 ،(. وتعد ن م المعلومات وخاصة المحاسبية منها2009  مكي، المشرفين على إدارة المراكز مباشرة
ون ًرا لكو  الن م المحاسبية  .عملية اتخاذ القراراتفي  اإلدارةمن أهم المصادر التي تعتمد عليها 

ر البيانات والمعلومات التحليلية خالل الفترة المعمول وها في البيئة المحلية ال تساعد على توفي
ومن ثم تحفيز العاملين  داء،وتقويم األ يقوم أوالً  ،يجاد ن ام رقاوي فاعلإصعب ال فإنه منالمالية، 

أ   إلى (2019  وآخرو  توصلت دراسة الفطيسي  وقد .على القيام بالعمل المخطط المطلول منهم
في الرفع من  األساسيام محاسبة المسؤولية ذو الدور % من المؤسسات الليبية ال تطبق ن 50

والتي  ،عدم استخدام التكاليي المعيارية وتقارير األداء أكد (2020عمارة     ما أ .اءمستويات األد
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في البيئة الليبية. وتعتبر محاسبية المسؤولية أداه مهمة لمساعدة اإلدارة  ،تعد ر يزة محاسبة المسؤولية
واإلحصائية أكثر حيث تجعل البيانات والمعلومات المالية  ،اليب المحاسبة اإلداريةأس أحدباعتبارها 

ويساعد ن ام محاسبة  المختلفة.المستويات اإلدارية  علىنيات التخطيطية صالحية في إعداد الميزا
فة المخططة والنتائج الفعلية ومعر  داءفي تقييم األداء عن اريق المقارنة وين معايير األ ةالمسؤولي

. (2019، وآخرو    الفطيسيداء القرارات التي تؤدي الى تحسين األ وإتخاذ ،أسباوها ومعالجتها
أنه ال يمكن تطبيق ن ام محاسبة المسؤولية في  (2012أظهرت دراسة الدواجي   ،عالوة على ذلك
أال  ،هم لب المقومات لتطبيقه، وذلك لعدم توفر مقوم مأ الر م من توفر  على ،مينلشر ة ليبيا للت

في  افقد وينت نتائجها أ  هناك قصور  ،(2004دراسة المقروص   المعيارية. أماوهو ن ام التكاليي 
 (.2020 نقاًل عن عمارة، الليبية توفر المقومات األساسية لن ام محاسبة المسؤولية في المؤسسات 

وينها محاسبة ومن  ،  أدوات المحاسبة اإلداريةأ( إلى 2015عالوة على ذلك توصلت نوبلي  
لي في المؤسسة ات تحسين األداء المايجاوي على مختلف مؤشر تقوم بالتلثير اإل ،المسؤولية

والبعج األخر يساهم في  ، التحليل المالي ،فبعضها يساهم في عملية القيا  والتقييم ،االقتصادية
سبة المسؤولية ( أ  محا2010ويؤ د األسطل   .التحسين المباشر لمؤشرات تحسين األداء المالي
أ  تطبيق  ما  ؤسسات الصناعية في البيئة العربية.تساهم في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للم

 ،محاسبة المسؤولية يساعد إدارة المؤسسات في تحقيق وظائفها من تخطيط والتوجيه والتن يم والرقابة
 وخاصة في ظل ن ام الالمر زية ،سبوبالتالي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المنا

أ  هناك عالقة ذات داللة  إلى Okoye( 2011صلت دراسة  تو و  (.Allahverdi، 2014اإلدارة  
وأوصت بل  يستخدم ن ام محاسبة المسؤولية  ،إحصائية وين محاسبة المسؤولية واألداء اإلداري 

الدراسات السابقة أ  العديد من وتشير  لما له فائدة في ضبط األداء في المؤسسات. ؛بشكل أشمل
السيما في إدارة استثمار األموال المتاحة أو في  ،األداء المالي المؤسسات الليبية أظهرت ضعًفا في

 (. 2018المندلسي وعرفة،  ؛2008  مال،على سبيل المثال: تحقيق فرص أعلى من العوائد  

الستمرارية، فهو آلية تعكس نجاح وفعاال للنمو وا كما يمثل األداء المالي محورًا أساسياً 
من أجل تحقيق األهداف  ،لوسائل المالية المتاحة لها  الكفاءة(المؤسسات في االستخدام األمثل ل

لذا يتوجب على إدارة المؤسسات تقييم أدائها المالي إلعطاء الصورة الحقيقية . المرسومة  الفعالية(
في دراسة وتحليل مر زها المالي وربحية أموالها، و ذلك لها باعتباره أداة رقاوية فعالة تعتمد عليها 
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ا، ومحاولة معالجة مواان القوة والضعف، مما يسمح لها باستغالل مواان القوة لتدعيمهالكشف عن 
نقا  الضعف باتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة لها، ومن تم تحسين األداء المالي  نوبلي، 

يكو  للمؤسسات القدرة التنافسية من خالل تقديم ميزة تنافسية الود أ   ولتحسين أدائها(. 2015
ويرها لتستمر  ميزة تنافسية تجاتها،  ما يتطلب األمر المحاف ة على هذه الميزة والعمل على تطلمن

والذي يعد من أهم  ،ة المؤسسات إلى التحسين المستمرإدار في البيئة المحيطة، األمر الذي يدفع 
يجاد أساليب إويتحقق ذلك من خالل  .تقرار الميزة التنافسية على المدى البعيدالعوامل الحديثة الس

تتمثل فيما يطلق عليه بالكفاءات المحورية  والتي التي و  ،فاعلة للوصول إلى الفرص المستقبلية
يتوقف عليها بقاء الشر ة وتطورها او انسحاوها من السوق(، أو القدرات التي تحقق للمن مة مر ز 

 (.2012، كعبد الملة أو الريادة فيما تقدمه من منتجات أو خدمات  القياد

 يمكن صيا ة مشكلة البحث في التساؤل التالي: قما سبوبناًء على 

هل هناك عالقة غير مباشرة بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي في 
 المؤسسات الليبية من خالل الميزة التنافسية؟

   البحثرايات ف .3

 لتالي:من خالل االاالأل على الدراسات السابقة، تم صيا ة الفرضية ا
وتحسين األداء المالي في  ،ك عالقة  ير مباشرة وين تطبيق ن ام محاسبة المسؤوليةلهنا"

 التنافسية".المؤسسات الليبية من خالل الميزة 

   دف البحثنننننه .4

لة التعرف على الدور الذي يمكن أ  تقوم به محاسبة الهدف الرئيسي لهذا البحث في محاو تمثل 
 ت األداء المالي من خالل الميزة التنافسية للمؤسسات محل البحث.المسؤولية لتحسين مؤشرا

 حثننننالبية نننأهم .5

من أهمية تطبيق آلية من آليات المحاسبة اإلدارية، أال وهي محاسبة  حثتنبع أهمية الب
لمزة التنافسية واالرتقاء باألداء المالي.  ما أ  البحث يقدم نموذجا جديدا المسؤولية وهدف تعزيز ا

طبيق محاسبة راسة المتغيرات الثالث، باختبار الميزة التنافسية  متغير معتره للعالقة وين تلد
 المسؤولية وتحسين األداء المالي.
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 ار النظري للبحثنننننننننننإلطا .6
رز ن ام محاسبة المسؤولية  لحد أساليب المحاسبة اإلدارية و ن ام فرعي منها، وهدف توفير و

تقارير أداء تعمل على رقابة عمل المسؤولين في األقسام واإلدارات وبتقييم معلومات محاسبية بصورة 
ابعة من الصالحيات الممنوحة من قبل اإلدارة العليا ها والنأدائهم ضمن إاار المسؤولية المكلفين و

(. وتعد محاسبة المسؤولية أداة عصرية مهمة نشلت في ظل توجه العالم نحو 2009 مكي، 
أتى هذا التوجه نتيجة  بر حجم المؤسسات وهياكلها اإلدارية وتنوأل أنشطتها، مما الالمر زية، حيث 

مسؤولية واحد القيام باتخاذ  افة القرارات اإلدارية  جعل من الصعوبة بإمكا  فرد واحد أو مر ز
واإلشراف والرقابة المباشرة. لذلك تم تقسيم العمل على مراكز مسؤولية وبلحجام مختلفة، وتفويج 

الحيات لمستويات إدارية مختلفة في مهام معينة مع مساءلة ومحاسبة  ل فرد تم تفويضه عن الص
ل مر ز بالتكاليي واإليرادات المرتبطة به ومقارنة األداء الفعلي مر ز معين، فهنا يتم ربط  ل مسؤو 

هدف مع ما هو مخطط، ومن ثم تحليل االنحرافات ومعرفة أسبال حدوثها، ووضع أسس العالج لها و
 (.2008،  واديتوفير ن ام للمراقبة وتقييم األداء المالي 

 تحسين األداء المالي 1.6
عن أداء المؤسسة من خالل تحقيق عدد من األهداف المالية، إ  األداء المالي هو تعبير 

المتمثلة في الربحية، وتحقيق معدالت نمو مرتفعة، وتحسين القيمة االقتصادية للمؤسسة، باإلضافة 
مواجهة المخاار المالية الناجمة من استخدام الديو  وأموال الغير في تمويل استخدامات  إلى

(. ويعبر األداء المالي عن االتجاهات التي استخدمتها المؤسسة 2012المؤسسة  نور والحديثي، 
(. وتكمن أهمية األداء 2017للوصول إلى األهداف من خالل دراسة المبيعات واإليرادات( أووزيد، 

المالي في متابعة ومعرفة نشا  المؤسسة وابيعته، متابعة ومعرفة ال روف االقتصادية والمالية 
جراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية، والمساعدة في فهم المحيطة، المساعدة في إ

 (. 2012التفاعل مع البيانات المالية  نور والحديثي، 

يس فاعلية اإلدارة في توليد األرباح، ( الربحية: تق1فتتمثل في  أما مجاالت األداء المالي 
( المر ز السوقي: ويتمثل 2سسة لموجوداتها،  وتستخدم أيضًا للحكم على  يفية  فاءة استخدام المؤ 

( 3بالحصة السوقية للمؤسسة، وتشير إلى نسبة حجم األعمال المتوفرة لكل سلعة أو خدمة،  
االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج بما تتضمنه من موارد وااقات مادية  اإلنتاجية: مقياسًا لمدى
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( قيادة المنتجات: وتتمثل بقيام اإلدارات 4دافها،  وبشرية متاحة للمن مة، بما يكفل لها تحقيق أه
الرئيسة بالمؤسسة وتقويم التكاليي والجودة والمر ز السوقي لكل منتج من المنتجات الحالية 

( تنمية األفراد واتجاهات العاملين: والمشار إليه ووصفه مجال أداء 5خطط لها،  والمنتجات الم
تجميع تقارير متنوعة لتقويم األسلول الذي تتبعه المؤسسة  رئيسي تسعى المن مات لقياسه عن اريق

ى ( المسؤولية العامة: مقاييس تقويم مد6في سد االحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة،  
( والموازنة وين أهداف المدى 7نجاحها في تحمل مسؤولياتها نحو العاملين والموردين والمجتمع،  

يل: تقوم المؤسسة بإجراء دراسة متعمقة بشل  التداخل وين مجاالت األداء القصير والمدى الطو 
ر في األرباح واالستقرا الرئيسية للتلكد من أ  األهداف الحالية لم يتم تحقيقها على حسال

  (Wheelen and Hunger, 2006).المستقبل

 حاسبة المسؤوليةم 2.6
يد مختلف مراكز اتخاذ القرارات بحيث يحقق المسؤولية هي ذلك الن ام الذي يقوم وتحدمحاسبة 

ربط الرقابة المحاسبية بالهيكل التن يمي، وبالتالي يقوم وتقويم أداء المسؤولين عن تلك المراكز التي 
( بلنها أسلول 84: 2013(، فيما أكد جاور  308: 2009لمسؤولية  عبد اللطيي، تسمى مراكز ا

اء المسؤولين في المستويات اإلدارية، من حيث مدى رقاوي محاسبي لخدمة اإلدارة في تقيم أد
أنها عبارة  Pandey (1996, p.523التزامهم بالتكليفات واألهداف من خالل التقارير. فيما يرى  

دات المخططة والفعلية من قبل األفراد المسئولين عنها. فيما ع واوالأل التكاليي واإليراعن ن ام لتجمي
مسؤولية، وفقا الحتياجات المدراء من المعلومات  تائج  ل مر زيرى أخرو  أنها ن ام يقيس ن

(. واستنادا لما تقدم فإ  محاسبة المسؤولية 318: 2019لتشغيل مراكز مسؤولياتهم  رشيد وآخرو ، 
ي عبارة عن أداة ووسيلة تستخدم من قبل اإلدارة لغره قيا  أداء األفراد واألقسام لضما  ه

مع اهداف المؤسسة. وحتى يحقق ن ام محاسبة المسؤولية األهداف  االنسجام الوحدات المختلفة
هيكل تن يمي توضح فيه -1(: 2013المرجوة منه، يجب توافر عدة مقومات  ما ذ ر جاور  

ن م للمحاسبية فعالة تمكن من حسال األداء الفعلي -2والمسئولية توضيحًا دقيقًا،  خطو  السلطة
 ير رقاوية  ن ام التكاليي المعيارية والموازنات التخطيطية.معاي-3مع ربطه بمراكز المسئولية 
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  لميزة التنافسيةا 3.6
فيه المؤسسة  أ  الميزة التنافسية عبارة عن مجال تتمتع 20(:  2002يشير المرسي وآخرو  

من أثر التهديدات، وتنبع الميزة  بقدرة أعلى من منافسيها في استغالل الفرص الخارجية أو الحد
ية من قدرة المؤسسة على استغالل مواردها المادية أو البشرية، فقد تتعلق بالجودة أو التنافس

والتطوير أو وفرة الموارد  التكنولوجيا أو القدرة على خفج التكلفة أو الكفاءة التسويقية واالوتكار
 (Porter, 1986: 48المالية، أو تميز الفكر اإلداري، أو امتالك موارد بشرية مؤهلة". وينما يؤ د  

بلنها تنشل بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف ارق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل 
انيًا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية المنافسين، حيث يكو  بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميد

للمؤسسة يتم  ( إلى أنهةا ميزة أو عنصر تفوق 37: 1996إوداأل بمفهومه الواسع". وأشار خليل  
تحقيقه في حةالة إتباعهةا الستراتيجية معينة للتنةافس، ويتفق مع م الباحثين على أ  نموذج وورتر 

 Porter) المنتجات التي  فسة التي تم ربطها بالبيئة، من خاللالمعروف في تحديد استراتيجيات المنا
، مما يتيح للمؤسسة تحقيق أعلى تقدمها الشر ة والمتوافقة مع وحدات األعمال، هو األكثر تفضيالً 

الكفاءة والجودة واإلوداأل واالستجابة للعمالء واألكثر موثوقية. وقد اعتمد وورتر في تصنيفه للميزة 
تي تتحقق للعميل والتي تتمثل اما في التميز أو التكلفة المنخفضة  كافي، التنافسية على القيمة ال

2013.) 
 ؤولية والميزة التنافسية وتحسين األداء الماليبين نظام محاسبة المس العالقة 4.6

إ  الطبيعة المتشار ة ألهداف المؤسسة وحاجات األاراف المرتبطة تنسحب على ابيعة مجاالت 
األهداف المتشابكة، وتفره على المؤسسة تحقيق حد أدنى من التنسيق  األداء التي تغطي تلك

ا  األداء في مختلف المجاالت متنا مة في  ل ج قيوالتالزم وين تلك األهداف، بحيث تكو  نتائ
(. ويرتكز األداء على قدرة 2012المراكز بالشكل الذي يدعم األداء الكلي للمن مة  نور والحديثي، 

(، مما يشير إلى 2009ل التلثيرات الداخلية والخارجية لتحقيق أهدافه  زويلف، المؤسسة في استغال
ة ورفع أداء وحداتها، والن ر إلى السوق هما الكفيال  وتحسن أ  اهتمام المؤسسة وبيئتها الداخلي

مستوى األداء في البيئة التنافسية.  ما يتلثر األداء المالي بعوامل متعددة تمثل في العوامل 
تصادية والعوامل التن يمية مثل الهيكل التن يمي والحجم، والعوامل اإلدارية مثل القدرات اإلدارية االق

 تلفة، ومدى توفر جانب الخبرة والمعرفة لدى المديرين في  افة المستوياتللمستويات المخ
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 Hopkins and Hopkins, 1997)تحقيق األداء المالي الجيد، يجب أ  تتطور القدرات . ول
المؤسسة التنافسية ويمكنها من التعامل تن يمية عند  افة المستويات بما يسهم في زيادة قدرة ال

ال، وتساعد في ضما  تنفيذ العمليات بكفاءة وبالتالي  سب مزايا تنافسية الصحيح مع ويئة األعم
 (.2012تؤدي إلى تطوير األداء المالي  نور والحديثي، 

المؤسسات بغج الن ر محاسبة المسؤولية مهم في جميع  ومن هذا المنطلق فإ  تطبيق ن ام
نت هادفة للربح أو  ير هادفة عن ابيعة نشااها سواٌء  انت خدمية أو تجارية أو صناعية أو  ا

للربح. وعدم إعطاء األهمية الكافية لدور محاسبة المسؤولية في ظل تعدد مؤشرات تحسين األداء 
يزتها التنافسية، والتي تعتبر ودورها من المؤشرات  ير المالية المالي، قد يؤثر بالسلب على تحقيق م

مادية أو البشرية أو الفكرية وقد تتعلق بالجودة أو النابعة من قدرة المؤسسات على استغالل مواردها ال
بالتكنولوجيا أو القدرة على تخفيج التكلفة. ولهذا فإ  المؤسسات الصناعية في حاجة لن ام محاسبة 

 (. وعليه يمكن اشتقاق الفرضية التالية: 2020سؤولية لتحسين أدائها المالي  عمارة، مراكز الم
طبيق نظام محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي في هنالك عالقة غير مباشرة بين ت

 .المؤسسات الليبية من خالل الميزة التنافسية
 الدراسة الميدانية .7

 البحث منهجية 1.7
تناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة يوالذي  ،وصفي التحليليهج الالمن على اعتمد البحث

 هايتفاعل مع  ير أنه ،الباحث في مجرياتها ومتاحة للدراسة والقيا   ما هي في الواقع دو  تدخل
 :البحث على نوعيين أساسيين من البياناتهذا وسوف يعتمد  .ويصفها ويحللها

ميع المعلومات نات لدراسة بعج مفردات البحث وحصر وتجالبيانات األولية: وذلك وتوزيع استبيا -
حليل اإلحصائي واستخدام الالزمة في موضوأل البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام الت

(Statistical Package for Social Science) SPSS  ورنامج االختبارات اإلحصائية
 م موضوأل البحث.المناسبة وهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدع

الخاصة أو المتعلقة بمتغيرات  والمنشوراتالبيانات الثانوية: وذلك بمراجعة الكتب والدوريات  -
 ، والميزة التنافسية(.ةالمسؤوليمحاسبة  المالي،حسين األداء البحث  ت
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 مجتمع وعينة البحث 2.7
ون را  ة.مصراتينة بمد والخاصيتكو  مجتمع البحث من المحاسبين العاملين بالقطاعين العام 

لصعوبة تحديد مجتمع البحث بشكل دقيق، األمر الذي يصعب معه اختيار عينة عشوائية تم اختيار 
الماجستير البة  اقتصرت الدراسة المقطعية على . حيثير عشوائية من مجتمع البحثعينة  

ستبانة، ا 50ت الموزعة ولغت االستبانامصراتة. وقد باألكاديمية الليبية/ الممارسين لمهنة المحاسبة 
 .ةاستبان 47تبين أ  الصالح للتحليل منها هو 

 قياس المتغيرات 3.7
يوضح قيا  متغيرات البحث األسئلة المستخدمة لقيا   ل متغير من متغيراته، حيث تم تصميم 
قائمة استبيا  تتضمن  ل المحاور موضوأل البحث لتحقيق أهدافه، استنادا إلى الدراسات السابقة 

  يا   ل متغير من متغيرات البحث؛ حيث استخدم لقيا  المتغير التابع  تحسين األداء( المقيالق
( بعد تعديله لمالءمة البيئة المحلية، احتوت  ل فقرة على 2014المستخدم من قبل نور وآخرو   

خمس إجابات (دائما،  الًبا، أحيانا، نادرا، إاالقا ، حيث تمثل الخانة األولى  دائمةًا( الحةد األعلةى 
تجابة عليها  درجة درجات ، أما الخانة  إاالقا  فقد أعطي لالس 5للمشار ة االجتماعية ووز  (

( ذو المستويات الخمس باعتباره أنسب المقاييس Likert Scaleواحدة(. ووفًقا لمقيا  ليكرت  
( لقيا  المتغير 2019الخاصة لقيا  االتجاهات تم االعتماد على دراسة الفطيسي وآخرو   

الميزة التنافسية( فقد المستقل  محاسبة المسؤولية(، أما فيما يتعلق بالمتغير المتداخل أو الوسيط  
 (. 2009استخدم المقيا  المقدم من العبيدي  

 تحليل البيانات 4.7
 تم عره وتحليل البيانات التي تم تجميعها من خالل االستبيا  وواسطة البرنامج اإلحصائي

 SPSS) .اختبار الموثوقية ألداة  إجراءثم ومن إجراء اختبار اعتدالية البيانات،  ة تمففي البداي
باستخدام أداة ماكرو لغره  االنحدارالدراسة عن اريق اختبار معامل الفا، وأخيرًا تم اجراء تحليل 

 اختبار فرضية البحث.
 اختبار اعتدالية البيانات 1.4.7

 حيث ،(Kurtosis والتفلطح ( Skewness  االلتواء قيا  تم اختبار التوزيع الطبيعي وواسطة
 قيم وقعت إذا ابيعي توزيع ذات تعتبر الدراسة ويانات أ ( George and Mallery   2010يرى 
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 االلتواء نتائج اختبار (1  رقم الجدول ويعره .2 +و 2 - وين ئيةحصااإل االلتواء والتفلطح
 الدراسة ويانات بل  القول يمكننا المقترح، وبالتالي مدىال ضمن تقع القيم أ  النتائج وت هر والتفلطح،

 الطبيعي. التوزيع تتبع
 

 والتفلطح  االلتواء قياس (1)عدول 
 Kurtosisالتفلطح  Skewness االلتواء المتغيرات

 445. 841. محاسبة المسؤولية
 392.- 042.- الموقف التنافسي

 1.599- 146.- تحسين األداء المالي

 
 المقياس ربات 2.4.7

لحصول عليها في حالة تكرار التي تم ا ،يقصد بالثبات إمكانية الحصول على نتائج مشاوهة للنتائج 
وفي ظروف مشاوهة، وباستخدام معادلة  ألفا  رونباخ( لهذا الغره فإذا زادت  داءاالختبار ونفس األ

وبالرجوأل  ،(Sekaran, 2003%( اعتبر المقيا  جيدًا  60النسب الناتجة عن هذا االختبار عن  
تغيرات الدراسة  انت أعلى من النسبة إلى نتائج االختبار تبين أ  قيمة ألفا  رونباخ لمقاييس م

مما تشير إلى أ  المقاييس المستخدمة في االستبيا  ، (2 ما هي مبينة في الجدول رقم   ،المقبولة
 تتميز بالثبات بما يضمن تحقيق الغره الذي وضعت ألجله. 

 معامل كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة( 2) دولع
 خ ألفاقيمة  رونبا راتقعدد الف المتغيرات

 94.6% 28 محاسبة المسؤولية
 65.3% 08 الموقف التنافسي

 90.7% 10 تحسين األداء المالي
 

 اختبار فراية الدراسة 3.4.7
 Macro أداة تم استخدام  ،الختبار فرضية الدراسة وتحليل العالقة  ير المباشر  الوسااة( 

Process for SPSS المعدة من قبلPreacher and Hayes (2008) ، حيث تم اختبار
حيث  %،95عينه ومستوى ثقة  1000من  Pootstrapالمعادة؛ النموذج واستخدام اريقة المعاينة 

ويعتمد  .التوسطثبات وجود إوبالتالي  ،تستخدم األداة لفح  التلثير المباشر والتلثير  ير المباشر
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فإذا  ا  الصفر ال ينتمي ، لثقةحيث ي هر حد أدنى وحد أعلى لفترة ا هذا االختبار على فترات الثقة،
% نستنتج وجود عالقة  ير مباشرة ذات 95للمجال المحدد وين الحد األدنى واألعلى لفترة الثقة 

هذا يدعم بل  التلثير  ير ف ،بما أ  مجال الثقة ال يتضمن الصفر ،خرآبمعنى  .ئيةإحصاداللة 
ئية الختبار العالقة  ير حصااإل(. وفيما يلي النتائج Hayes, 2013: 109المباشر إيجاوي  

 المباشرة وين متغيرات البحث.

 :تم التوصل إلى قيمة معامل التحديد  ،لقيا  مدى مالئمة االنحدار مدى مالجمة االنحدار
في المتغير التابع  تحسين األداء المالي(، التي تفسر وهذه القيمة تمثل نسبة التغيرات  ،0.1724

النموذج  المتغيرات المستقلة(، وأ  باقي المتغيرات الغير مشمولة في  وداللة المتغيرات المحددة في
 %.79.11النموذج تمثل النسبة الباقية أي حوالي 

 ، وهي=R.457با  القيم الخاصة بالنموذج المقدر، فكانت قيمة االرت( 3رقم  ويوضح الجدول 
مدى تفسير المتغيرات المستقلة ئيًا، وينما  انت قيمة مربع االرتبا  والذي يوضح إحصانسبة عالية 

، أي أ  النموذج المقدر الخاص بالبحث يشير إلى أ  R2= 0.2089 في تقدير المتغير التابع
من  ،باإلضافة إلى ذلك .ع% من التغير في المتغير التاب20.89التغير في المتغيرات المستقلة يفسر 

نت معنوية عند مستوى و ا ،5.809والتي ولغت  Fالتحليل قيمة اختبار  ضمن مخرجات
ئًيا وين متغيرات البحث إحصا، وهذا يدل على صالحية النموذج ووجود عالقة دالة 0.01داللة

 .المستقلة والمتغير التابع
 مدى مالجمة النموذج( 3) عدول

SIG. F R R SQUARE ADJUSTED R 
SQUARE B000 5.809 a0.457 0.2089 0.1724 

 
 

 المالي من خالل الميزة  داءلمحاسبة المسؤولية على تحسين األ ةغير المباشر  العالقة تيرير
وها ى ةةةأوص الذي Pootstrapتخدام ةمن أجل اختبار العالقة  ير المباشرة تم اس التنافسية:

Pearch and Hayes   2008 )كرو وواسطة ورنامج باستخدام تقنية ماSPSS   لغره فح
تم استخدامها أساسا للعينات الصغيرة ويستند يلبوتستراوينغ واريقة ا، معنويات التلثيرات  ير المباشرة

 : اإلحصائيوفيما يلي نتائج التحليل  على وناء مجال للثقة وافتراه التوزيع الطبيعي للبيانات.
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Dependent, Independent, and Proposed Mediator Variables: 
DV =   FPD (تحسين األداء المالي( 
IV =   AR ( اسبة المسؤولية)تطبيق مح  
MEDS = QA (الميزة التنافسية( 
Sample size:          47 
IV to Mediators (a paths) 
       Coeff        se         t         p 
QA     .5241     .1138    4.6073     .0000 
Direct Effects of Mediators on DV (b paths) 
       Coeff        se         t         p 
QA     .4447     .2010    2.2127     .0322 
Total Effect of IV on DV (c path) 
       Coeff        se         t         p 
AR     .3976     .1599    2.4872     .0166 
Direct Effect of IV on DV (c' path) 
       Coeff        se         t         p 
AR     .1646     .1861     .8844     .3813 
Model Summary for DV Model 
      R-sq   Adj R-sq         F       df1       df2         p 
     .2089     .1729    5.8091    2.0000   44.0000     .0058 
****************************************************************** 
         NORMAL THEORY TESTS FOR INDIRECT EFFECTS 
Indirect Effects of IV on DV through Proposed Mediators (ab paths) 
         Effect        se         Z         p 
TOTAL     .2331     .1145    2.0351     .0418 
QA        .2331     .1145    2.0351     .0418 
***************************************************************** 

    BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS   
Indirect Effects of IV on DV through Proposed Mediators (ab paths) 
           Data      Boot      Bias        SE      Lower     Upper 
TOTAL     .2331     .2407     .0076     .1248       .0276     .5189 
QA        .2331     .2407     .0076     .1248       .0276     .5189 

***************************************************************** 
Level of Confidence for Confidence Intervals:  95 
Number of Bootstrap Resamples:  1000 

 
ئية يتبين أ  التلثير الكلي لمتغير تطبيق محاسبة المسؤولية على حصامن خالل النتائج اإل

ود تلثير  ير ،  ما أنه يتبين وج0.05عند مستوى معنوية  0.3976المالي قد ولغ  داءتحسين األ
الل القدرة التنافسية للمؤسسات المالي من خ داءمباشر لتطبيق محاسبة المسؤولية على تحسين األ

دنى والحد والقيمتين الحد األ ،0.05وهي معنوية عند ، Z=2.0351حيث  انت قيمة  ،الليبية
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اة ( واللتين ال يقطعهما الصفر، مما يؤ د وسا(LLCI=0.0276 & ULCI=0.5189على األ
 .المالي داءتغير تحسين األالتنافسية للعالقة وين متغير تطبيق محاسبة المسؤولية وم المتغير الميزة

 

ا على نموذج عادة اختبار الفرضية اعتمادً إ تم  ،وللتلكد من صحة االختبار ،باإلضافة إلى ذلك
Baron and Kenny (1986) ، افر الشرو  الود من تو  أنه الذي أشار ألثبات العالقة الوسطيةو

أ  ي هر المتغير المستقل أثر على  :وجود تلثير للمتغير المستقل على الوسيط، ثانياً  :التالية: أوالً 
تحققت الشرو  الثالث ما فإذا  .غير التابعتأ  يؤثر المتغير الوسيط على الم :المتغير التابع، وثالًثا

وجود الوسيط من عدمه. فإذا استمر تلثير ثبتت الوسااة إذا قل تلثير المتغير المستقل في  ،السابقة
ع يعتبر تلثير التوسط جزئي، ويحدث التوسط الكامل إذا انعدم المتغير المستقل على المتغير التاب

( يوضح تحقق الشرو  الثالث 1تلثير المتغير المستقل في حالة تضمين الوسيط للنموذج. والشكل  
لمستقل  محاسبة المسؤولية( على المتغير التابع  تحسين وتبين أ  األثر المباشر للمتغير ا ،السابقة

ة المتغير الوسيط  الميزة التنافسية(، وينما أظهر التلثير فضاإبعد  ،ئًياإحصادال المالي(  ير  داءاأل
مما يؤ د على أ  الميزة  ،ئية في النموذج األول ودو  متغير وسيطحصاالمباشر ذو الداللة اإل
 ة.المالي في المؤسسات الليبي داءمل العالقة وين محاسبة المسؤولية وتحسين األالتنافسية تتوسط بالكا

        

      
 تيرير المتغيرات على المتغير التابع( 1)الركل 
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 مناقرة النتاجج .8
يهدف البحث إلى دراسة وتحديد أثر الميزة التنافسية  متغير وسيط على العالقة وين تطبيق 
محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي. ومن أجل ذلك، تم اختبار فرضية البحث التي تن  على 

ة وتحسين األداء المالي في نالك عالقة  ير مباشرة وين تطبيق ن ام محاسبة المسؤوليهأنه: "
المعدة  Macro Process for SPSS". وباستخدام أداة المؤسسات الليبية من خالل الميزة التنافسية

معنوية تؤيد قبول النموذج  f ة( أظهرت إحصاءPreacher and Hayes  2008من قبل 
سبة المسؤولية على أظهرت وجود تلثير لتطبيق محا tث.  ما أ  قيمة اختبار المستخدم في البح

؛ 2010الميزة التنافسية، وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات الساوق  على سبيل المثال: األسطل، 
(. عالوة على ذلك، فإ  وجود تلثير لتطبيق محاسبة المسؤولية على األداء المالي 2015الخالدي، 
سبة المسؤولية تؤثر على (، التي توصلت إلى أ  تطبيق محا2011ع دراسة المطيري  تتماشى م

( التي أوضحت أ  أدوات 2015األداء المالي لشر ات النفط الكويتية، و ذلك دراسة نوبلي  
المحاسبة اإلدارية تقوم بالتلثير اإليجاوي على مختلف مؤشرات تحسين األداء المالي في المؤسسة 

األداء المالي بما يتالءم مع دراسة  ما وينت النتائج ووجود تلثير للقدرة التنافسية على  االقتصادية.
(، التي أظهرت عالقة ذات داللة إحصائية وإيجاوية وين  ل من استراتيجية قيادة 2016هرز هللا  

لمباشرة التكلفة واستراتيجية التمايز واألداء المالي. وباستخدام أداة ماكرو لفح  العالقة  ير ا
تحسين األداء المالي، أظهرت نتائج الدراسة أ  المتوقعة وين تطبيق آليات محاسبة المسؤولية و 

تطبيق آليات محاسبة المسؤولية تمتلك عالقة  ير مباشرة مؤثرة وإيجاوية، وذات داللة إحصائية 
 باألداء المالي من خالل الميزة التنافسية، باإلضافة إلى عالقتهما المباشرة.

 البحث اتمةخ .9
لعالقة  ير المباشرة وين تطبيق محاسبة المسؤولية واألداء المالي من خالل الميزة ا دراسةبعد 

ضرورة تبني المؤسسات الليبية ن م محاسبة المسؤولية لرفع مستويات  التنافسية، أظهرت النتائج
افسية لزيادة معدالت القدرة التن تدعيم المؤسسات علىهذه ل تر يز اال سيما في ح ،األداء المالي

 تأثبتالمالي،  ما  وتحسين األداءداء لدورها الوسيط في تدعيم العالقة وين محاسبة المسؤولية األ
للنهوه بالموقف المسؤولية(   محاسبة أهمية استخدام إحدى أدوات المحاسبة اإلدارية الدراسة

من  دألجراء المزيهناك ضرورة  ل تبين بوبهذا  .التنافسي من أجل تحسين األداء المالي للمؤسسات
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الدراسات باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية المختلفة  متغيرات مستقلة، أو اختبار متعدد األبعاد 
 لمتغيري الميزة التنافسية ومحاسبة المسؤولية. 

 المراعع 
، تجاريةة والتنبةؤ بةالتعثر المصةرفياستخدام مخرجات التحليل المالي في قيةا  أداء البنةوك ال. )2017ووزيد، سليما   أ

المسةيلة،  ليةة العلةوم االقتصةادية، التجاريةة  -ادية، جامعةة محمةد ووضةياف ااروحة د تةوراة فةي العلةوم االقتصة
 وعلوم التسيير، الجزائر.

دور ويانةةات التكةةاليي فةةي تفعيةةل القةةدرة التنافسةةية فةةي ضةةوء آليةةات الحو مةةة دراسةةة (. 2010أحمةةد محمةةود   األسةةطل،
 منشةةةورة،رسةةةالة ماجسةةةتير  ،ليةةةةالماالصةةةناعية المدرجةةةة فةةةي سةةةوق فلسةةةطين لةةةألوراق  المؤسسةةةاتطبيقيةةةة علةةةى ت

  زة. اإلسالمية،الجامعة 
 .ديةسعوال ويةرالع ، المملكةياضرال، رللنشالمريخ دار  ،األداء المالي لمن مات األعمال(. 2000  حاترف يد،السع

الصةةناعية  المؤسسةةاتسةةبة المسةةؤولية فةةي تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية فةةي دور محا(. 2015المعتصةةم مفضةةي   الخالةةدي،
 األرد . جدارا،جامعة  ،سعوديةال

  .، الدار الجامعية، اإلسكندريةالميزة التنافسية في مجال األعمال (.1996 نبيل مرسي ، خليل
يةة دار  فةاءة المسةتويات اإلدور ن م محاسبة المسةؤولية فةي قيةا   (.2005  ، ندىعبد المطلب. جاسم، جبار الربيعي

 .59-47، (4 18، مجلة التقنياتالمختلفة، 
يةة دار دور ن ام محاسبة المسؤولية في قيا   فاءة المسةتويات اإل(. 2005ندى   المطلب،عبد  جاسم،جبار  الربيعي،

 ألرد .ا عما ، منشورة،رسالة ماجستير  الغذائية،المختلفة دراسة تطبيقية في الشر ة الوانية للصناعات 
الصةةناعية فةةي قطةةاأل  ةةزة دراسةةة  المؤسسةةاتفةةي مقومةةات تطبيةةق محاسةةبة المسةةؤولية (. 2007ديةةاال جميةةل   الةةرزي،

  زة. اإلسالمية،الجامعة  منشورة،رسالة ماجستير  ، زةالصناعية في قطاأل  المؤسساتتطبيقية على 
دور محاسةةةبة المسةةةؤولية فةةةي تعزيةةةز  (.2019 زانةةةا مجيةةةد  صةةةادق، سةةةليما .فيةةةا   سةةةعيد، .نعبةةةد الةةةرحمرشةةةيد، شةةةلير 

  .328-317، 34، وعلوم االنسانيات واالجتماأل دالواآلمجلة الفنو   االصالح،مقومات 
وتجنةب  المؤسسةةويئة الةتحكم المؤسسةي فةي اسةتمرارية  ألبعاددور التحليل االستراتيجي  (.2009 حسن  أنعامزويلف، 

 .141-109 ،(20  1 ،الجامعةصادية مجلة  لية بغداد للعلوم االقتاالزمات المالية 
دور اليق ةةة التنافسةةية فةةي تنميةةة الميةةزة التنافسةةية دراسةةة حالةةة مطةةاحن ال هةةرة . (2017وور ةةة   حيةةاة،و سةةمية،  ةةوالم 

جامعةة الجيالنةةي وونعامةة وةةوخميس  أعمةةال،ة إدار تخصة   منشةةورة،رسةةالة ماجسةتير  العطةاف،بسةيد  ووعبيةةدة 
 الجزائر. التسيير،ية والتجارية وعلوم  لية العلوم االقتصاد مليانة،

مجلةة جامعةة فةي تقيةيم األداء فةي معاهةد هيئةة التعلةيم التقنةي.  ودورهاسبة المسؤولية . محا(2013 صباح هاشم جاور 
 .92-81، (1 21 ،والتطبيقيةالعلوم الصرفة  :باول
الجامعيةةةة، اإلسةةةكندرية،  ر، الةةةدايةةةةر دااإللمحاسةةةبة ااالتجاهةةةات الحديثةةةة فةةةي  .(2009ناصةةةر نورالةةةدين   ،يعبةةةد اللطيةةة
 .رمص
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رسةةالة ماجسةةتير،  ،ة المعرفةةة  مةةدخل لتةةدعيم القةةدرة التنافسةةية للمؤسسةةة االقتصةةاديةإدار  (.2012المالةةك، وور ةةة  عبةةد 
 قسنطينة.  متنوري،جامعة  والتجارية،كلية العلوم االقتصادية 

، ي للمشةاريعدار اتيجية في تحسين فاعلية تقةويم األداء اإلأثر العوامل االستر  (.2009العزيز  العبيدي، أمل سعود عبد 
 الدنمارك. ة واالقتصاد،دار  لية اإل ستير  ير منشورة، األكاديمية العربية،ماج ةرسال

مجلة التجارية الليبية، مدى توفر مقومات تطبيق ن ام محاسبة المسؤولية في المصارف  .(2020عمارة، محمد سالم  
 . 50-27، 7ة، العلمي صبراتةجامعة 

واقع ن ام محاسبة المسةؤولية فةي . (2019عمر المنشاز   ،مةأساو ميالد الشلباق  ،محمدوأحمد  يعبد الغنالفطيسي، 
 -1 ،9،  لية االقتصاد والتجارة -: جامعة المرقب مجلة آفاق اقتصاديةالمؤسسات الليبية: دراسة استطالعية. 

28. 
 يةر ، رسةالة ماجسةتير قيق الميزة التنافسةية للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطةدور التلهيل في تح (.2013 هدى  كافي،

 الجزائر. جامعة ورقلة، منشورة،
رسةالة ماجسةتير  دور ن ةام الرقابةة الداخليةة فةي تقةويم أداء المصةارف التجاريةة الليبيةة، .(2008علةي التريكةي   كمةال،

 جامعة النيلين. التجارة،الكلية  منشورة، ير 
ة دار فكيةر االسةتراتيجي واإلالت (.2002 اةارق رشةدي  جبةة، .مصةطفى محمةود ،أوةو بكةر .ال الةدين محمةدجم، المرسي

 الدار الجامعية، اإلسكندرية.اإلستراتيجية: منهج تطبيقي، 
رسةةالة ماجسةةتير  ،الكويتيةةةأثةةر محاسةةبة المسةةؤولية علةةى ربحيةةة شةةر ات الةةنفط (. 2011نةةواف جهةةز محمةةد   المطيةةري،

 األرد . عما ،معة الشرق األوسط جا منشورة، ير 
ق ن ةةام محاسةةبة المسةةؤولية فةةي المن مةةات األهليةةة الفلسةةطينية دراسةةة تطبيقيةةة مةةدى تطبيةة(. 2009سةةالم توفيةةق   مكةةي،

 اإلسةالمية،الجامعة  منشورة،رسالة ماجستير  ، زةتحليلية على المن مات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاأل 
  زة.

تةلمين دراسةة تطبيقيةة مةدى  فةاءة األداء المةالي فةي شةر ات ال .(2018 علةي مسةعود ، عرفةو سي ساالمندلسي، ناجي 
 .227-201، (2) 2 جامعة صبراتة العلمية، مجلةللتلمين، في شر ة ليبيا 

ية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصةادية دراسةة حالةة دار استخدام أدوات المحاسبة اإل(. 2015  ، نجالءنوبلي
 بسةةكرة،جامعةةة محمةةد خيضةةر  بة،المحاسةةرسةةالة د تةةوراه فةةي مجةةال  ،الجزائةةرؤسسةةة المطةةاحن الكبةةرى بجنةةول م

 الجزائر. التسيير،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
دور الرقابةة علةى تكةاليي الجةودة الصةناعية فةي تحسةين  .(2012سةرى  ريشةا    الحةديثي،و  إوراهيم عبد الناصر نور،

 .45-1، (4)4الخليج، لمالي لشر ات األدوية األردنية "، مجلة جامعة األداء ا
ة الجةودة إدار أثةر  (.2014 ،ديسةمبر النحةوي، محمةد محمةود و  أحمد زعبد العزيالشرباتي، و  أوراهيمنةةور، عةبةد الةنةاصةر 

 ، المةةؤتمراألردنيةةةة الصةةناعية المسةةاهمة العامةة المؤسسةةاتة التكلفةةة فةةي تحسةةين األداء فةةي إدار الشةةاملة وتقنيةةات 
 ليةةة االقتصةةاد والعلةةةوم  التجةةارة،التجةةارة الدوليةةة فةةي ضةةوء من مةةة الةةدولي العاشةةر بعنةةوا  استشةةةةةةةةةراف مسةةتقبل 

 .األرد  –جامعة الزرقاء -ية دار اإل
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ة فةةةي : دراسةةةة تطبيقيةةةيواألداء المةةةالالتنافسةةةية  الجةةةودة االسةةةتراتيجياتواستكشةةةاف  لاسةةةتغال (،2016 أحمةةةد  هللا،هةةةرز 
المشةترك بعنةوا : "االسةتدامة وتميةز األداء فةي "المةؤتمر العلمةي الةدولي السةاد   المنشآت الصناعية الفلسطينية

 األرد . –عما   -المن مات في ظل ويئة عدم التلكد، الجامعة االردنية 
رسةةالة  ،المسةةؤوليةة دور التقةةارير الرقاويةةة فةةي تقةةويم األداء فةةي ظةةل تطبيةةق محاسةةب(. 2008نمةةر   رعبةةد الناصةة وادي،

 .السودا  النيلين،جامعة  منشورة،د توراه  ير 
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