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 ليل النشر مبجلة دراسات االقتصاد واألعمالد

هت الممافق 1435  م اداادر  ك كل ة اتصاداا د عج مصة مداارااةت ا سااسااا  محكمة مجلة دراساا ا اتصاداا د مال م ر دمرلة  لم ة 
 م. 2014

ً  ارحب مجلة دراسااا ا اتصادااا د مال م ر ةماااا ركة الباح ب مالة حى كت ماساااصت جلت ماااار جما جلم مك الةحمم مالدراسااا ا مالم  تا الصلم ة مف 
  ما د مالممادف ا الا ل ة:للارمط مال

امااااااار المجلة الةح م مالدراساااااا ا ة لل ا ك الصري ة مايمجل  لة الا   .1
 .لم  ام ماره  س ة  

حد مج تا أأك  مىل الةحم جضاااااااااااا فة  لم ة مقرلة أم ا ع   ة ف    .2
 اتصاد د مال م ر.

 اااداد الةحمم ج  لااا  ف  صاماااد الداااااااااااااامر الصلم اااة الماصااا ر   لأك ا   .3
مالاادراسااااااااااااااا ا الصلم ااة ةماا  ف  رلااأل الا ااد م للةحاام عاصرل  لهاادافاا  

مالامى ق الب مل للمراجع مالجدامر   أصسا م مالمملج ة الماةصة مامسا ق 
دراج خ امة ااضمك خالدة م  امدل جل   الة حم  .ما 

رئ س  تارساااااااااااال الةحمم مالدراساااااااااااا ا ممراجص ا الباب مالا  رلر جل .4
ة لااااااالاااااااماااااااجااااااالااااااا  ايلااااااابااااااااااااااارممااااااا الاااااااعااااااارلاااااااد الاااااااااااااااحااااااارلااااااار  ااااااالااااااات 

(jebsmu@eps.misuratau.edu.ly).  
 كاب الة حم اسااااااااااام  ىالى ً  مجلة  مل  ممق فا  مالعرلد ايلبارمم    .5

صرارم مماك الةحام الم ادم للمجلاة  ةصادم مااااااااااااااار الما د  الصلم اة ف   ما 
 .مفق المممرج المصد ة لخدمص رى جلة أخ

مت امضااااااااع ف ل  جت الأل  تآخر الةحماخدااااااااص ص ئمة المراجع ف   .6
الةحااام مارااااب المراجع  كا المراجع الا  ام اياااااااااااااااااا ر  جل لااا  ف  م
 ة لمجلة. الصلم  المصامد ماللمامش ماتصاة س ا مفق أدمر الةحم 

اخضاااااااااع كل المسااااااااا هم ا الصلم ة ف  المجلة للاحك م ملعل  الة حم  .7
 -جك مجادا  -المحكم كعماا ئ  الاحك م مالاصاد الا الم لمةاة مك صعال 

 .أسعم  ك مك ا رلخ اساالم ردمد المحكم ك خالر
الممااااااامر ملبً  لمجلة دراساااااا ا اتصاداااااا د مال م ر   م دااااااة  الةح .8

 .ى   د  ماره ف  أم بك أخر ج ماسامجب 
 احمل الة حم مسااااائمل ة ااة ة ك فة الاصل م ا مصما د الماااااار المارد   .9

مت  الل م ة للةحمت  المراجصة ةكم   احمل مساااااااااااااا مل   ف  هرا الدل لت
   .اح ر الةحمم للاحك م ف  ح لة مجمد مخ لف ا

اصعحر ال م ر الا  امار ف  المجلة  ك آراء ك اع ل ت مت اصعحر  .10
المجلة.  ة لضرمر   ك رأي

  

روط الفنية  لكتابة األوراق البحثية: الشُّ
م المرا  الةحى اة ةا لل اة الصري اة أم ةا لل اة  .1 ايمجل  لاة ميل اة  لم اة ا ادم

 .سل مة خ ل ة مك الخ  ء ايمالئ ة مالم ةص ة
 ف  داامرال  المل ئ ة كمسااخة جلبارمم ة م عم ة المرا  الةحى ةا دم  .2

مساااااااااخة  جلتة يضااااااااا فة   A4( ةحجم Microsoft Word) ععرم م 
(PDF.) 

 اعدأ الةح م ةملخص مامال  ة لما ئ  مص ئمة المراجع. .3
 ابمك البا ةة ف  ماك الةحم لألمرا  الةحى ة كم   ل :  .4

ت حجم Simplified Arabic ممة الخط الل ااااة الصري ااااة: ▪
 14غاا مق للصماا ملك الفر  ااةت  14ت صمماك الةحااملغاا مق  14الخط 
 لجادامرل ا دي  12 تمارص م الداااااااااااااافحا ا لةا ص  المداااااااااااااامص ا دي 

 للملخصت  غ مق 12ممالاك ر 

ت حجم الخط Times New Roman ممة الخط الل ااة ايمجل  لااة: .5
 اا دي  12مق للصماا ملك الفر  ااةت  غاا  12ت لصمماك الةحاامغاا مق  12

مالااااااك ر   لجدامرل  دي   11  تمارص م الدااااافح ا لة ص  المدااااامص
  .للملخص غ مق 11الامض ح ة م

ارصم  م دار المرصة الرئ سا ة ةااكل ماسالسال عدا ة مك م دمة الةحم  .6
 محات الخ امةت 

دااااااافحة  (25) ت  اج م    كمك حجم المرصة الةحى ة ةصدد دااااااافح ا .7
المراجع داااااااااااااافحاة الصمماك مالملخص مالماا ئ  م ةما  ف لا  كحاد أ لت  

 الع  م ة.مالجدامر مالرسمم 

اللمامش اتصاة س ا م ف   الامى ق الصلم     ما دة   اتلا ام لت الة حم   .8
 مالاصل   ات م الم ا الارص مت مركر المداااااااااااااا در مالمراجع مالفل رس

ا  ااداد صاا ئمااة المراجع الصلم ااة مغ رهاا  ةاا لمملج ااة الصلم ااة الماصاا ر   م 
 ب د م  ل ل  ف  الةحم الصلم  ال
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 ملخص البحث

ة ليبيانا بالمقارنة مع الخدمات نفسها المقدمة المقدمة من شرك تقييم مستوى الخدماتالدراسة إلى ف هدت 
فتي تقيتيم  وآراء المستتهلكينعلى اتجاهات  لتعرفمن خالل امن شركة المدار للمستهلك الليبي في مدينة مصراتة، 

األهتداف، استتخدمت لتحقيت  تلتك  دمات.ومدى رضا المستهلك على مستوى هذه الخت  ،للشركتين هذه الخدماتواقع 
متتتن المستتتتهلكين  ن( استتتتبيا255)االستتتتبيان لجمتتتع البيانتتتات المطلوبتتتة، حيتتتث ثتتتم جمتتتع عتتتدد الدراستتتة أستتتلو  

 المستهدفين بمدينة مصراتة.
على التقييم الموضوعي لشركة ليبيانا وفهم موقعها التنافسي ونقاط ضعفها في  تركيزالتكمن أهمية الدراسة في 

كس  رضا بل ول ؛تحسين جودة خدماتهايس فقط لتمام لق، ومن ثم مساعدة الشركة على إيالء المزيد من االهالسو
عينة الدراسة غير راضين عن ختدمات ليبيانتا بشتكل عتام  ن( م٪92.9)أن تشير نتائج الدراسة إلى أيضا.  العمالء

اإلنترنتت فتي شتركة  فقون علتى تكلفتة ختدماتعينة الدراسة ال يوا ن( م٪83.1)وأن مقارنة بخدمات شركة المدار، 
مستتوى الختدمات المقدمتة متن  عتنمستتهلكين رضتا الالنتتائج عتدم  بشتكل عتام، تبتينارنة بشركة المتدار. ليبيانا مق

  شركة ليبيانا مقارنة مع شركة المدار.
 

 المدار. تقييم األداء، القدرة التنافسية، رضا المستهلك، شركة ليبيانا، شركة  الكلمات الدالة:
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Evaluation of Libyana Company's services in comparison with Almadar 

Company and its effect on consumer satisfaction: An empirical study on 

consumers in Misurata 
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Faculty of Economics، Misurata University 

h.haman@misuratau.edu.ly 

 

Abstract 

The study aims to evaluate the level of services provided by Libyana Company in 

comparison with the same services provided by Almadar Company to the consumers in 

Misurata by identifying the opinions of consumers in assessing these services provided by 

both companies and the extent of consumers' satisfaction with these services. To achieve 

these study aims، the study used a questionnaire method to collect the required data، where 

255 questionnaires were collected from targeted consumers in Misurata . 

The significance of the study lies in its focus on the objective evaluation of Libyana 

Company and understanding of the company's competitive position and its potential 

weaknesses in the market. Thus، the findings of the study may help this company to pay 

more attention not just to improve the quality of its services but also to achieve customer 

satisfaction. The findings of the study indicate that 92.9% of the study sample are 

dissatisfied with Libyana's services in general compared to the services of Almadar 

Company and that 83.1% of the study sample do not agree with the cost of internet services 

in Libyana Company compared to Almadar Company. In general، the results show that 

consumers are dissatisfied with the level of services provided by Libyana Company 

compared to Almadar Company. 

 

Keywords: Performance Evaluation، competitiveness ، consumer satisfaction، Libyana Company ، 

Almadar Company.  
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 دمة:  . المق1  

ألي نشاا  ممماا ناان نوعا  أو   ما  والذاتي والمستمر عمليات التقييم العلمي قياس األداء أو إن 
ألن عملياة  ؛بنفااءة وفعالياة المخططةأو هدف  أو ملكيت  سينون ل  عظيم الفائدة في ت قيق األهداف 

لمقارنااااة ماااا  موقاااا  فااااي السااااوأ مم ااااال أعمالمااااا  با المنظمااااة فااااي ت ديااااد موقعماااااإدارة التقياااايم تساااااعد 
 ،معرفااة  وانااق القااوة والعمااز علاا  تع ي هااا ذلااب بعااد و  األداء،فااي  المنافسااين ماان دائاارة الن اااز والتمياا 

أي تقويمما، وبالتالي  صول المنظماة علا   ومعرفة مواطن الضعف في األداء والعمز عل  معال تما
                                    البيانات والمعلومات الال مة لصناعة واتخاذ القرارات الرشيدة.

نترنات،  تقييم مستوى الخدمات مدف الدراسة إل  ت المقدمة من شرنة ليبياناا مان اتصااهت هاتفياة وان
مان خاالل وذلب بالمقارنة م  ما تقدم  شرنة المدار من خدمات للمستملب الليبي فاي مديناة مصاراتة، 

اهااذا الخواقاا  فااي تقياايم  وآراء المسااتملكينالوقااوف علاا  ات اهااات  اوماادى رضااا المستم ،دمات اااااااااا لب اااااااااااااااا
أهمياة بينماا تكمان . عن مستويات ال ودة واألسعار و ماية وسرية البيانات وصادأ اإلعالناات وريرهاا

مرن ها التنافسي  إبرا  دور التقييم الموضوعي في معرفةالفائدة العملية لشرنة ليبيانا وهي  الدراسة في
امااان و مواألداء المتميااا   مااان دائااارة اهت ااااا الصااا ي  مااااموقعو  فاااي الساااوأ  المستة نظااار ااااااااااااا ملب اااااااااااااااااااااا

قاد تكاون  ااف ا   ،الفائدة العلمية المضافة للمنتباة العريياة ندراساة ساابقة لدراساات ه قاة الليبي، ونذلب
 هذا ال قز. لبعض الممتمين والبا ثين عل  مواصلة الدراسة في 

 ماإلطاااار التمميااادي  اإلطاااار العاااام للب ااا   :هاااي ،مناولاااة الموضاااوال مااان خاااالل ثالثاااة أطااار تمااات 
واإلطار النظري للب   وتناول بعض المفااهيم نماا وردت  ،وتضمن العناصر األساسية لخطة الدراسة

خصاائ  العيناة وتفساير  هاتم بعارض ا للب ا  الاذي  مالميداني  في أدبيات الموضوال، واإلطار العملي
ونااذلب الت لياز اإل صااائي للبيانااات التاي تاام  معمااا مان خااالل اسااتمارة  ،ة ماان م تما  الدراسااةالمختاار 

 .وتوصيات اهستبيان بمدف الوصول إل  نتائج 

 السابقة . البحوث2  

وعنوانماااا الوصاااول إلااا  ت قياااق الميااا ة التنافساااية ودورهاااا فاااي تع يااا  األداء (: 2010دراستتتة )التتتواعر،  •
يار منشاورة، األكاديمياة الليبياة طارابلس، تام التطبياق علا  شارنتي ليبياا التنظيمي، رسالة ما ستير ر

للتاايمين والمت اادة للتاايمين، وخلصاات الدراسااة إلاا  عاادة نتااائج، أهممااا: إن هناااب عالقااة ارتبااا  قويااة 
وذات دهلة إ صائية بين م ااهت الميا ة التنافساية مالتقنياة ال ديثاة والماوارد البشارية الكفارة وتطاوير 

 لخدمات  ويين أداء المنظمة في السوأ.وتميي  ا
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وعنوانمااا بناااء وتطااوير القاادرة التنافسااية فااي المصااارف:  الااة المصاارف  (:2014دراستتة )المتتدنيني،  •
الليبي الخار ي، فعاليات مرتمر القدرة التنافسية فاي اهقتصااد الليباي: الواقا  وسابز النماوض، معماد 

ة في أهمياة تطاوير ااااااااااااااااسة إل  عدة نتائج متمثل، خلصت الدرا2014فبراير  4-3التخطيط، طرابلس
ن  القدرة التنافسية للمصارف  ت  تصمد أمام الت ديات والمنافسة الشاديدة التاي توا ا  المصاارف، وان

 التدريق والتيهيز الوظيفي ويرامج التسويق المصرفي من أهم متطلبات التطوير المنشود. 

وعنوانما التسويق المصرفي نمدخز لدعم وتع ي  واستدامة القدرة   (:2014دراسة )الكيخيا والزليتني،   •
الواقااا  وسااابز ة التنافساااية فاااي اهقتصااااد الليباااي :التنافساااية للمصاااارف الليبياااة، فعالياااات مااارتمر القااادر 

النماااوض، معماااد التخطااايط، طااارابلس، خلصااات الدراساااة إلااا  عااادة نتاااائج متمثلاااة فاااي أهمياااة التساااويق 
التنافسية للمصارف الليبية لدعم وتع يا  القادرة التنافساية فاي ساوأ تا داد  المصرفي في ت قيق المي ة

في  در ة المنافسة، وأن التسويق المصرفي هو أهم اهت اهات ال ديثة في التسويق و انق ممم فاي 
 اإلدارة العلمية لت قيق الري ية والنمو واهستمرارية للمصارف

ور في م لاة ااااااااااااامنش ،ظري للقدرة التنافسية وآليات بنائمااإلطار الن: وعنوانما (2014دراسة )هامان،  •
 ، خلصاات الدراسااة إلاا  عاادة نتااائج 03الب ااو  األكاديميااة، األكاديميااة الليبيااة فاارال مصااراتة العاادد م

 أهمما ما يلي: 
المي ة التنافسية طويلة األ ز هي تلب التي ينون مصدرها الموارد البشرية الكفرة والفعالة إن  -

 . لقادرة عل  توليد األفنار اإلبداعية واهبتكارية وتر متما إل  برامج عمز  قيقيةوا
النظر إل  مدير التسويق ومدير الموارد البشرية نال  منمما نشريب استراتي ي في رسم  -

 . سياسات واستراتي يات بناء القدرة التنافسية للمنظمة
ن هناب  أ وار في  ما ال مفتو ا  و  ي  ال ،التنافسية م ال  دي  إضافة إل  دينامينيت  -

 . ا ة ماسة لم يد من الب و  التطبيقية في هذا الم ال

الميا ة التنافساية للصاناعة األ نبياة وأثرهاا فاي عا وف المساتملب  وعنوانماا : أ(:2019دراسة )هامتان،  •
لاد الثااني الليبي عن الصناعة الوطنية، م لة الدراسات اهقتصاادية، نلياة اهقتصااد  امعاة سارت، الم 

  مااان  مماااور %83.5إن نسااابة م: خلصااات الدراساااة إلااا  عااادة نتاااائج، أهمماااا  شااامر أبرياااز، و 2العااادد م
المساااتملكين يفضااالون المنت اااات األ نبياااة عااان منت اااات الم مااا  اهساااتثماري لصاااناعة ماااواد البنااااء مااان 

م بمديناااة الااابال  الخ فاااي مالسااايراميب  األرضاااي وال اااائطي المصااانوعة فاااي المنطقاااة الصاااناعية الكاااراري
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ن المسااتملب الليبااي يفضااز المنت ااات األ نبيااة فااي السااوأ الليبااي بساابق مااا تتمتاا  باا  هااذا ، و مصااراتة ان
المنت ات من م ايا تنافساية متمثلاة فاي الم اياا األريعاة، وهاي التشاطيق ال ياد، وتعادد المقاساات، وتاوفر 

 .لوان، والتصميم العصري األ

ر اإلبااداعي نمصاادر للمياا ة التنافسااية وأثاارا فااي تطااوير التفنياا  اوعنوانماا  :(:  2019 ،هامتتان)دراستتة  •
مرتمر دور ريادة األعماال فاي تطاوير المشاروعات الصاغرى المنظمات الصغرى والمتوسطة، فعاليات 

وخلصات الدراساة إلا   سابتمبر، 21والمتوسطة في اهقتصاد الليبي،  امعة مصراتة والغرفة الت ارياة،
 ما يلي:عدة نتائج أهمما 

وت رير   ا التنافسية صارت اليوم صناعة بفعز العولمة وثورة المعلومات والتكنولو ي  المي ة إن -
لتي تنشد التمي  والريادة في ا الصغيرة والمتوسطة منا  للمنظمات  األسواأ وريرها، لذلب ه

 . من توفير متطلبات وعوامز ن از هذا الصناعة السوأ 
طة يتطلق امتالكما مي ة تنافسية طويلة إن الريادة والتمي  في المنظمات الصغيرة والمتوس -

الراربة والقادرة عل  التغيير واإلبداال واهبتكار، المتمثلة   ز، مصدرها الموارد البشريةااااااااااااااااأل 
في ممارات العاملين و ودة الفنر اإلداري للقادة مرأس المال الفنري ، وهي مي ة تنافسية قوية  

 ها في المدى القريق.من الصعق عل  المنافسين تقليد 
اوعنوانمااا دور نظاام المعلوم: (2012دراستتة )أبتتو القاستتم،  • اات فااي دعااااااااااا م المياا ة التنافسااية فااي اااااااااااااااااااااااا

المصاارف الليبيااة، رساالة ما سااتير ريار منشااورة، األكاديمياة الليبيااة طارابلس، ونااان م تما  الدراسااة 
الو اادة وال مموريااة والصاا اري بمدينااة طاارابلس لكونمااا  بعااض المصااارف الت اريااة الليبيااة نمصاارف

أكباار المصااارف وأكثرهااا فروعااا  فااي ليبيااا، وتوصاالت الدراسااة إلاا   ملااة ماان النتااائج، أهممااا: إن هااذا 
المصااارف الكباارى ه تتعامااز ماا  المعلومااات علاا  أنمااا مااورد رئيسااي وهااام ماان بااين المااوارد األخاارى 

  مات تمننما من القدرة عل  المنافسة.بالمصارف واستغاللما لبناء نظم معلو 

: وعنوانمااا سياسااة اهختيااار والتعيااين وأثرهااا فااي ت قيااق المياا ة التنافسااية، (2013دراستتة )الجهيمتتي،  •
وناااان م تمااا  الدراساااة شااارنات النقاااز ال اااوي الليبياااة  رساااالة ما ساااتير ريااار منشاااورة،  امعاااة بنغاااا ي،

يااة الليبيااة وشاارنة ليبيااا للطيااران وشاارنة البااراأ، العاملااة فااي مدينااة بنغااا ي، وهااي شاارنة الخطااو  ال و 
وتوصلت الدراسة إل   ملة من النتائج، أهمما: و ود عالقة ارتبا  قوية مو باة باين سياساة اهختياار 
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اوالتعيااااين والمياااا ة التنافسااااية، وان هااااذا الشاااارنات ه تااااوفر المعلوم اة المناساااابة والكاااااااااااااااااااا  افية عاااانااااااااااااااااااااااااا
 منافسيما بالشنز المطلوق وفي الوقت المناسق.

هااو أن تلااب الب ااو  اهتماات بمفمااوم التنافسااية وأهميتاا  متتا يميتتز هتتذا الدراستتة عتتن البحتتوث الستتابقة 
ونذلب اهعتماد عل  المي ة التنافسية في بناء القدرة التنافسية للمنظمات الصناعية والخدمية في شانز 

ة التنافسااية لمنظمااة مااا ماان ماادخز إداري أو تقنااي، دون ت ليااز إطااار نظااري أو فااي شاانز ت ليااز القاادر 
معتمد عل  دراسة سلوب المستملب بالمقارنة بين منظمتين ليبيتين تعماالن فاي الظاروف البيئياة نفساما 

ب عن دى رضا المستملااااااااااااااااااة بينمما، وما ماااااااااااااوالسوأ نفس  والم ال نفس  أيضا ؛ لقياس در ة المنافس
خااادماتممان مااان خاااالل ت لياااز عااادة عناصااار، منماااا:  اااودة الخدماااة وتكلفاااة الخدماااة والممنياااة والسااارية 
ومواكبة التطور وريرها، وهذا التمي  في ت ليز عناصر  ديادة للمنافساة مان مادخز سالوني للمساتملب 

 يعنس مفموم األصالة الب ثية، ويمثز قيمة مضافة من هذا الدراسة إل  الب و  السابقة.

 ة البحثتتتتتتتمشكل .3

لعينة اختبارية   ءوان راء استقصا مصراتة أفراد الم تم  بمدينةمن خالل لقاءات البا   م  بعض  
  مستملب، بشين مدى رضاا عن خدمات شرنة ليبيانا بالمقارنة م  خدمات  20عشوائية   مما م 

يمنن ت ديدها   ،يمثز مشنلةهناب موضوال  دير بالب   واههتمام و  شرنة المدار، تبين للبا   بين
 :وصيارتما عل  الن و التالي 

مستوى الخدمات المقدمة من شرنة ليبيانا مقارنة م  شرنة  عن مستملكين مالعمالء عدم رضا ال 
 .المدار

دم الرضا اااااالذا قرر البا   أن يتناول هذا الموضوال بالب   والت ليز بمدف التيكد من أن  الة ع 
ط وينسبة ااااااااااااااااااااافق راد الم تم اااأف الة م دودة لدى بعض ات اا أو  يانا هيخدمات شرنة ليبعن 

أن هذا ال الة   ، أمنشا  وأعمال شرنة ليبيانا في السوأ أو  الة قلق عل   ،ه تشنز مشنلةو بسيطة 
رة تمدد بقاء  المستملكين أو أفراد الم تم  وينسبة عالية، وبالتالي تعتبر مشنلة نبيتسود لدى معظم 

الشرنة في السوأ، وهذا األمر يتطلق معرفة األسباق بمدف مساعدة الشرنة عل  وض  آليات  
 المعال ة.
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 البحث  ةرضيتتتف .4

  :التالية ات من خالل مشنلة الدراسة يمنن صيارة الفرضي
 خاادمات شاارنة عاانالمسااتملب هناااب عالقااة طرديااة وقويااة بااين  الااة عاادم رضااا إن : الفريضتتة األولتتي

 ليبيانا، و ودة خدمات اهتصاهت الماتفية مالتغطية  في شرنة المدار.
اوقويااة بااين  الااة ع عنساايةهناااب عالقااة إن : الفرضتتية الثانيتتة االمستمدم رضااا ااااااا خاادمات  عاانلب اااااااااااااااااا

 مدار.رنة ليبيانا، وانخفاض تكلفة اهتصاهت الماتفية مسعر المنالمة  في شرنة الااااااااااااااااش
خاادمات شاارنة  عاانالمسااتملب وقويااة بااين  الااة عاادم رضااا  طرديااةهناااب عالقااة إن : الفرضتتية الثالثتتة

 ليبيانا، و ودة خدمات اإلنترنت مالسرعة  في شرنة المدار.
اااااااااااااااخدم عانالمساتملب وقوياة باين  الاة عادم رضاا  عنسيةالقة ااااااااااااب عااااااااااااهنإن : الفرضية الرابعة ات اا

 شرنة ليبيانا، وانخفاض تكلفة خدمات اإلنترنت مسعر الخدمة  في شرنة المدار.
اهن إن الفرضتتتية الخامستتتة: ااب عاااااااااااااااا اوقوياااة باااين  الاااة عااادم رض طردياااةالقة اااااااااااااااا  عااانالمساااتملب ا ااااااااااااا

ال ياائن مالممنياة واللطاف  ات شرنة ليبيانا، واساتخدام شارنة المادار أسالوق  ياد عناد التعاماز ما اااخدم
 والسرعة .

اهنإن  الفرضتتتتية السادستتتتة: ااب عااااااااااااا اوقويااااة بااااين  الااااة عاااادم رض طرديااااةالقة ااااااااااااااااااا  عاااانالمسااااتملب ا ااااااا
 ات شرنة ليبيانا، واستخدام شرنة المدار نظام أمن  يد ل ماية معلومات وييانات ال يائن.اااااااااااااخدم

خاادمات شاارنة  عاانالمسااتملب وقويااة بااين  الااة عاادم رضااا  طرديااةهناااب عالقااة إن الفرضااية السااابعة: 
 ليبيانا، وقوة اإلعالنات التروي ية في شرنة المدار.

خاادمات شاارنة  عاانالمسااتملب وقويااة بااين  الااة عاادم رضااا  طرديااةهناااب عالقااة إن  الفرضتتية الثامنتتة:
 عية  في شرنة المدار.ليبيانا، وقوة برامج خدمة الم تم  التطوعية مالمسرولية اه تما

خاادمات شاارنة  عاانالمسااتملب وقويااة بااين  الاة عاادم رضااا  طرديااةهناااب عالقااة إن  الفرضتتية التاستتعة:
 ليبيانا، ومواكبة شرنة المدار التقنيات ال ديثة لتطوير خدماتما ت اا المستملب

 دف البحثتتتتته. 5

 ااو الخااادمات المقدمااة مااان ة نمصااارات المسااتملكين فاااي مدينااةإلااا  معرفااة ات اهاااات الدراسااة ماادف ت
شاارنة ليبيانااا ومقارنتمااا ماا  ذات الخاادمات المنافسااة لمااا والمقدمااة ماان شاارنة الماادار فااي ذات السااوأ، 

هاذا الخادمات مان و ماة نظار عيناة مختاارة  التنافساي باين واقا التقيايم مقارنة و عملية وذلب من خالل 
ومعرفااااة أيضااااا  الساااالبيات،و  ات للوقااااوف علاااا  اإلي ابياااا  ماااان م تماااا  الدراسااااة م ممااااور المسااااتملكين ،
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األساااباق الرئيساااية أو المباشااارة واألساااباق الثانوياااة أو ريااار المباشااارة وراء عااادم رضاااا المساااتملب عااان 
 خدمات شرنة ليبيانا.

 حثتتتتية البتتتأهم. 6

 تي:والتي يمنن  صرها في اآل ،أهميااة الدراسة في المساهمات والفوائاااد المترتبة علي  تكمن
وذلاااب مااان خاااالل مسااااهمة لشااارنة ليبياناااا، المتمثلاااة فاااي نتاااائج وتوصااايات الدراساااة،  ةائااادة تطبيقيااا ف •

ة والشاملة عان واقا  مساتوى الخادمات المقدماة اااااااااااات ال ديثة والدقيقااااااااااتوفير المعلومة في ااااااااااااااالدراس
اماااان الشرن اة، ومااااا ادى رضاااااا المسااااتملب عنماااااااااااااااا اااا، ودر ااااااااااااا اة قااااااااااااا اوة المنافسااااااااااااااااا اة فااااي الساااااااااااااا وأ اااااااااااا

مساااعدة إدارة بعااد الوقااوف علاا  ساالبياتما ومعوقاتمااا وطاارأ عال مااا، وبالتااالي المسااتمدف، وذلااب 
 الشرنة في اتخاذ القرارات الرشيدة ت اا تطوير خدماتما.

ة التي قاد ااااااااااااة العلمياااااااقة، عالوة عل  القيمعلمية للمنتبة العريية ندراسة سابقة لدراسات ه  فائدة  •
ا ااول تقياايم األداء الخاادمي للمرسسااات الليبيضاايفما الدراسااة إلاا  م ااال الدراسااة العلمااي ت ماان  ةااااااااااااا

ونااذلب مقتر اات ب ااو  مساتقبلية التاي قااد تكاون  اااف ا   ،خاالل ماا تاام ت قيقا  ماان نتاائج وتوصايات 
مباشارة أو ريار مباشارة  ين عل  مواصالة الدراساة فاي مواضاي  ذات عالقاةلبعض الممتمين والبا ث

  الدراسة. بموضوال
افائاادة شخصااية للبا اا  ماان خ  • االل تنميااااااااا اة مماراتاا  الفنريااة والتنظيميااة والتقنيااااااااا اة وريرهاااااااااااا ا ماان ااااااااااااااا

 متعددة، إضافة إل   يادة رصايدا مانالممارات التي اكتسبما من خالل العمز في مرا ز الدراسة ال
 .الب و  العلمية

 حتتتتتدود البحث .7

 ممور المستملكين ومدى رضاهم عن خدمات شرنة معرفة ات اهات  م ددة في :حدود الموضوع
ة واإلنترنت من  ي  ااااااااااادار، مثز: خدمات اهتصاهت الماتفياااااااااااليبيانا بالمقارنة م  خدمات شرنة الم

امز م  العمالء اااااااااااااادأ اإلعالنات والممنية وأسلوق التعاااااااااااااااال ودة والتكلفة، وأمن بيانات ال يائن وص
 وريرها.  

ن في مدينة ااااااااااااااان ورير الليبيياااااااااااالمستملكين مالعمالء  الليبييات اهات  ت الدراسة تناول: حدود المكان
 رائ  الم تم  اهستمالكي.  مصراتة من نافة ش 
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تاريخ  م إل   01/2020/ 01تاريخ من الفترة  م ددة بفترة إن ا  الدراسة أه وهي : وهيحدود الزمن
 . م 2020/ 06/ 06

 منهجية البحث  .8

 أسلتتتو  الدراسة 8-1
 تباال المنمج الوصفي في الدراسة مستخدما  طريقتين من طارأ هذا المنمج هما:  اقاااام البا   با 
وت ليلما من أ ز معرفة مدى و ود العالقات  مشنلة: بمدف وصف الةطريقة الدراسة الت ليلي 

  –في  الة و ودها  –الناشئة من تفاعز متغيرات الدراسة من عدمما، ونذلب معرفة قوة هذا العالقة 
ة ، وأيضا   والمتغير التاب  مالمشنلالرئيسية والثانوية بين المتغيرات المستقلة ماألسباق الم تملة

منتائج اختبار الفرضيات  معتمدا   معرفة النتائج المترتبة عل  و ود العالقة أو عدمما بين المتغيرين
 التي تتفق وطبيعة الدراسة.  في هذا الت ليالت عل  وسائز الت ليز اإل صائي المختلفة

مدينة      في مم تم  البوات اهات المستملكين طريقة الب   المس ي: بمدف التعرف عل  آراء 
 ي  اعتمد البا     مصراتة لقياس مدى رضاهم عن خدمات شرنة ليبيانا بالمقارنة م  شرنة المدار،

 عل  استمارة اهستبانة نيداة ل م  البيانات من عينة الدراسة المختارة.   ميدانيفي منم ية المس  ال

 مجتمع الدراسة والعينة المختارة  2- 8
   ممور  دد البا   م تم  الدراسة ب ،هداف أ و  ات لدراسة وفرضياستنادا  إل  طبيعة مشنلة ا

قرر الكبير في تعدادا،  و ت  يتسن  للبا   ت ليز وب   هذا الم تم  . مصراتةمستملكين بمدينة ال
النسبية بعد  رير العينة العشوائية البسيطة الطبقية  عينة من المستملكين مالعمالء  عل  أساس اختيار

الب   المختصين في علم اإل صاء، ويلغ   م العينة التي أخضعت للت ليز و  ساتذةاستشارة األ
  .  01مستملكا  من نافة شرائ  الم تم  اهستمالكي مانظر  دول رقم   255م
 

 استمارات االستبيان الموزعة والمستخدمة  01 ول رقمجد

 وثبات أداة الدراسة   صدق 3- 8

االستمارات          البيان 
 الموزعة

 االستمارات  االستمارات غير المرجعة 
 المستبعدة 

 االستمارات 
 المستخدمة

 255 30 25 310 العدد 

 % 82.26  % 9.67 % 8.07 % 100 النسبة 
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الممتمين بالب   العلمي والمعال ة   األساتذةقام البا   بعرض ص يفة اهستبيان عل  بعض 
،  ي  تمت بعض التعديالت  مة م تويات فقرات اهستبيانءاإل صائية للت قق من مدى صدأ ومال
لقياس اهتساأ والثبات والتناسق   Reliability Statistics عل  بعض الفقرات، وتم ت ليز المصداقية

ونانت در ة الموثوقية   Cronbach's Alphaبين فقرات اهستبيانمالمتغيرات  باستخدام معامز 
يان، وقام البا   بإ راء ب    .  للفقرات الم ددة في اهستب 811م = مقبولة إ صائيا وقيمتما 

  مستملكين من م تم  الدراسة للتعرف عل  در ة وضوز وفمم  10اختباري عل  عينة   مما م
فقرات اهستبيان من  مة نظر المب وثين قبز الشروال في استخدام ، ولقد تم تقدير فترات الثقة عند 

ما سيتم ت ديد منطقتي القبول    والتي من خالل0.05م =   أي أن مألفا  ورم ها 0.95مستوى م
والرفض للفرضيات، وهي تعرف بنسبة الخطي الذي قد ي د  عند تعميم نتائج العينة المختارة عل   

 م تم  الدراسة ننز. 
 أسلو  التحليل اإلحصائي   4- 8
أو الدر ات الثالثة مموافق، ه أدري، رير  األو ان ذو   Likert Scaleم تم استخدام مقياس لينر    
 pأو م  .Sigالمعياري، ومستوى الدهلة    واهن رافوافق  للتقييم والمفاضلة، والمتوسطات ال سابية،  م

– value مسبيرمان   ، وارتباSpearman Correlations  م، واختبارF  بت ليزANOVA ،
  أو ما يعرف ببرنامج ال  م اإل صائية  SPSSتطبيقات برنامج الت ليز اإل صائي م إ دىوهي 
م اه تماعية، يعتبر من أكثر اختبارات الدهلة استخداما  في معرفة ما إذا نان هناب عالقة بين  للعلو 

 متغيرات الدراسة أو خالف ذلب.
 إلطار النظري للبحثا
 مفهوم القدرة التنافسية 1. 9

إن القدرة التنافسية أصب ت راية تسع  إل  ت قيقما المنظمات الصناعية والخدمية التي تعمز في  
وهذا يعن   يادة   ، الوصول إل  هذا الغاية يعني  يادة المبيعات   ي   يئة تنافسية م لية أو خار ية،ب

وهذا يعني أيضا ت قيق   افسين في السوأ،منمرن  تنافسي قوي بين ال ي وهذا يعن ،ال صة السوقية
ز تستطي   ه :المدف األساسي للمنظمات أه وهو البقاء والنمو في السوأ المستمدف، والسرال هنا

المنظمات ت قيق هذا الغايةن لإل ابة يمنن القول إن األمر في راية الصعوبة ولكن  ليس مست يال   
ولذلب  ،ونقصد بالوسيلة هنا المي ة التنافسية ،عل  المنظمات التي تملب الوسيلة في ت قيق هذا الغاية 

مي ة أو م ايا تنافسية طويلة   ه منا  للمنظمات التي تسع  إل  بناء قدرة تنافسية من الدراسة عن
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األ ز والم افظة عليما وتطويرها لالعتماد عليما في صراال المنافسة الم لية والدولية مهامان،  
2014 ،45 . 

م  مصطل  المي ة    Competitivenessم  ونظرا  هرتبا  وتكامز مصطل  القدرة التنافسية
  القدرة التنافسية من مدخز  تعريفتم ي  أنرأى البا     Competitive Advantageم التنافسية
 ورد في أدبيات علم اإلدارة والتسويق وذلب عل  الن و التالي:نما   المي ة التنافسية تعريف

لمي ة التنافسية هي ما تخت  ب  منظمة دون ريرها، وبما يعطي قيمة مضافة إل  العمالء بشنز ا -
ن أن تقدم المنظمة م موعة من  ي يد أو يختلف عما يقدم  المنافسون في السوأ،  ي  يمن

 .  190،  1999عبد ال ميد، م بسعر أقز ماالمناف  أكثر من المنافس، أو تقديم المناف  نفس
إن المي ة التنافسية هي  الة اقتدار وتمي  تنفرد بما منظمة ما دون سواها من المنظمات األخرى   -

الل هذا المي ة تع ي  مرن ها   ي  تستطي  المنظمة من خ مالنشا  ، الصناعة العاملة في ذات 
 .  653،  2001هامان، م ةالسوقي و يادة ال صة  التنافسي

المي ة التنافسية هي قدرة المنظمة عل  صيارة وتطبيق اهستراتي يات التي ت علما في مرن  أفضز  -
 .  13،  2006أبوبنر، م  نفس  بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في النشا 

شيء يمي  المنظمة تميي ا إي ابيا عن منافسيما في نظر المستخدمين   المي ة التنافسية هي أي -
 .  80، 2012القطق، مالنمائيين لمنت اتما 

هي الوسيلة أو األداة التي تتمت  وتمتا  بما المنظمة دون سواها من المنظمات المنافسة والتي   -
 صة سوقية   أكبرل  تعَول عليما في بناء قدرتما التنافسية في موا مة المنافسين لل صول ع

   15: ق، 2019هامان، م يت دد المرن  التنافسي للمنظمة في السوأ. من خاللماممننة والتي 
إن المنظمات تفشز في الغالق في    Philip Kotlerمويقول أستاذ التسويق الشمير فيليق نوتلر  -

س الراب ة  األماستراتي ية ن  قد تصب  أ أسواقما تتغير نز خمس سنوات، بمعن   نأمعرفة 
ن هناب نوعان من المنظمات تلب التي تتغير وتلب التي تختفي،  أالخاسرة اليوم، و  اهستراتي ية 

نوتلر، م .للمنظمات  ن خطوة التغيير سريعة لدر ة  علت القدرة عل  التغيير مي ة تنافسيةأو 
2000 ،87 . 

    القدرة التنافسية مصادر 2. 9
عديد من مصادر القدرة التنافسية، ويمنن عرض أهم هذا  ورد في األدق اإلداري والتسويقي ال

   92،  2010المسعودي، مالمصادر عل  الن و التالي: 
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التكلفااة: ت قااق المنظمااة مياا ة التكلفااة عناادما تقااادم إلاا  السااوأ ساالعة أو خدمااة مماثلااة فااي ال اااودة  -
بطا  مسااتمرا  وبسااعر أقااز ممااا تقدماا  المنظمااات المنافسااة، ويتطلااق ت قيااق هااذا المياا ة وتطويرهااا ضاا 

للتكاااليف عاان طريااق قيااام المااديرين بت ديااد نافااة التكاااليف المتعلقااة بالعمليااات، و علمااا تساااهم فااي 
  يادة القيمة المضافة واألرياز الم ققة. 

، عناادما تقااوم المنظمااة أقواهااا وال ااودة: وهااي إ اادى األساال ة التنافسااية الفعالااة، وقااد تكااون أفضاالما  -
ديمما لل ياائن بماا يشاب  رربااتمم ويلباي  ا ااتمم، بماا يفاوأ توقعااتمم، بتصميم وتنفيذ المنت ات وتق

تكون المنظمة قد ن  ت في تقديم منت اتما بال ودة المطلوبة، وسيقبز ال يائن بدف  مباالغ إضاافية 
 هقتنائما.

المرونة: يقصد بما قدرة المنظماة علا  التكياف ما  المتغيارات البيئياة، بتغييار ماا تناتج ونياف تناتج  -
ن هااذا التغيياار يااوفر لل يااائن أريعااة ماان المتطلبااات هااي مرونااة و  متاا  تنااتج، أي تغيياار العمليااات، وان

 المنتج ومرونة الم يج ومرونة ال  م ومرونة التوصيز. 
اإلبااداال: اإلبااداال نيساابقية تنافسااية يعنااي التفاارد أو التمياا  بالمنت ااات التااي تقاادمما المنظمااة مقارنااة  -

فة إلا  قادرتما علا  تطاوير منت اات  ديادة، وي اق علا  المنظماات بالمنظمات المنافسة لما، إضاا
التي تتبن  اإلبداال لت قيق األسابقية التنافساية أن ت ياد مان ترني هاا علا  عملياات الدراساة والتطاوير 

 وتش ي  ومنافية األفراد المبدعين. 
أسارال وتاتعلم  السرعة: إن المنظمات التاي تيخاذ عاماز الا من بعاين اهعتباار وتقادم منت اتماا بشانز -

بشنز أسرال وترثر إي ابيا  ويوتيرة متصاعدة عل  مستوى األسواأ والتصميم واإلبداال، ت صاز تلاب 
المنظمااات علاا  العديااد ماان الفوائااد، منمااا اسااتعمال التكنولو يااا ال ديثااة بشاانز أكباار وأساارال مقارنااة  

 بالمنظمات المنافسة لما في السوأ.  

 قياس التنافسية   معايير 3. 9
 ر ال صة السوقية  معيا •
ال صة السوقية هي مقياس لألداء التسويقي ويقصد بما نصيق الشرنة في السوأ ومقارنت    

ويساعد هذا الت ليز اإلدارة في ت ديد ما إذا نان التغير في هينز   ، بنصيق الشرنات المنافسة
 .  654،  1996عبد الفتاز، م  المبيعات ير   إل  قوى خار ية أو إل  ضعف في برامج التسويق
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ويمنن معرفة  صة الشرنة في السوأ من خالل معرفة نسبة مبيعات الشرنة إل  مبيعات الصناعة   
  .179، 1998السيد، أو مبيعات المنتج ننز في السوأ م

تعتبر إ دى أدوات تقييم النشا  التسويقي، وت ديد المرن    Market Shareمإن ال صة السوقية 
ل مقارنة   م مبيعات منظمة ما خالل فترة  منية م ددة م    م السوقي للمنظمة، وذلب من خال

نما هو   نفسما،أو م    م مبيعات المنظمات المنافسة في المدة  نفسما،مبيعات الصناعة في الفترة 
   77،  1999خفا ي، م :مبين في المعادهت التالية

 معدل الحصة السوقية لمنظمة ما = 
 ية محددةحجم مبيعات المنظمة في فترة زمن

 ×100  =  % 
 حجم مبيعات الصناعة في نفس الفترة

 أو 

 معدل الحصة السوقية لمنظمة ما =     
 حجم مبيعات المنظمة في فترة زمنية محددة

 ×100  =  % 
 متوسط حجم مبيعات أكبر ثالث منظمات

 منافسة في نفس الفترة الزمنية

ذا  اد معدل ال صة السوقية عن  يمنن اعتبار أن المنظمة من المنظمات القوية    %33م نسبة هذا وان
 . 77، 1999خفا ي، داخز الصناعة ولما مرن  تنافسي مرموأ م

 معيار مصفوفة ال صة والنمو لم موعة بوسطن اهستشارية  •
بين هناب عالقة قوية بين معدل ال صة   البا ثين في األدق التسويقي في هذا الشين  أ د يقول 

في السوأ، يتوقف عليما عملية تقييم األداء التسويقي، بمدف ت ديد  Growthمو السوقية ومعدل الن
األنشطة المممة والتي ي ق اه تفاظ بما، واألنشطة التي ي ق التخل  منما وتصفيتما تدري يا  أو  

تسم  ممصفوفة   Matrixمفوريا ، وتعتبر عناصر هذا العالقة هي منونات نموذج أو مصفوفة 
   Consulting Boston Groupموالنمو  المعتمدة لدى م موعة بوسطن اهستشارية  ال صة السوقية

  .160،  1998الص ن، نما هو مبين في الشنز التالي والت ليز المرافق ل  م



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

 

14  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

  

 ت  تتمنن المنظمة من ت ليز واستخدام هذا المصفوفة ي ق عليما   ،قائال  ذات البا    ويضيف
 : اآلتيةتباال الخطوات ا

  صة النشا  من مبيعات الصناعة معالية أو منخفضة .   ت ديد  -
 أو منخفض .   ت ديد معدل النمو في السوأ معال    -
  اهستراتي ية دمج الخطوتين السابقتين  ت  يمنن ت ديد وض  النشا  التنافسي واختيار   -

 المناسبة.  
ويقي في المنظمة تلب  ستا تماهت تعنس نفاءة وفعالية األداء ال أريعةإن الخطوة األخيرة تقود إل  
   -وهي عل  الن و التالي:  السابق اه تماهت الم ددة في الشنز

يعني أن ال صة السوقية للمنظمة عالية وفي نفس الوقت معدل النمو في السوأ : الن م الساط  -
  واهستراتي ية  ، عالي أيضا ، وهذا هو الوض  المثالي للمنظمة ألن  يعنس  الة القوة التسويقية

 اسبة هنا هي التوس  والنمو في النشا .  نمال
البقرة ال لوق: وتعني أن ال صة السوقية عالية ولكن معدل النمو في السوأ منخفض، أي أن  -

منت ات المنظمة متمي ة ولكن السوأ ه يتي  لما  رية ال رنة ولذلب تنمو مبيعات هذا المنت ات  
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ألن  يدر أريا ا  عل  المنظمة   ؛ما د  في السوأ بمعدل بطيء، وهذا الوض  يعتبر  يد إل  
المناسبة هنا هي إستراتي ية اهستقرار   واهستراتي يةبالررم من عدم و ود فر  تسويقية للنمو، 

 والترني  
عالمة اهستفمام: وتعني أن ال صة السوقية للمنظمة منخفضة بالررم من أن معدل النمو في  -

ي قد تعنس و ود مشاكز تسويقية أو إنتا ية، وهنا  تل ، وهذا الوض  يثير التسارهت االسوأ عال  
المستخدمة في هذا الظروف، وت اول اإلدارة معال ة الموقف بعد  باهستراتي ية يتوقف العمز 

  معرفة أسباق انخفاض معدل ال صة السوقية.
ويعني هذا الوض  أن ال صة السوقية منخفضة وأن معدل النمو في السوأ : الكلق السعران -

وهو وض  ه  ،وأن منت ات المنظمة رير متمي ة وتعتبر عبئا  عل  إدارة التسويق ،أيضا منخفض 
في هذا الوض  يشب  بالكلق الذي ينب  دون   وبطبيعة ال ال فإن بقاء النشا ، فائدة تر   من 

اهنس اق من السوأ، أو تصفية   استراتي يةالمناسبة في هذا ال الة هي  اهستراتي ية  دوى، و 
  .ةالمنظم
ويضيف با   آخر في األدق اإلداري رأي   ول أهمية ت ليز مصفوفة ال صة / النمو   

الت ليز التعرف عل  موقعما هذا  تستطي  الشرنة ويناء عل قال لم موعة بوسطن اهستشارية  ي  
م تستطي  أن تعدل خططما وفقا  لنتائج الت ليز،  ثالتنافسي من خالل موقعما عل  المصفوفة، ومن 

 .  141،  1999عبيدات، ب لتع ي  األداء الذي تتطل  لت قيق  م لذ و 
يرى البا   أن من أدبيات اإلدارة والتسويق،  عل  ما تقدم عرض  في هذا ال  ئية ويناء    

الم ددة في المصفوفة من خالل العمز   Starsمتعمز المنظمة من أ ز الوصول إل   الة الن وم
   Priceموالسعر   Productم الذي يشمز السلعة Marketing Mixوالترني  عل  الم يج التسويقي 

نصيق المبيعات  –بمدف ت قيق  صة سوقية   Distributionموالتو ي    Promotionم والترويج
أكبر من  صة المنافسين في الصناعة، ونذلب من خالل العمز والترني  عل  اهستغالل األمثز   –

فت  أسواأ  ديدة أو  يادة عدد المستملكين أو  يادة دخز   لفرصة النمو المت ايد في السوأ بسبق 
ن  الة الن وم هي وض  اهمتيا  واهقتدار التي تعنس مرن ا  سوقيا  مرموقا  أمام و الفرد أو ريرها،  ان

المنافسين، وهذا ه يتيت  إه من خالل الب و  التسويقية التي تساعد إدارة التسويق عل  التنبر  
في استغالل الفر  التسويقية المتا ة، أو المتوقعة قبز المنافسين، مثز فرصة   المبنر  Forecastم



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

 

16  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

أو انخفاض سعر الطاقة، أو  انخفاض سعر المواد أو المعدات الداخلة في إنتاج السلعة أو الخدمة،
اإلعفاء الضريبي وال مرني، وأثر ذلب عل  تكلفة اإلنتاج وصوه  إل  السعر المنافس، ويساعد التنبر  

بنر اإلدارة عل  نشف المخاطر ال الية والمتوقعة مستقبال  واهستعداد ال يد لموا متما فمن بين  ملا
سل  بديلة  ديدة إل   خدمات أو سمولة دخول المنافسين إل  السوأ، دخول  Risksهذا المخاطر 
 Marketingمفمن خالل معرفة الفر  والتمديدات التسويقية في البيئة التسويقية  السوأ، وريرها

Environment    تستطي  اإلدارة اتخاذ القرار المناسق وفي الوقت المناسق وبالتكلفة المناسبة
وهو المدف األساسي لكز  ،للوصول إل   الة الن وم واهستمرار فيما بمدف البقاء والنمو في السوأ 

 المنظمات.
 معيار النفقات التسويقية   •

يعتبر من ضمن الوسائز    Marketing Expenses Analysisمإن ت ليز النفقات التسويقية 
التي تستخدمما المنظمات في تقييم األداء التسويقي وقياس قدرتما التنافسية، معتمدة عل  تلب النفقات  
التي أنفقت لت قيق األهداف البيعية الم ددة في خطة التسويق، وهناب عالقة عنسية بين النفقات 

يراد المبيعات ماألريا ، أي بمعن  نلما انخفضت النفقات التسويقية نلما  ادت نسبة  زالتسويقية وان
األرياز الم ققة من العملية التسويقية، وهذا العالقة ليست ص ي ة في نز األ وال،  ي  قد تكون 
العالقة طردية في بعض األ يان أي نلما  ادت النفقات التسويقية  ادت األرياز، فقد يفرض موقف 

بمدف  يادة   م المبيعات، و ي  إن  يادة  -نفقات اإلعالن مثال   -ويقية ستال معين  يادة النفقات 
المبيعات تردي إل  خفض تكلفة المبيعات التي تردي إل  خفض التكلفة الكلية للمنت ات التي بدورها 

  ا  ر إن نثيويقول أ د البا ثين في هذا الشين تردي إل   يادة نسبة األرياز الم ققة من العملية البيعية، 
اإلعالن،  و  من الشرنات تعاني من  يادة التكاليف التسويقية، من مصاريف وعموهت ر ال البي ،

 مما يرثر عل  قدرتما عل  ت قيق األرياز وريرها، خدمات ما بعد البي ، و ترويج المبيعات، و 
ائي  منوتت او  تكلفة التسويق أ يانا  نصف المبلغ الذي يدفع  المستملب ال  ،78، 1998الص ن، م

 .  19، 1997عبد الم سن،  م  ثمنا  لسلعة أو خدمة معينة
ومن نا ية أخرى فإن  من الخطي أن ندرس اهت اهات فيما يتعلق بتكلفة التسويق و دها، إذ ي ق 
  ير أن تنصق الدراسة عل  التكاليف اإل مالية والتي تشمز اإلنتاج والتسويق للسل  المختلفة، ففي نث 

شروال من تخفيض تكاليف  الكلية عن طريق  يادة تكاليف التسويق، وينون  ملمن األ يان قد يتمنن ا
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ذلب عن طريق التوس  في اإلنفاأ عل  ال مود التروي ية، فإذا ترتق علي  التوس  في سوأ السلعة 
وتكون النتي ة   ق،فإن تكلفة إنتاج السلعة يمنن أن تقز بنسبة أكبر من ال يادة في تكلفة التسوي 

  إن النسبة األساسية التي ي ق 408، 2000الشنواني، م خفاض التكاليف الكليةناالنمائية هي 
هي نسبة النفقات التسويقية إل  المبيعات، وعادة ما تصز هذا النسبة في منظمات   مال ظتما

    24، 1997عبد الم سن، وهي تتيلف من عناصر اإلنفاأ التالية: م ، %30م األعمال إل 
 % 15م   إل  المبيعات   ةينسبة نفقات القوة البيع  -
 %  5م           نسبة نفقات اإلعالن إل  المبيعات   -
 %  6م      نسبة نفقات تنشيط المبيعات إل  المبيعات  -
   1%م            نسبة نفقات ب و  التسويق إل  المبيعات  -
 %  3م           نسبة نفقات إدارة البي  إل  المبيعات   -

دخالت لما عالقة قوية ومباشرة بمصطل  الكفاءة الذي يعتبر ملإن النفقات أو التكاليف أو ا 
إ دى مرشرات قياس األداء للنشا ،  ي   اء في أدبيات اإلدارة إن الكفاءة هي مرشر للدهلة عل  
 سن استخدام الموارد المتا ة مأموال، آهت، أفراد، ريرها  أي استخدام أقز موارد ممننة في أداء 

شير إل  الطريقة اهقتصادية التي يتم بما  يالكفاءة ، وأيضا مصطل   15، 2002ماهر، العمز م
المتعلقة باألهداف، وتمثز إل   د بعيد بنسبة المدخالت للمخر ات اإلنتا ية  العمليات نافة إن ا  

إن الكفاءة التسويقية تقاس بت ديد قيمة الناتج من   ، 54، 1988 اكسون، ومورقان، وباوليلو، م
 .  404، 2000الشنواني،  م ي ومقارنة هذا القيمة م  المدخالت اإل ماليةقيال ما  التسو 

هي وسيلة لقياس نفاءة   Marketing Costsونتي ة لما تقدم يرى البا   أن التكاليف التسويقية 
  Inputsماألرياز  م  قيمة المدخالت  Outputsاألداء التسويقي عن طريق مقارنة قيمة المخر ات 

بمعن  نلما استطاعت إدارة التسويق ت قيق أهدافما بيقز تكلفة ممننة، نلما أكد ذلب  مالتكاليف ، أي
، إن خفض التكاليف يردي إل  سعر منافس، وهذا يردي إل   يادة بعبارة أخرى  عل  نفاءة أدائما،

 ةر المبيعات، وبالتالي إل   يادة ال صة السوقية، وبالتالي إل  مرن  تنافسي  يد، وهذا يردى إل  قد 
 تنافسية م لية ودولية، وبالتالي إل  نمو اقتصاديات الدولة ورفاهية الم تم . 

 آليات بناء القدرة التنافسية  4. 9
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الخضيري،  إن عملية بناء أو صناعة القدرة التنافسية هي عملية قائمة عل  ثالثة مفاتي  هي:م
2004 ،156    

المفاتي  وأكثرها استخدما في البدايات والمرا ز  وهو أسمز وأيسر: القدرة عل  التقليد  –المفتاز األول 
نتاج منت ات مماثلة للمنت ات األ نبية  إ ي  تكون المممة األول  هي  األول  للتنمية الصناعية،

قز  أن التقليد ينون أ المستوردة، والتي ت ز م لما، ثم تكوين فائض منما قابز للتصدير، اعتمادا عل  
 يات فقط لتوفير نفقات الب و  واهختراال، ولكن أيضا إلنتا   بنم سيتكلفة من المنتج األصلي... ل

 ويتكلفة منخفضة، ومن ثم يتم بيع  بسعر منافس.  ةنبير 
ويطلق عل  التقليد والم اكاة مصطل  المندسة العنسية، أي يتم ال صول عل  منتج نمائي، تنت    

 اء، ويتم إدخال بعض التعديالت   دولة متقدمة، ثم تفنيب أ  ائ  وعناصرا، ومعرفة مما تصن  األ
طار  إعل  المنتج أو إنتا   نما هو م  تعديز مواصفات  األدائية أو الشنلية... وقد ينون ذلب في 

اتفاأ لل صول عل  أسرار الصناعة، أو في إطار  مود يتم خاللما دراسة ت ليلية لكافة المنت ات  
  وانتقاء األفضز منما لتقليدا أو إنتاج مثيز  ةيالمطرو ة في السوأ من منت ات مسلعية، خدمية، فنر 

  .ل  وه يقز عن  إه في السعر نعنصر  ذق  يد 
فمم نافة  وانق و فعندما يتمنن المنت ون من استيعاق أسرار : القدرة عل  التطوير -المفتاز الثاني 

ردود أفعال   بإ راء دراسات لتطويرها، خاصة بعد ال صول عل ن يقومو س  المنت ات التي تم تقليدها
من  انق المستملكين لما، ومن ثم يسند األمر إل  و دات ومراك  ب و  للتطوير، وهو عادة ما  

 : باآلتييتصز  
 .التي ت ققما للمستملكيندر ة اإلشباال تطوير أداء المنت ات ووظائفما التي تقوم بما، و  -
 وأكثر  ودة. وأرخ  تطوير في المواد المستخدمة، لتصب  أفضز  -
 إنتا ا.  وأكبرقز تكلفة، أأكثر سرعة، و  اإلنتاج،طرأ  يتطوير ف -

ويقوم هذا المفتاز عل  دراسة واعية وشاملة لكز ما ي د  في أسواأ العالم، ومعرفة التطورات التي  
أو المنت ين ال دد، وفي الوقت ذات  التفوأ عليمم سواء من   ،تتم سواء من  انق المنت ين ال اليين

 : ي  
 ات المقدمة.  تالشنز الخا  بالمن -
 األداء الخا  بالمنت ات المقدمة. -
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 األلوان واألذواأ الخاصة بالمنت ات المقدمة.  -
ت ر  المنظمات  رصا تاما  عل  أن ينون إنتا ما المقلد والمطور أفضز مما ينت   المنافسون  

 األصليون، ومن ثم التفوأ عليمم وامتالب م ايا تنافسية أفضز منمم. 
 رة عل  اهبتكار  د قال –لمفتاز الثال  ا

خاصة عندما تكون قدرة اإلبداال واهختراال   من أهم القدرات الال مة هكتساق م ايا تنافسية، يوه
والخلق واهبتكار عالية لدى خبراء المشروال... وعادة ما يعمز المشروال عل  الدراسة عن العباقرة،  

رية، ورعايتمم وتعمدهم بالدعم اك وعن أص اق العقول النيرة، وأص اق المواهق ذوي القدرات اهبت
والمساندة، وفي الوقت ذات  إقامة مسابقات للمخترعين، وتو ي  اختراعاتمم إل  إنتاج منت ات تتناسق  

 م  خطو  اإلنتاج القائمة لديما، ومن ثم تكتسق المشروعات م ايا تنافسية تتصف بينما: 
   .رير مسبوقة ةم ايا ابتكاري  -
  .إه بعد فترة من ال من امال صول علي أ د ه يستطي   -

إن التفوأ واهمتيا  واهرتقاء قائم عل  الملكات والمواهق والعباقرة والبا ثين ال ادين، الذين ي ق أن  
تفت  أماممم األبواق، وتقام لمم المسابقات لتقديم اكتشافاتمم واختراعاتمم وأفنارهم، وبالشنز الذي 

 ختلفة التي تعمز عل  ت سين  ودة ال ياة. ملي ابيا  عل  تقديم اهبتكارات اإ ينعنس 
إن بناء القدرة   للبا   أن يقول: وبعد هذا العرض الذي  اء في إ دى أدبيات الموضوال يمنن 

التنافسية يتم من خالل بناء اإلنسان أي الموارد البشرية أي رأس المال البشري أي رأس المال 
ا، أو التكنولو ي  ، المال :مثز ،ادر القدرة التنافسيةصمن المنظمة التي قد تملب الكثير من أل ،المعرفي

فراد وقدراتمم اإلبداعية في استثمار هذا المي ة  أو ريرها ه يمنن لما اهستغناء عن ممارات األ
ثز، فمثال منظمة تملب األموال قد ه تستطي  توظيفما التوظيف التنافسي إذا التنافسية اهستثمار األم

الذي يمننما من المفاضلة واهختيار األمثز من   ،لم تتمت  بالفنر اإلداري السليم لدى قيادتما اإلدارية
ال، ما بين البدائز المتا ة لآلليات والطرأ التي من شينما بناء القدرة التنافسية من خالل هذا األمو 

  -مثال   -فليبيا  ،يقال في هذا ال  ئية  ول المنظمات يمنن إسقاط  عل  اقتصاديات الدول أيضا
 ي   ،بشنز عام ه تتمت  بقدرة تنافسيةاقتصاداتما إه إن  ؛دولة نفطية بمعن  دولة تملب األموال

تقرير العالمي للتنافسية  ن د ترتيبما في التصنيف العالمي للتنافسية متيخرا   دا   سق ما  اء في ال
ويرى البا   إن  وهو التقرير األخير الذي شمز ليبيا لغياق البيانات بسبق ال روق،  ، 2013ملسنة
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ة المدرنة للعملية اإلدارية عل  مستوى  اإلدار  رياق اإلدارة الرشيدة، :أهمما، ذلب ير   ألسباق عديدة
 د البا ثين في أدبيات اإلدارة  أي  قال مستوى إدارة شرون الدولة،  عل  إدارة المنظمات أو 

ذا  .موض ا  أهمية اإلدارة والعقز اإلداري  إن اإلدارة هي رأس األمر إذا صل ت صل  األمر نل  وان
   .09، 2000 معة، فسدت فسد األمر نل  م
ة  خر يقول إن األمر ي تاج إل  توافر قيادات إدارية متفوقة لديما ررية قائم آويع   هذا الرأي با   

عل  التفوأ وعل  التمي  في تقديم األفضز باستخدام التفنير اإلبداعي الخالأ ومن خالل اهبتكار  
    .37،  2004الخضيري، ونظم المشارنة وال ماعية واهعتمادية المتبادلة م

مرتك  التخلي الذي  : هي ،مرتك ات  ثالثة إن من ضمن مرتك ات بناء القدرة التنافسية للمنظمات  
عدم اهنضبا  وعدم الوهء وعدم اهكترا ، ومرتك   :مثز ،التخل  من السلونيات السلبيةيدور  ول 

ال دية واهلت ام وال ودة والوهء،  :مثز إي ابي،الت لي الذي تقوم فلسفت  عل  الدراسة عن نز ما هو 
ي  اآلخرون   ز الوصول إل  ما لم يصز إلأومرتك  الت لي الذي يمتم بعمليات اإلبداال واهبتكار من 

واكتشاف  وت ديد وسائل ، واههتمام بالب   عن أص اق الملكات والمواهق واإلنفاأ عليمم ورعايتمم  
    102،  2004الخضيري، م للوصول إل  األفنار المتمي ة والمبتكرة

  مصفوفة درجات رضا المستهلك 5. 9
رة يعتباار المباارر اهقتصااادي إن رضااا المسااتملب ماان خااالل إشااباال  ا اتاا  وررباتاا  المتطااورة والمتغياا  

لاذا تعباي وتو ا   ميا  ال ماود  ،واه تماعي لو ود المنظمة، أي بمعن  أن المستملب هو النشاا  ذاتا 
  إن 16، 1999 البشرية واإلنتا ية في المنظمة لمدف إرضاء العمالء أو المستملكين، معبد ال ميد،

دد قابلياة المناتج للبيا  هاي ال اودة والساعر هناب ثالثاة مرتكا ات ت قاق رضاا العمياز أو المساتملب وت ا 
و ماان التسااليم،  ياا  رالبااا  مااا يطلااق العمااالء ت وياادهم بمنت ااات ت قااق متطلبااات معينااة، تساات ق فااي 
نظرهم المبالغ المدفوعة مان أ لماا، وتسالم إلايمم فاي المواعياد المتفاق عليماا، لاذا ه يمنان ألياة منظماة 

مخ نااادار  ماااالء ال ااااليين وت صاااز علااا  عماااالء  ااادد.أن تساااتمر فاااي الساااوأ ماااالم ت ااااف  علااا  الع
      .29، 1999وآخرون،

ُيعااد رضااا المسااتملب أ ااد األولويااات التااي توليمااا المنظمااات أهميااة خاصااة، وذلااب فااي سااعيما الاادروق و 
إلي اااد وسااائز تفااي ب ا اتاا  وررباتاا ، اسااتنادا  إلاا  أن المسااتملب ينفااق ويسااتملب بدر ااة أكباار إذا نااان 

تكاون دافعاا  للعاودة للتسااوأ  إي ابياةن رضااا ساوف يااردي إلا  نتاائج ألعة أو الخدماة، و راضايا  عان السا 
ماارة أخاارى، وبالتااالي تسااع  المنظمااة إلاا  بناااء عالقااات وطياادة ماا  المسااتملكين ونسااق ثقااتمم لينونااوا 
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أباو وسيلة دعاية وترويج للسلعة أو الخدمة، فالمستملب الراضي ينون مصدرا  فاي  لاق عماالء  ادد م
 أدبيااات  اادى إويمناان تعريااف مصااطل  رضااا المسااتملب نمااا ورد فااي ،  133، 2013وآخاارون،  ليااز

وهاذا  أو الخدماة، اإلدارة والتسويق عل  بين  ردة فعز المستملب والتقييم الذي يتب  عملياة شاراء السالعة
معنا  ب أو خاالف ذلاب، منت اات يعود ثانية لشراء ال التقييم هو الذي ي عز لدى المستملب النية في أن

 ليااااز  أبااااوم وتوقعااااات المسااااتملبورربااااات  ا ااااات أو الخدمااااة  ذا  ققاااات الساااالعةإن الرضااااا يت قااااق أ
 . 131، 2013وآخرون،

بشاانز أكثاار تفصاايال وت لاايال بماادف تقااديم ُمعااد هااذا الب اا  فااي ب ثااا  سااابق لاا   يتناااول هااذا ال  ئيااةو  
من ثال  در ات أو ثالثاة مقترز مصفوفة يمنن تسميتما بمصفوفة در ات رضا المستملب والتي تتض

ولتوضاااي  هاااذا  ،والمساااتملب الساااعيد  ،والمساااتملب ريااار الراضاااي ،المساااتملب الراضاااي :هاااي، مساااتويات 
ن  الااة الرضااا و الااة عاادم الرضااا و الااة السااعادة تت اادد ماان خااالل أ :المسااتويات الثالثااة يمناان القااول

ف  أو خصاائ  ماا  ماا نااان مقارناة أو قيااس مااا ناان يتوقاا  المساتملب ماان السالعة أو الخدمااة مان منااا
التوقعااااات  إن المقارنااااة بااااين درناااا  المسااااتملب بعااااد اسااااتخدام هااااذا الساااالعة أو الخدمااااة،أمو ااااودا فعااااال و 

ن التوقعاااات ياااراد بماااا أ أسااااسن يناااون وماااا هاااو ناااائن  يمنااان ت ليلماااا علااا  أواإلدراكاااات مماااا ي اااق 
عة أو الخدمااااة ماألداء ماااان خااااالل اقتناااااء الساااال إشااااباعماال ا ااااات والرربااااات التااااي يتمناااا  المسااااتملب 

ماألداء المو اود ، فالتوقعاات قاد يناون ساقفما  يقصد بما األداء الفعلي والواقعي واإلدراكات  المرروق ،
أيضا مختلفة فقد ينون مستوى  واإلدراكات  سق  ا ات ورربات المستملب،   ا  وقد ينون منخفض  عال  

قاز أ اإلدراكاات ذا نانات إ مستملب ريار راض  ن الأ، ويذلب يمنن القول األداء عاليا وقد ينون منخفضا  
لاام ت قااق مااا يطلباا  المسااتملب ماان منفعااة، وينااون المسااتملب أو الخدمااة  ن الساالعةأي أ ،ماان التوقعااات 

 ققاااات توقعااااات و ا ااااات الخدمااااة ن الساااالعة أو أي أمطابقااااة للتوقعااااات  اإلدراكااااات ذا ناناااات إراضاااايا 
ذا ناناااات إ - ة متقدمااااة ماااان  الااااة الرضاااااالسااااعادة هااااي در اااا  -المسااااتملب، وينااااون المسااااتملب سااااعيدا 

لام ينان يتوقعماا  إضاافيةن السالعة أو الخدماة  ققات منااف  وم اياا أي أ ،مان التوقعاات  أكبر اإلدراكات 
 ياا  {المسااتملب، والمثااال التااالي يماادف للم يااد ماان التوضااي  للمسااتويات الثالثااة ماان در ااات الرضااا، 

رياااا  خصااااائ  أو أم مااااول يتضاااامن  ن المسااااتملب نااااان يررااااق فااااي شااااراء  مااااا  هاااااتفأنفتاااارض 
مناااا يناااون ف ،اساااتخدامات معيناااة أو م اااددة، وعناااد اقتنائااا  واساااتعمال  و اااد بااا  ثاااال  خصاااائ  فقاااط

المساتملب رياار راض  عاان ال ماا  وعاان قاارارا الشارائي، وينااون راضاايا عنادما ي ااد الخصااائ  األريعااة 
فااااي ال مااااا  أكثاااار ماااان المطلوبااااة فااااي  مااااا  الماااااتف، وينااااون المسااااتملب مبتم ااااا وسااااعيدا إذا و ااااد 

الخصائ  األريعاة التاي ناان يتمناهاا، أي بمعنا  أنا  قاد ي اد فاي ال ماا  اساتخدامات أخارى لام ينان 
 . 16 : ج،2019 ،هامانم }يتوقعما أصال
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 درجات الرضا للمستهلك مصفوفة   يوضح 02جدول رقم 

 التوقعات                
 اإلدراكات 

 منخفضة عالية

 (2) سعيد ( 1) راضي عالية

 ( 4) راضي ( 3) غير راضي منخفضة

 (71 : ج،2019 ،هامان) المصدر:          

  71 : ج،2019 ،هامانم السابق: بال دولدر ات الرضا نما هو مبين  ويضيف البا   ذات  ت ليز  

 ، بمعن  المو ود مساوي المطلوق. ض  راالمستملب والتوقعات نبيرة م ةنبير  إلدراكات ا -
 ، بمعن  المو ود أكبر من المطلوق.  سعيدالمستملب التوقعات ممن  أكبر اإلدراكات  -
  ، بمعن  المو ود اقز من المطلوق. غير راض  المستملب اقز من التوقعات م اإلدراكات  -
 ، بمعن  المو ود مساوي المطلوق.  ض  راالمستملب م والتوقعات قليلة ةقليل اإلدراكات  -

ا  ة اليوم ه تسع  إل  إرضاء المستملب !!!؛ ألنما لذا ن د أن الشرنات الصناعية والخدمية الن 
فااي ال قيقااة تسااع  إلاا  هاادف أبعااد ماان ذلااب أه وهااو إسااعاد المسااتملب ماان خااالل إضااافة خصااائ  
ومنااااااف  واساااااتخدامات أخااااارى فاااااي السااااالعة أو الخدماااااة ت ياااااد عااااان  ا اتااااا  وررباتااااا  وتوقعاتااااا ، وهاااااذا 

 : ج،2019 ،هامانم عملية تنفيذها المرتك ات التالية:اهستراتي ية التسويقية ال ديثة والمتمي ة تتطلق  
17  

أن تكااون مااوارد المنظمااة وخاصااة الماليااة  ياادة  تاا  تكااون قااادرة علاا  اإلنفاااأ الكبياار ماان أ ااز  -
التطااوير المسااتمر للمنت ااات قبااز المنافسااين و تاا  تسااتطي  المنظمااة اه تفاااظ بااالعمالء ال اااليين 

 ل نسق عمالء  دد في أسواقما. والعمز عل   يادتمم متنميتمم  من خال
أن تكااون المنظمااة تملااب  مااا ا   ياادا  لب ااو  التسااويق ل ماا  المعلومااات الكاملااة والدقيقااة وال ديثااة  -

عن السوأ والعمالء لمعرفة   م وقوة المنافسة، وماذا يريد المستملب مالعميز ن، عل  اعتباار أن 
 ي ة تنافسية.سرعة ال صول عل  المعلومات مصدر من مصادر بناء الم

أن تكااون اإلدارة العليااا بالمنظمااة تاادرب أهميااة الفناار التسااويقي ال اادي  ودورا األساسااي فااي بقاااء   -
ونمااو المنظمااة فااي السااوأ، هااذا اإلدراب للعقااز التسااويقي يااوفر الاادعم المااادي والمعنااوي الال مااين 

ب التااي تنظاار إليمااا لباارامج اإلبااداال واهبتكااار فااي نشااا  المنظمااة وصااوه إلاا   الااة إسااعاد المسااتمل
 إدارة المنظمات النا  ة نمدف استراتي ي.     
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 للبحث لعملياإلطار ا
 وصف خصائص العينة المختارة  1 .10

بعاد أن تام تو يعماا   مماور المساتملكينهذا ال  ئياة تناولات خصاائ  عيناة الدراساة المختاارة مان 
، وال انس والعمار والتعلايم والعماز ل نسايةوفقا  للمتغيرات الواردة في ص يفة اهستبيان والتي تضمنت ا

 وذلب وفقا  لل داول التالية: 

 جنسية العينة حس  التوزيع  03جدول رقم 
 اإلجمالي غير ليبي ليبي الجنسية
 255 40 215 التكرار
 % 100 % 15.69 % 84.31 النسبة 

 

 ، %84.31لمختارة مالليبيين في العينة ا  المستملكينن نسبة  إ  إل  03تشير بيانات ال دول رقم م
ن نسااابة ال  ان هاااذ البا ااا  أرى يااا ، و   فقاااط%15.69ريااار الليبياااين فاااي العيناااة المختاااارة ممساااتملكين وان

  عل  اعتبار أن األ انق   ء بسيط من الم تم  اهستمالكي الليبي. التو ي  عادل،

 الجنس توزيع العينة حس    04جدول رقم 
 اإلجمالي  أنثى ذكر الجنس
 255 57 198 التكرار
 % 100 % 22.35 % 77.65 النسبة 

 
ن أ ، و %77.65فااي العينااة المختااارة م المسااتملكين ماان شااري ة الااذنورن نساابة إ  إلاا  4تشااير بيانااات ال اادول رقاام م 

 التو يااا  عاااادل ان هاااذالبا ااا  أرى يااا ، و   فقاااط%22.35فاااي العيناااة المختاااارة م مساااتملكين مااان شاااري ة اإلناااا نسااابة ال
 صال والتواصز م  العنصر النسائي في الم تم  المسلم الم اف  صعٌق نسبيا .عل  اعتبار أن اهت ،ومنطقي

 
 

 العمر توزيع العينة حس    05جدول رقم 
 اإلجمالي  سنة  60أكثر من  سنة   60 -   40من  سنة  40أقل من  العمر

  255 28 61 166 التكرار

 %100  %10.98 %23.92  %65.10 النسبة  

 
األكباار المشااارنة فااي الدراسااة ناناات ماان نصاايق  نساابةال إلاا  أن  05تشااير بيانااات ال اادول رقاام م  

%  ماان   اام العينااة المختااارة،  65.10  ساانة، وهااي تمثااز م40المسااتملكين الااذين أعمااارهم أقااز ماان م



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

 

24  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

وناارى أن هاااذا الفئاااة العمريااة قاااد تكاااون األقااارق ماان التقيااايم الاااواقعي؛ ألنمااا األكثااار اساااتخداما  لخااادمات 
نترنااااات وتقنياتااااا  المعاصااااارة، مماااااا ي عاااااز نتاااااائج هاااااذا الدراساااااة أكثااااار قباااااوه اهتصااااااهت الماتفياااااة واإل

 وموضوعية.
 التعليم توزيع العينة حس    06جدول رقم 

 اإل مالي  ما بعد ال امعة  مرهز  امعي  دون ال امعة   المرهز العلمي  

   255 32 132 91 التكرار
 % 100  % 12.55 % 51.76  % 35.69 النسبة 

 
  إل  أن مفردات العينة المختارة األكثر مشارنة في عملية التقييم هاي 06دول رقم متشير بيانات ال  

  من   م العينة وهذا يرند عل  %51.76 ي  وصلت النسبة إل  م  ملة المرهالت ال امعية،من 
ممااا ي عااز لاادى المسااتملب المسااتمدف ت اااا أساائلة اهسااتبيان، والدرايااة الكاملااة  المعرفااة والقاادرةو ااود 
 ة التقييم أكثر دقة وموضوعية. عملي

 
 جهة العمل توزيع العينة حس    07 جدول رقم

 
 
 
 
مان م مشارنة فاي عملياة التقيايم ها  األكثر ممور المستملكين    إل  أن07تشير بيانات ال دول رقم م 

المختاارة، وهاذا الفئاة    مان   ام العيناة%44.31 ي  وصلت النسبة إل  م أص اق األعمال ال رة،
قد تكون هي األكثر تعامال  واعتمادا  عل  خدمات اهتصااهت الماتفياة واإلنترنات وتقنياتا  ال ديثاة فاي 

 وواقعية.   ة مما ي عز عملية التقييم أكثر دق إدارة أعمالما،
      

 درجات التقييم  08جدول رقم 
 
 
  

  يتضمن مقياس لينر  الثالثي لدر ات التقييم برمو  أو أرقام افتراضية وفق  8ال دول رقم م
ل  نتائج مع  ة. متطلبات المعال ة اإل صائية للبيانات الم معة وصوه  

 معة  العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات المج 2. 10

 اإل مالي  عمز  ر    موظف قطاال خا   موظف  نومي    مة العمز  
   255 113 74   68  التكرار
 % 100  % 44.31 % 29.02  % 26.67  النسبة 

 غير مواف   ال أدري   مواف   التقييم درجة 

   3    2   1   رقم افتراضي  
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 قييم خدمات شركة ليبيانا بالمقارنة مع شركة المدار عرض آراء العينة في ت 09جدول رقم 
   الرم  

 التقييمات در                                
 

 فقرات اهستبيان

  --------  -------   رير موافق   ه أدري    موافق
النسبة   التكرار 

 المئوية 
  النسبة تكرار 

 المئوية 
  النسبة تكرار 

 المئوية 
المتوسط 
 ال سابي

ان راف 
 معياري 

اهت اا 
 العام 

الترتيق من  
 األعل  

H ليبيانا بشانز عاام،  لدينم رضا تام عن خدمات شرنة
  وهي أفضز من خدمات شرنة المدار.

 --- فق رير موا .421 2.89 92.9 237 3.1 08  3.9 10 

 1Q فااااي شاااارنة  مات اهتصاااااهت الماتفيااااة إن  اااودة خااااد
 ليبيانا أفضز من شرنة المدار.

 4  رير موافق  .840 2.46 69.4 177 7.8 20 22.7 58

 
 2Q 

إن تكلفة اهتصاهت الماتفية مالسعر  في شرنة 
 ليبيانا أقز من شرنة المدار. 

  5 رير موافق  .895 2.41 68.6 175 3.5 09 27.8 71

3Q   إن  اااااودة خااااادمات اإلنترنااااات مالسااااارعة  فاااااي شااااارنة
 ليبيانا أفضز من شرنة المدار.

  3 رير موافق  .805 2.56 76.5 195 3.5 09 20 51

4Q  إن تكلفة خدمات اإلنترنت مالسعر  فاي شارنة ليبياناا
 أقز من شرنة المدار 

  1 رير موافق  .650 2.72 83.1 212 5.9 15 11 28

 5Q ملون م  ال يائن بسرعة ولطف إن الموظفين يتعا
 وممنية في شرنة ليبيانا أكثر من شرنة المدار.

  ---  موافق    .735 1.37 15.3 39 6.3 16 78.4 200

6Q   إن شاااارنة ليبيانااااا لااااديما نظااااام أماااان ل مايااااة بيانااااات
 المدار. علومات ال يائن أفضز منوم

 ---- موافق   .608 1.75 09 23 56.9 145 34.1 87

7Q عالناااات التروي ياااة الصاااادرة مااان شااارنة ليبياناااا إن اإل
 أكثر صدقا  وتيثيرا  من شرنة المدار.

 ---- موافق  . 959 1.89 40.8 104 7.1 18 52.2 133

 
Q8  

إن شاارنة ليبيانااا أكثاار نشاااطا  ماان شاارنة الماادار فااي 
 القيام بمسرولياتما اه تماعية ماألعمال الخيرية .

 --- موافق  .757 1.37 16.9 43 3.5 09 79.6 203

 
Q9  
 

نشاطا  من شرنة المدار في شرنة ليبيانا أكثر 
 استخدام التقنيات ال ديثة في تطوير خدماتما.

 2 رير موافق  .641 2.71 81.2 207 8.6 22 10.2 26

   تمثز مشنلة الدراسة الم ددة في اإلطار العام للب  .Hرم  م  األول * الفقرة 
   تمثز فرضيات الدراسة الم ددة في اإلطار العام للب  .9Q  ال م (Q1مناألخرى * الفقرات 

 
 

   ما يلي: 09يال   من ال دول رقم م
إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة من م تم  الدراسة مالعمالء  بشين الفقرة التي رم ها   .1

لينر ،  ي  ن د  ، وهذا يعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس 2.89  يساوي م Hم
%  من العمالء مال يائن  رير راضين عن خدمات شرنة ليبيانا بشنز عام مقارنة   92.9أن نسبة م 

بخدمات شرنة المدار، وهذا اهت اا يرند إن مشنلة الدراسة  قيقية ويع   ما تبناا البا   في ت ليز  
 فقرة مشنلة الدراسة الم ددة في اإلطار العام للب  .
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 ، وهذا 2.46  يساوي مQ1ل سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م إن المتوسط ا .2
%  من   69.4يعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م

 ودة خدمات اهتصاهت الماتفية مالتغطية  في شرنة ليبيانا مقارنة م    العمالء رير موافقين عل 
وهذا العنصر أ د أسباق و ود المشنلة وترتيب  الراب  في قائمة األسباق اعتمادا  عل    المدار، شرنة

 قيمة المتوسط ال سابي.  
 ، وهذا 2.41  يساوي مQ2إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م  .3

%  من   68.6،  ي  ن د أن نسبة ميعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس لينر  
تكلفة اهتصاهت الماتفية مالسعر  في شرنة ليبيانا بالمقارنة م  شرنة   العمالء رير موافقين عل 

، وهذا العنصر أ د أسباق و ود المشنلة وترتيب  الخامس في قائمة األسباق اعتمادا  عل   المدار
 قيمة المتوسط ال سابي.  

 ، وهذا 2.56  يساوي مQ3ات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م إن المتوسط ال سابي إل اب .4
%  من   76.5يعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م

 ودة خدمات اإلنترنت مالسرعة  في شرنة ليبيانا بالمقارنة م  شرنة   العمالء رير موافقين عل  
أ د أسباق و ود المشنلة وترتيب  الثال  في قائمة األسباق اعتمادا  عل  قيمة   وهذا العنصر المدار،

 المتوسط ال سابي.  
 ، وهذا 2.72  يساوي مQ4إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م  .5

%  من   83.10يعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م
تكلفة خدمات اإلنترنت مالسعر  في شرنة ليبيانا بالمقارنة م  شرنة   العمالء رير موافقين عل  

، وهذا العنصر هو أهم أسباق و ود المشنلة وترتيب  األول في قائمة األسباق اعتمادا  عل   المدار
 قيمة المتوسط ال سابي.  

 ، وهذا يعني ميز 1.37  يساوي مQ5التي رم ها م إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة بشين الفقرة .6
%  من العمالء يرون أن   78.4اهت اهات ن و الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م

وهذا  الموظفين يتعاملون م  ال يائن بسرعة ولطف وممنية في شرنة ليبيانا أفضز من شرنة المدار،
 تمادا  عل  قيمة المتوسط ال سابي.  العنصر ليس سببا  في و ود المشنلة اع
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 ، وهذا 1.75  يساوي مQ6إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م  .7
  من العمالء %34.10يعني ميز اهت اهات ن و الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م

 يانات ومعلومات ال يائن أفضز من شرنة المدار،شرنة ليبيانا لديما نظام أمن ل ماية ب يرون أن
  فقط، بعد األخذ في  %09وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة رير الموافقين من العمالء وهي م
 ، وهذا العنصر ليس %56،9اهعتبار أن نسبة العمالء الذين نانت إ اباتمم ه أدري هي األكبر م

 مة المتوسط ال سابي.  سببا  في و ود المشنلة اعتمادا  عل  قي
 ، وهذا 1.89  يساوي مQ7إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م  .8

  من العمالء %52.20يعني ميز اهت اهات ن و الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م
صدقا  وتيثيرا  من إعالنات شرنة  اإلعالنات التروي ية الصادرة من شرنة ليبيانا أكثر  يرون أن
 ، %40.80وهي نسبة مقبولة، وفي الوقت ذات  أعل  من نسبة رير الموافقين من العمالء م المدار،

 وهذا العنصر ليس سببا  في و ود المشنلة اعتمادا  عل  قيمة المتوسط ال سابي. 
 ، وهذا 1.37يساوي م (Q8ا م إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ه .9

  من العمالء %79.60يعني ميز اهت اهات ن و الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م
أن شرنة ليبيانا أكثر نشاطا  من شرنة المدار في القيام بمسرولياتما اه تماعية ماألعمال  يرون 

المشنلة اعتمادا  عل  قيمة المتوسط   ، وهذا العنصر ليس سببا  في و ود الخيرية ت اا الم تم  
 ال سابي.  

 ،  2.71  يساوي مQ9إن المتوسط ال سابي إل ابات العينة المختارة بشين الفقرة التي رم ها م .10
%    81.20وهذا يعني ميز اهت اهات ن و عدم الموافقة وفقا  لمقياس لينر ،  ي  ن د أن نسبة م

بيانا في مواكبة واستخدام التقنيات ال ديثة في تطوير  نشا  شرنة لي من العمالء رير موافقين عل 
وهذا العنصر هو أ د أسباق و ود المشنلة وترتيب  الثاني في   خدماتما مقارنة م  شرنة المدار،

 قائمة األسباق اعتمادا  عل  قيمة المتوسط ال سابي.  

 اختبار الفرضيات بتحليل معامل االرتباط سبيرمان  10جدول رقم 

 الفرضيات 
 مالمشنلة والسبق 

 معامز اهرتبا 
 سبيرمان

للمشاهد مستوى المعنوية 
   p _ valueم

 نتي ة اهختبار 
 للفرضيات

Q1 ، H 536 . 030 .   األول  قبول الفرضية 
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Q2 ، H 531 . 036 . قبول الفرضية الثانية 
Q3 ،H 658 . 012 .  قبول الفرضية الثالثة 
Q4 ، H 676 . 000 . قبول الفرضية الرابعة 
Q5 ، H 047 . 452 .  رفض الفرضية الخامسة 
Q6 ، H 070 . 203 .  رفض الفرضية السادسة 

Q7 ، H 065 . 303 .  رفض الفرضية السابعة 
Q8 ، H 026 . 680 .  رفض الفرضية الثامنة 

Q9 ، H 666 . 008 .  قبول الفرضية التاسعة 

 
   ما يلي: 10يال   من ال دول رقم م

ن قيمة مستوى  %54م تقريبا  .  536   يد وقيمت  تساوي مQ1،Hإن اهرتبا  بين المتغيرينم  .1  ، وان
من قيمة مألفا   أصغر .  وهي قيمة 030  تساوي م p _ valueالمعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  رفض الفرض الصفري أو ما يعرف  0.05  وتساوي م والتي رم ها م 
 ، وهذا h1يز أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا م  وقبول الفرض البد h0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز األول مال ز المفترض أو 
ن هناب أالتي تن  عل   قبول الفرضية األولىالم تمز األول ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم 
مستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، و ودة خدمات عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضا ال

 اهتصاهت الماتفية مالتغطية  في شرنة المدار. 
ن قيمة مستوى  %53.  تقريبا  م 531 يد وقيمت  تساوي م (Q2،Hإن اهرتبا  بين المتغيرينم  .2  ، وان

.  وهي قيمة أصغر من قيمة مألفا   036  تساوي م p _ valueالمعنوية المشاهد أو ما يعرف م
 ، وهذا يعني إ صائيا  رفض الفرض الصفري أو ما يعرف  0.05  وتساوي م والتي رم ها م 

 ، وهذا h1  وقبول الفرض البديز أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا مh0بالفرض العدم ورم ا م
يعني أيضا و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الثاني مال ز المفترض أو 

ن هناب  أ التي تن  عل   قبول الفرضية الثانية م تمز الثاني ،  ويناء  عل  هذا الت ليز يتم ال
عالقة عنسية وقوية بين  الة عدم رضا المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، وانخفاض تكلفة  

 اهتصاهت الماتفية مسعر المنالمة  في شرنة المدار.
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ن قيمة  %66.  تقريبا  م 658يمت  تساوي م   يد وقQ3، Hم إن اهرتبا  بين المتغيرين  .3  ، وان
.  وهي قيمة أصغر من قيمة  012  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  رفض الفرض الصفري أو ما يعرف 0.05  وتساوي ممألفا  والتي رم ها م
 ، وهذا h1يعرف بالفرض النظري ورم ا م   وقبول الفرض البديز أو ماh0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الثال  مال ز المفترض أو 
ن هناب  أ التي تن  عل   قبول الفرضية الثالثةالم تمز الثال  ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم 

ب عن خدمات شرنة ليبيانا، و ودة خدمات عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضا المستمل
  اإلنترنت مالسرعة  في شرنة المدار. 

ن قيمة  %68.  تقريبا  م 676   يد وقيمت  تساوي مQ4، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م .4  ، وان
من قيمة   أصغر.  وهي قيمة 000  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  رفض الفرض الصفري أو ما يعرف 0.05  وتساوي ممألفا  والتي رم ها م
 ، وهذا h1  وقبول الفرض البديز أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا مh0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الراب  مال ز المفترض أو  
ن هناب  أالتي تن  عل   قبول الفرضية الرابعة، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم الم تمز الراب  

عالقة عنسية وقوية بين  الة عدم رضا المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، وانخفاض تكلفة  
 خدمات اإلنترنت مسعر الخدمة  في شرنة المدار.

ن قيمة  %05قريبا  م ت . 047  ضعيف وقيمت  تساوي مQ5، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م  .5  ، وان
من قيمة   أكبر.  وهي قيمة 452  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  قبول الفرض الصفري أو ما يعرف  0.05  وتساوي ممألفا  والتي رم ها م 
 ، وهذا  h1ورم ا م   ورفض الفرض البديز أو ما يعرف بالفرض النظري h0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا عدم و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الخامس مال ز 
التي تن    رفض الفرضية الخامسةالمفترض أو الم تمز الخامس ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم 

ليبيانا،  عل  إن هناب عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضا المستملب عن خدمات شرنة 
  يد عند التعامز م  ال يائن مالممنية واللطف والسرعة . أسلوق واستخدام شرنة المدار 
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ن قيمة  %07.  أي م070  ضعيف وقيمت  تساوي مQ6، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م .6  ، وان
.  وهي قيمة أكبر من قيمة  203  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  قبول الفرض الصفري أو ما يعرف  0.05  وتساوي مالتي رم ها م مألفا  و 
 ، وهذا  h1  ورفض الفرض البديز أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا مh0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا عدم و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز السادس مال ز 
التي تن    رفض الفرضية السادسةالم تمز السادس ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم  المفترض أو

ن هناب عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضا المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا،  أ عل  
 من  يد ل ماية معلومات وييانات ال يائن.  أواستخدام شرنة المدار نظام 

ن قيمة  %07تقريبا  م  . 065يف وقيمت  تساوي م  ضعQ7، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م  .7  ، وان
.  وهي قيمة أكبر من قيمة  303  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  قبول الفرض الصفري أو ما يعرف  0.05  وتساوي ممألفا  والتي رم ها م 
 ، وهذا  h1أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا م  ورفض الفرض البديز h0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا عدم و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الساب  مال ز  
التي تن   رفض الفرضية السابعة المفترض أو الم تمز الساب  ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم 

المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، وقوة  ن هناب عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضاأ عل  
 التروي ية في شرنة المدار.  اإلعالنات 

ن قيمة  %03تقريبا  م  . 026ضعيف وقيمت  تساوي م (Q8، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م  .8  ، وان
.  وهي قيمة أكبر من قيمة  680  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

قبول الفرض الصفري أو ما يعرف   إ صائيا ، وهذا يعني 0.05  وتساوي ما م مألفا  والتي رم ه
 ، وهذا  h1  ورفض الفرض البديز أو ما يعرف بالفرض النظري ورم ا مh0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا عدم و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز الثامن مال ز  
التي تن  عل   رفض الفرضية الثامنة لثامن ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم المفترض أو الم تمز ا

ن هناب عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضا المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، وقوة برامج أ
 خدمة الم تم  التطوعية مالمسرولية اه تماعية  في شرنة المدار. 
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ن قيمة  %67.  تقريبا  م 666يمت  تساوي م   يد وقQ9، Hإن اهرتبا  بين المتغيرين م .9  ، وان
.  وهي قيمة أصغر من قيمة  008  تساوي مp _ valueمستوى المعنوية المشاهد أو ما يعرف م

 ، وهذا يعني إ صائيا  رفض الفرض الصفري أو ما يعرف 0.05  وتساوي ممألفا  والتي رم ها م
 ، وهذا h1يعرف بالفرض النظري ورم ا م   وقبول الفرض البديز أو ماh0بالفرض العدم ورم ا م

يعني أيضا و ود عالقة بين المتغير التاب  مالمشنلة  والمتغير المستقز التاس  مال ز المفترض 
التي تن  عل    واألخيرةقبول الفرضية التاسعة أو الم تمز التاس  ، ويناء  عل  هذا الت ليز يتم 

ا المستملب عن خدمات شرنة ليبيانا، ومواكبة  ن هناب عالقة طردية وقوية بين  الة عدم رضأ
 شرنة المدار التقنيات ال ديثة لتطوير خدماتما ت اا المستملب.    

 نتائج وتوصيات الدراسة   
 نتائج البحث 11.1 

المتمثاز من خالل المعال ة اإل صاائية للبياناات الم معاة مان العيناة المختاارة مان م تما  الدراساة 
العماااالء  فاااي مديناااة مصاااراتة، بمااادف تقيااايم مساااتوى خااادمات شااارنة ليبياناااا فاااي  مماااور المساااتملكين م

  -تم الوصول إل  النتائج العلمية التالية:  بالمقارنة م  خدمات شرنة المدار،
%  من العمالء مال يائن  رير راضين عن خدمات شرنة ليبيانا بشنز عام مقارنة  92.9إن نسبة م •

رند أن مشنلة الدراسة  قيقية ويع   الرأي الذي تبناا  بخدمات شرنة المدار، وهذا اهت اا ي
البا   في ت ليز فقرة مشنلة الدراسة الم ددة في اإلطار العام للب   مخطة الدراسة ، وهذا 

  . 9  من ال دول رقم م1النتي ة هي نتاج ت ليز الفقرة رقم م
نات مالساعر  فاي شارنة تكلفة خدمات اإلنتر  %  من العمالء رير موافقين عل  83.10إن نسبة م •

، وهااذا العامااز هااو أهاام أسااباق و ااود المشاانلة وترتيباا  األول فااي ليبيانااا بالمقارنااة ماا  شاارنة الماادار
 عاانالمسااتملب وقويااة بااين  الااة عاادم رضااا  عنساايةهناااب عالقااة قائمااة األسااباق، وهااذا يعنااي أن 

ة الماادار، وهااذا خاادمات شاارنة ليبيانااا، وانخفاااض تكلفااة خاادمات اإلنترناات مسااعر الخدمااة  فااي شاارن
  ماان ال اادول رقاام 4 ، والفقاارة رقاام م9  ماان ال اادول رقاام م5النتي ااة هااي نتاااج ت ليااز الفقاارة رقاام م

  .  10م
نشااا  شاارنة ليبيانااا فااي مواكبااة واسااتخدام  %  ماان العمااالء رياار مااوافقين علاا  81.20إن نساابة م •

نصر هو أ اد أساباق و اود وهذا الع التقنيات ال ديثة في تطوير خدماتما مقارنة م  شرنة المدار،
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وقوية بين  الة عدم  طرديةهناب عالقة المشنلة وترتيب  الثاني في قائمة األسباق، وهذا يعني أن 
خدمات شرنة ليبيانا، ومواكبة شرنة المدار التقنياات ال ديثاة لتطاوير خادماتما  عنالمستملب رضا 

 ، والفقارة رقاام 9  مان ال ادول رقام م10ت ااا المساتملب، وهاذا النتي اة هاي نتااج ت لياز الفقارة رقام م
  .10  من ال دول رقم م9م

 اودة خادمات اإلنترنات مالسارعة  فاي شارنة  %  من العمالء رير ماوافقين علا  76.5إن نسبة م •
وهااذا العنصاار أ ااد أسااباق و ااود المشاانلة وترتيباا  الثالاا  فااي  ليبيانااا بالمقارنااة ماا  شاارنة الماادار،
 عااانالمساااتملب وقويااة باااين  الاااة عااادم رضاااا  طردياااةب عالقاااة هنااااقائمااة األساااباق، وهاااذا يعناااي أن 

خدمات شرنة ليبيانا، و ودة خدمات اإلنترنت مالسرعة  في شرنة المدار، وهاذا النتي اة هاي نتااج 
  . 10  من ال دول رقم م3 ، والفقرة رقم م9  من ال دول رقم م4ت ليز الفقرة رقم م

 ودة خدمات اهتصاهت الماتفياة مالتغطياة   %  من العمالء رير موافقين عل  69.4إن نسبة م •
، وهااذا العنصاار هااو أ ااد أسااباق و ااود المشاانلة وترتيباا  فااي شاارنة ليبيانااا مقارنااة ماا  شاارنة الماادار
المساتملب هناب عالقة طردية وقوية بين  الاة عادم رضاا الراب  في قائمة األسباق، وهذا يعني أن 

ت الماتفياة مالتغطياة  فاي شارنة المادار، وهاذا خدمات شارنة ليبياناا، و اودة خادمات اهتصااه عن
  ماان ال اادول رقاام 1 ، والفقاارة رقاام م9  ماان ال اادول رقاام م2النتي ااة هااي نتاااج ت ليااز الفقاارة رقاام م

  . 10م
تكلفة اهتصاهت الماتفية مالسعر  في شرنة  %  من العمالء رير موافقين عل  68.6إن نسبة م •

ذا العنصاار هااو أ ااد أسااباق و ااود المشاانلة وترتيباا  الخااامس ، وهاا ليبيانااا بالمقارنااة ماا  شاارنة الماادار
 عانالمساتملب وقوياة باين  الاة عادم رضاا  عنسايةهناب عالقاة في قائمة األسباق، وهذا يعني أن 

خدمات شرنة ليبيانا، وانخفاض تكلفة اهتصاهت الماتفية مسعر المنالمة  في شرنة المدار، وهذا 
  ماان ال اادول رقاام 2 ، والفقاارة رقاام م9  ماان ال اادول رقاام م3مالنتي ااة هااي نتاااج ت ليااز الفقاارة رقاام 

  . 10م
إن شرنة ليبيانا أكثار نشااطا  مان شارنة المادار فاي القياام   من العمالء يرون %79.60إن نسبة م •

، وبالتااالي هااذا العنصاار لاايس سااببا  فااي بمساارولياتما اه تماعيااة ماألعمااال الخيريااة ت اااا الم تماا  
خاادمات شاارنة  عاانالمسااتملب هناااب عالقااة بااين  الااة عاادم رضااا لاايس  يو ااود المشاانلة، وهااذا يعناا 

ليبياناااا، وقاااوة بااارامج خدماااة الم تمااا  التطوعياااة مالمسااارولية اه تماعياااة  فاااي شااارنة المااادار، وهاااذا 
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  ماان ال اادول رقاام 8 ، والفقاارة رقاام م9  ماان ال اادول رقاام م9النتي ااة هااي نتاااج ت ليااز الفقاارة رقاام م
  . 10م

الموظفين يتعاملون ما  ال ياائن بسارعة ولطاف وممنياة العمالء يرون أن %  من  78.4إن نسبة م •
وبالتااالي هااذا العنصاار لاايس سااببا  فااي و ااود المشاانلة،  فااي شاارنة ليبيانااا أفضااز ماان شاارنة الماادار،

خادمات شارنة ليبياناا، واساتخدام  عانالمساتملب هناب عالقاة باين  الاة عادم رضاا وهذا يعني ليس 
التعاماز ما  ال ياائن مالممنياة واللطاف والسارعة ، وهاذا النتي اة هاي شرنة المدار أسالوق  ياد عناد 

  . 10  من ال دول رقم م5 ، والفقرة رقم م9  من ال دول رقم م6نتاج ت ليز الفقرة رقم م
اإلعالناات التروي ياة الصاادرة مان شارنة ليبياناا أكثار    من العمالء يرون أن%52.20إن نسبة م •

وهي نسبة مقبولة، وفي الوقات ذاتا  أعلا  مان نسابة ريار  نة المدار،صدقا  وتيثيرا  من إعالنات شر 
 ، وبالتااالي هااذا العنصاار لاايس سااببا  فااي و ااود المشاانلة، %40.80المااوافقين ماان العمااالء وهااي م

خااادمات شااارنة ليبياناااا، وقاااوة  عااانالمساااتملب هنااااب عالقاااة باااين  الاااة عااادم رضاااا لااايس  وهاااذا يعناااي
  مان ال ادول 8وهاذا النتي اة هاي نتااج ت لياز الفقارة رقام م اإلعالنات التروي ية في شارنة المادار،

  . 10  من ال دول رقم م7 ، والفقرة رقم م9رقم م
شاااارنة ليبيانااااا لااااديما نظااااام أماااان ل مايااااة بيانااااات    ماااان العمااااالء ياااارون أن%34.10إن نساااابة م •

وافقين وهاي نسابة عالياة إذا ماا قورنات بنسابة ريار الما  ومعلومات ال يائن أفضز مان شارنة المادار،
  فقط، وبعد األخذ في اهعتبار أن نسبة العمالء الذين نانت إ اباتمم ه %09من العمالء وهي م
  نظاارا  لعاادم الدرايااة بمااذا األماار، وبالتااالي هااذا العنصاار لاايس سااببا  فااي %56،9أدري هااي األكباار م

شاارنة خاادمات  عاانالمسااتملب هناااب عالقااة بااين  الااة عاادم رضااا لاايس  و ااود المشاانلة، وهااذا يعنااي
ليبيانا، واستخدام شرنة المدار نظام أمن  يد ل ماية معلومات وييانات ال يائن، وهاذا النتي اة هاي 

  .10  من ال دول رقم م6 ، والفقرة رقم م9  من ال دول رقم م7نتاج ت ليز الفقرة رقم م

 توصيات الدراسة    2. 11
بعاااض التوصااايات ذات العالقاااة يمنااان للبا ااا  أن يقااادم بنااااء  عااان النتاااائج الم ققاااة مااان الدراساااة، 

وهي م رد آراء شخصية للبا   يمنن اهساتفادة منماا فاي شانز بارامج عماز بيسباق مشنلة الدراسة، 
هرتقااااء بمساااتوى خااادماتما وتع يااا  مرن هاااا التنافساااي فاااي مااان أ اااز التطاااوير والشااارنة ليبياناااا مساااتقبال  
  عل  الن و التالي:هي وهذا التوصيات  السوأ،
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ي تكلفاة خادمات اإلنترنات مالساعر ، والعماز علا  تخفيضاما مان أ از الوصاول إلا  إعادة النظار فا  •
سااعر منااافس فااي السااوأ، ونااذلب العمااز علاا  ت سااين  ااودة خاادمات اإلنترناات مالساارعة ، بماادف 

 نسق رضا العمالء مال يائن . 
  إعاادة مرا عاة تكلفاة اهتصااهت الماتفياة مالساعر ، والعماز علا  تخفيضاما مان أ از الوصاول إلا  •

سعر منافس في السوأ، ونذلب العماز علا  ت ساين  اودة اهتصااهت الماتفياة مالتغطياة ، بمادف 
  يادة ال صة السوقية في ظز المنافسة الشديدة من طرف شرنة المدار.

الب اا  المسااتمر عاان التقنيااة ال ديثااة واسااتخدامما فااي نااز م اااهت عمااز الشاارنة، بماادف مواكبااة  •
  مان استمرار العمالء في التعامز م  خدمات الشرنة.ال ديد في السوأ المستمدف، لض

إ اراء الدراسااات والب او  العلميااة التطبيقيااة بمادف التقياايم الموضااوعي والمساتمر ألداء الشاارنة فااي  •
الساوأ، للوقاوف علا  اإلي ابياات والعماز علا  تع ي هاا، وناذلب معرفاة السالبيات والقصاور والعمااز 

 رار المناسق.عل  تقويمما في الوقت المناسق وبالق

 مقترحات البحوث المستقبلية  3. 11 
فااي إطااار األهميااة العلميااة للدراسااة، يررااق البا اا  فااي تقااديم  ملااة ماان مقتر ااات عناااوين ب ااو  

قاااد تسااااعد بعاااض الباااا ثين والدارساااين فاااي اختياااار وت دياااد م ااااهت الدراساااة عناااد تنااااولمم مساااتقبلية، 
ف الم ياد مان الت لياز والدراساة فاي ذات الموضاوال، أو مواضي  ذات عالقة بعنوان الدراسة، وذلب بمد 

 ، وهذا المقتر ات هي:من مداخز ب ثية  ديدة
 المسرولية اه تماعية وأثرها في أداء شرنة ليبيانا.  -
 تقييم شرنة ليبيانا بالمقارنة م  شرنة المدار من مدخز المسرولية اه تماعية. -
 م  الشرنات األخرى العاملة في السوأ الليبي.قياس قوة المنافسة لشرنة ليبيانا بالمقارنة  -
 قياس قوة المنافسة لشرنة المدار بالمقارنة م  الشرنات األخرى العاملة في السوأ الليبي. -
 تقييم أداء الشرنات الم لية العاملة في اهتصاهت من مدخز ت ليز ال صة السوقية.  -
 العمالء مال يائن . الم ايا التنافسية لشرنات اهتصاهت وأثرها في إرضاء  -
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 ملخصال

يهدف البحث إلى التعرف على مدى فعالية الزكاة في الحد من ارتفاع األسعار، أو ما يعرف بالتضخم، باإلضافة 
م(، 2016 –م 2001لىىى دولىىة السىىودان خىىالل الفتىىرة  رة إإلشىىاإلىىى أ ىىر التضىىخم علىىى متحصىىالم الزكىىاة، مىى  ا

ولتحقيى  ذىىاا الهىىدف فقىىد اتبىى  البحىث المىىنهح الوصىىفي التحليلىىي، وكىىالت المىنهح البمىىي فىىي تحليىىل و يىىا  بعىى  
 .Eviewsالمتغيرام باستخدام برامح معينة تخدم ذاا الغر  م ل برنامح 

لم يحد من ارتفاع األسعار في دولة السىودان، كمىا أن اجية اإلنتوتوصل البحث إلى أن إنفاق الزكاة على السل  
جم  الزكاة نقدًا بدل الجم  العينىي تشىوبب بعى  الصىعوبام، وم يتمتى  بالمرونىة، وكىالت وجىودت أ ىر للتضىخم علىى 

مىا  متحصالم الزكاة في السودان، ولبىن بىافترا  أن يىتم تحصىيل الزكىاة نقىدًا فىالن الىت م يىت ر فىي التضىخم، وذىو
  .عال ة السببية لمتغيرام الدراسة خالل الفترة.تكده ت

 

 .، االستهالك، االستثمارالزكاة نقدا  الزكاة، التضخم، جمع  البلمام الدالة:
 

Zakat and Rising Price: A Case Study of Sudan  
 

Milad Muftah Jarushi                            Kaled Abdeljalili Abojanah    

Istanbul Sabahattin Zaim University                         Al Zaytona University 

milad.jarush@std.izu.edu.tr                                                   info@miu.edu.ly       

Abstract 
The purpose of the study is to identify the effectiveness of Zakat in reducing the rise in 

prices or inflation, in addition to the effect of inflation on Zakat receipts with reference to 

the State of Sudan during the period 2001 to 2016. To achieve this objective, the study uses 

methodology analyze and measure some variables using specific programs that serve this 

purpose, such as eviews program.   

The study found that spending Zakat on productive goods did not limit the rise in prices 

in the State of Sudan, and that collecting Zakat in cash instead of collecting in kind is 

difficult and does not have flexibility. There is also an effect of inflation on Zakat receipts in 

Sudan. However, assuming Zakat was collected in cash, this does not affect inflation, which 

is confirmed by the causal relationship to the study variables during the period. 

Keywords: Zakat, Inflation, consumption, Investment, collect Zakat in cash. 
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 . المقدمة 1  
تعاني الدول في الوقت الراهن العديَد من األزمات االقتصاادة،، والتاي قاد ةعاود اعضاها سلاب  سااا  

اصاااار والعولماااا،ت، ف صااااا ت النفتاااااق االقتصاااااد  المعداخلةاااا،  و  ساااااا  خارجةاااا،، وخصوصااااا  اعااااد ا
األزمات تنتقل من دول، سلب  خرى واشكل سريع افعل التصادير واالساتيراد لمختلال السالع والخادمات، 

 ومن هذه االختالالت ارتفاع المستوى العام لألسعار،  و ما ةعرف االتضخم.
وذو  الادخل  لب فئ، م دود  الدخلللتضخم آثار اقتصادة، غير مرغو  فيها، فله آثار سلبة، ع 

الثابت اانخفاض مستوى المعةشا،، كماا  ناه ةساب  فاي انخفااض الصاادراتع الرتفااع  ساعارها، وزياادة  
الاوارداتع ألن  سااعارها منخفضاا، مقارناا، االسالع الم لةاا،، وماان ثاام س اداا خلاال فااي مياازان الماادفوعات 

ل استخدام سةاساات تقرار األسعار من خالللدول،، وتسعب ال كومات لت قيق هدف الم افظ، علب اس
اقتصادة، معين،، مثال السةاسا، المالةا، والنقدةا، والتجاريا،ع وذلاك لتوجةاه النشااد االقتصااد  اماا يخادم 

 ت قيق  هدافها. 
والاااادول ايسااااالمة، ت اااااول ت قيااااق هااااذا الهاااادفع وذلااااك ااختةااااار مااااا يناساااابها ماااان  دوات السةاساااا، 

هاااذه األدوات والزكااااةت، والتاااي تعتبااار مااان  فضااال  ايساااالمة،، ومااان االقتصااادة، وفاااق ضاااوااة الشاااريع،
 دوات السةاساااااا، المالةاااااا، فااااااي التاااااا ثير علااااااب االقتصاااااااد الااااااو ني امااااااا ة قااااااق لااااااه النمااااااو واالسااااااتقرار 

 ت. 182م، ص 1997والكفراو ،
فااي  قةقاا، األماار سن الزكاااة ت ااار  اكتناااز األمااوال، وتشااجع علااب اسااتثمارها، وماان ثاام فهااي تعااال  

اماان خااالل زيااادة ال لاا  الكلااي، سااواق كااان عاان  ريااق االسااتهالك  و االستثماالقتصاااد   الركااود  ارع ااااا
مما يدفع ااالقتصاد سلب الخروج من هذه المر لا،، ولكان التضاخم عكار الركاود، ومان ثَام فقاد تختلال 

 اآلثار واآللةات والنتائ .
 السابقة . البحوث2  

ه اعاادة  سااالي ، منهااا: الجمااع النقااد  م وت اادم مناا  كاادت اعااض الدراسااات  ن الزكاااة ت ااار  التضااخ
 للزكاة من خالل الت ثير في عرض النقود، ومن هذه الدراسات:

اوالتي ق رار ام تصادي"ىىىىىىىىاة كآلية لتحقي  امستقىىىىىىىىىىىىىدراسة بعنوان: "الزك • ام بهاا كاال  مان ااااااااااااااا
اساا، سلااب التعاارف علااب الزكاااة وهاادفت الدر  مت،2011الااالو  ونااور الاادين جااواد  و عقااا، عبااد 

كاا داة مالةاا، ونقدةاا، فااي ال ااد ماان االخااتالالت االقتصااادة،، والتااي منهااا التضااخم، و ن الجمااع 
النقد  ل صيل، الزكاة يخفض من  جم الكتل، النقدة، المتداول،، وة قق نوعا مان التاوازن باين 

   العرض وال ل .
 ةعبااد الااساا قااام بهااا كااال  ماان  "،شىىكلة التضىىخمدراسىىة بعنىىوان: "دور الزكىىاة فىىي معالجىىة م •

القرعااان، ومنياار ساالةمان ال كااةم، والتااي هاادفت سلااب التعاارف علااب التضااخم، ودور الزكاااة فااي 
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م اربتااه، وتوصاالت الدراساا، سلااب  ن الزكاااة  داة مالةاا، مهماا،ع ةمكاان  ن تاايد  دورا  رئةسااا  فااي 
 تضخم هو جمع الزكاة نقدا .تخفيل من الالج التضخم، و ن   د آلةات عمل الزكاة في الاااااااااع

 مشكلة البحث. 3
ومن هنا برزت  يتضح مما سبق  نه من  رق معالج، التضخم الجمُع النقد  ل صيل، الزكاة،

 ار؟ ااااااايجابة، علب التضخم من خالل ال د من ارتفاع األسعثار سهل للزكاة آ ، وهي:مشكل، الا ا 
لب تجرب،  مع ايشارة س ، المرتا ، االزكاة والتضخم،قتصادةفي م اول، لتوضةح اعض المفاهةم اال

اة اااااااااااااااااااااااااعتاار  ن لها تجرب، رائدة في مجال الزك ،مت2016 -م 2001دول، السودان خالل الفترة و
 . لب وجود قاعدة بةانات جيدةس اايضاف، ،من  يا البنة، التشريعة،  و الميسساتة،

 . فرضيام البحث4
اع ااااااااااااااااااااد من االرتفااااااااالزكاة دور في ال لةر ل هجاا، لهذا التسايل وهو  نس اض فتر ا كنةم
 . في دول، السودان خالل فترة الا ا  ر في المستوى العام لألسعارااااااااالمستم

 دف البحثىىىىىذ. 5
س، األثر المتاادل الل درايهدف الا ا سلب دراس، العالق، بين الزكاة والتضخم في السودان من خ
اة اااااااااااااااااذلك  ثر الزكااااااااااااااااااابينهماع امعنب التعرف علب  ثر التضخم علب مت صالت الزكاة النقدة،، وك

علب التضخم وتبةان  هذا األثر من خالل توزيع الزكاة ر سةا  وسلع سنتاجة،ت، وجااة، الزكاة العينة،  
 .نقدا  

 ثحىىىىلبية اىىىأذم. 6
تكمن  همة، الا ا في  نه في الوقت ال اضر  صا ت األزمات االقتصادة، سهل، االنتشارع  

ت اااااااااااا، لةسااااااااااااانتيج، العولم، واالنفتاق التجار ع مما استدعب الدول لم اول، تجنبها، والدول ايسالمي
ذه األزمات، ومنها التضخم، ، هاااااااالمعالج دة،قتصاات اااااااااااامن ى عن العالم، واالتالي ت تاج سلب سةاس

 الزكاة في مقدم، هذه السةاساتع مما ةستدعي معرف،  قةق، الزكاة و ثرها علب التضخم.  وت تي
 البحث . حدود7

 دول، السودان. الحدود المكانية:
 م.2016  –م 2001خالل الفترة: : الحدود الزمانية

 منهجية البحث  .8
دام اااااااااي ااستخاااااااااا، سلب المنه  الكمااااااااااد ُاتاع الا ا الوصفي الت ليلي، اايضافدف فقلت قيق هذا اله

 اعض البرام  اي صائة، الخادم، في هذا المجال.
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 ار النظري للبحثىىىىىىىىىىىإلطا
 الزكاة ومصارفها .9

، المقدرة من المال التي  ال ص : البرك، والنماق وال هارة والصالق، وشرعا  ت لق علبالزكاة لغةً 
  م، 1973،القرضاو  و ما ت لق علب نفر سخراج هذه ال ص،فرضها هللا تعالب للمست قين، ك

ت، وفي االص الق  ةضا  هي: سخراج جزق مخصوص من مال مخصوص بلغ نصااا  سن تم  38ص 
 ت. 83م، ص 2013الملك وبلغ ال ول والصديق،

ل يَن َعَلْيَها َواْلُمَيل َف،  ُقُلوُبُهْم َما اس ن  ﴿ :قال هللا تعالب مصارف الزكاة: َدَقاُت ل ْلُفَقَراق  َواْلَمَساك ين  َواْلَعام  لص 
ب يل  َفر يَض،  م َن َّللا   َوَّللا ُ َعل ةٌم  يَن َوف ي َسب يل  َّللا   َوا ْبن  الس  ،  60اآلة، و .﴾َ ك ةمٌ َوف ي الر  َقا   َواْلَغار م 

 التوا،ت. 
 ة، الكريم، مصارف الزكاة، وهي ثمانة، مصارف كالتالي: ه اآلبينت هذ 

 الفقراق  - 
الفقير هو الذ  ال ةملك ما ةكفةه عاما ، وةع ب الفقير من الزكاة علب قدر المال وعدد  الم تاجين، 
فإذا كثر المال يجوز  ن ةع ب ما ةكفةه سن،، وال  زيد من ذلك، ألنه ةصيره غنةا  ال ت ل له الصدق،، 

 ت. 61م، ص 2015عدد الم تاجين  ولب من ايكثار لفقير وا د والغرياني،  كثار وا  
 المساكين  -  

  يق وا د، وهو ة خذ  كم الفقير في المسكين هو الذ  ال ةملك كفاة، يوم، وقيل الفقير والمسكين ش
هذه المس ل،، ولةر لهذا الخالف بين الفقير والمسكين  اج،ع ألن كال  منهما ت ل له الصدق، 

 ت. 62م، ص 2015فاق والغرياني،  ااالت
 العاملين عليها  -ج
اه سمام المسلمين لجمع الصدقات، ويدخل فةه الساعي والكات  والم اس       العامل عليها هو من نص 

فرغ نفسه   غنةا ع ألنه وال ارر والخازن والموزع لها وغيرها، وةع ب العامل عليها من الزكاة ولو كان 
است ق األجر علةه، مثله مثل الغاز  والقاضي، وايسالم بهذا التشريع  ين، فلعمل من  عمال المسلم

عاادة، لذلك  مر  وجلع فهيةسمو االعامل علب الزكاة، وةقو  نفسه، ويجعلها قريا، سلب هللا عز 
م، 2009سا انه وتعالب االدعاق لصا   المال عندما ةع ي  ق ماله من زكاة وصدق، وفرج، 

 ت.159ص 
 هم قلوب الميلف، -د 

وهم الذين يرى  ولو األمر استمال، قلوبهم سلب ايسالم،  و تثبيتها علةه،  و تقوة، الضعفاق،  و      
كس   نصار له،  و كل شر عن دعوته ودولته،   :  ن الزكاة تصرف لهم بهدف دفع شر عن  

ن الزكاة ب م عوقد ةشمل هذا السهم الكافر الذ  يرجب سسالمه، فإنه ة لهم، المسلمين  و جل  نفع 
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لُة ب  سلةه ايسالم، كما  ن هذا السهم ااٍق علب القول الص ةح، فإذا ا تي  سلب الت ليل صرف 
ذا لم ة ت  سلةه صرف في المصارف األخرى والغرياني،   ت. 66م، ص 2015سهمهم من الزكاة، وا 

 في الرقا   -ه
من الرق جزئةا   و كلةا ، سه فنالرقا  جمع رقا،، وهو المكات  الذ  ة تاج للمال لكي يخلص      

فةع ب من الزكاة االقدر الذ  ةعتق رقبته، وهذا ما ذه  سلةه جمهور الفقهاق، وخالل في ذلك مالك 
س اق، فقال سن المقصود هو عتق عبد مسلم ةكون واليه للمسلمين، واما  ن مصرف في الرقا   وا 

 ت.640م، ص 2014ة وال سيني، زكالاتعذر وجوده في هذا الزمان فيوزع سهمهم علب اقة، مصارف 
 الغارمون  -و
ن كانوا  غنةاق لقضاق      ديونهم، تخلةصا  الغارم هو من علةه دين وال ةملك سداده، وةع ب الغارمون وا 

 مت.2005لذممهم، ولةست لهم والم تس ، 
 في سبيل هللا  -ز

ةع ون ما ةسد  ، فن و هم الغزاة في سبيل هللا ممن ال ق لهم في ديوان الجند، ألنهم مت وع     
 اجتهم في مهمتهم ولو كانوا  غنةاق، وسبيل هللا عام، ةقع علب كل عمل خالص ةقصد اه التقر   

 ت. 33م، ص 1978سلب هللا عز وجل، ا داق الفرائض والنوافل والت وعةات وعلوان، 
 ابن السبيل  -ق

وُةع ب ابن السبيل   نه، و هو الغري  المنق ع عن بلده و هله وماله، فهو ة تاج سلب من يوصله سلب 
ولو كان غنةا ، و تب لو صرفه في النفق، والكسوة، وما ةكفةه سلب مقصده  و موضع ماله سن كان له  

 . مت2005مال في  ريقه والم تس ،  
 التضخم. 10
من  هداف السةاس، االقتصادة، الم افظ، علب استقرار األسعار، والذ  ةعتبر من  هم األهدافع     

اشكل مااشر علب مستوى معةش، األفراد داخل المجتمع، وةمكن فهم التضخم ا نه:   ييثر نظرا  ألنه
ت،  489م، ص 2012الزيادة المستمرة في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنة، معين، واألفند ، 

فمن هذا التعريل ةمكن الوصول سلب  ن التضخم هو زيادة مستمرة في األسعار، ومن ثم فإن الزيادة 
، في األسعار ال تعتبر تضخما ، كما  نه ةمثل االرتفاع في المستوى العام لألسعار، وهذا ةعني يقتملا

 ن ارتفاع سعر سلع،  و مجموع، سلع دون االتجاه العام لها لةر تضخما ، اايضاف، سلب ضرورة  
 قةاسه خالل فترة زمنة، معين،، قد تكون شهري،  و ربع سنوة،  و سنوة،. 
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 للبحث لعمليار اىىىىىىىىىىىاإلط 
 . الجانب التحليلي11
ل مااشر ااااااااااللزكاة آثار اقتصادة، عديدة علب االقتصاد الم لي اما يخدم التنمة، االقتصادة، اشك    

 و غير مااشر، ومن هذه اآلثار مكاف ، الفقر، وا عادة توزيع الدخول اما ة قق نوعا من العدال، 
الركود االقتصاد  والدفع ااالقتصاد سلب األمام، وكذلك م ارب، الج، عاالجتماعة،، اايضاف، سلب م

تع ولكن في المقابل تيثر الزكاة في األزمات  2004االكتناز وت فيز االستثمار وعبد الكريم، 
 االقتصادة،، وتت ثر بها ألن لها جاناا مالةا، ومن ثم فةمكن تقسةم هذه اآلثار سلب: 

 اةالزك مأ ر التضخم على متحصال 1 .11
سن الزكاااة ت لااق علااب ال صاا، المقاادرة ماان المااال التااي فرضااها هللا تعااالب للمساات قين، كمااا ت لااق     

علااب نفاار سخااراج هااذه ال صاا،، وسااميت هااذه ال صاا، المخرجاا، ماان المااال زكاااة ألنهااا تزيااد فااي المااال 
دة، قتصااالت، وااعتاارهاا مان الماال فساتت ثر اال الا، ا37م، ص 1973الذ   خرجت منه والقرضااو ، 
االسااائدة فااي االقتصاااد، وماان ث ام فااإن واقااع التضخاااااا ام ياايثر علااب  جاام نصااا  الزكاااااااااااا اة المفروضاا، اااااااااااااا

ت 85علااب األمااوال عاادا الاازروع واألنعااامع ألنهااا مقياادة اقةماا، نقدةاا، م ااددة، فااإذا بلغاات األمااوال مقاادار و
اجاارام ذهاا   و  كثاار وجباات الزك ات، واالتااالي ف2006% وال ااولي، 2.5سااا، ناة فيهااا باااااااااااا اإن قةمااااااااا ، اااااااااااااا

هذا المقدار تتغير  سا  ال الا، االقتصاادة، التاي ةمار بهاا االقتصاادع ففاي  الا، كانات األساعار تتجاه 
لالرتفاع فإنه من المتوقع  دوا   اد  مارين فاي جانا  المت صاالت: األولع زياادة مت صاالت الزكااة 

ألن  ال، الرواج ت فاز زياادة األربااق اشاكل ساريع، ومان ثام زياادة  صايل، الزكااة، والثااني:  ،عااااااااااااالنقدي
زيااادة القةمااا، الساااوقة،  –خااروج اعاااض دافعااي الزكااااة مااان دائاارة النصاااا ع ألن قةماا، النصاااا  ارتفعااات 

 واالتالي لم تج  الزكاة في المقدار األقل من النصا .  -جرام ذه   85للمقدار 
يوضااح المت صااالت والنقدةاا،ت والمكوناا، ماان عااروض التجااارة والمااال المسااتفاد والمهاان تااالي لوالجاادول ا

 مت.2016 –م 2002ال رة والمستغالت مع معدالت النمو السنوة، في دول، السودان خالل الفترة و
 

في  (م2016 –م 2002التضخم للفترة   ( يوضح معدمم نمو متحصالم الزكاة النقدية ومعدمم1الجدول ر م  
 السودان

معدل  عروض التجارة السنة
 النمو

معدل  المال المستفاد
 النمو

معدل  المهن الحرة
 النمو

معدل  المستغالت
لنموا  

معدل  االجمالي
 النمو

 التضخم

2002 50,878,000 0.00 23,097,000 0.00 1,075,000 0.00 6,078,000 0.00 81,128,000 0.00 8.3 

2003 69,938,000 37.46 19,491,000 -15.61 1,085,000 0.93 7,489,000 23.21 98,003,000 20.80 7.4 

2004 84,964,000 21.48 20,567,000 5.52 1,315,000 21.20 8,974,000 19.83 115,820,000 18.18 8.7 

2005 103,074,000 21.31 19,313,000 -6.10 1,963,000 49.28 12,787,000 42.49 137,137,000 18.41 8.4 

2006 133,140,000 29.17 17,554,000 -9.11 2,403,000 22.41 14,695,000 14.92 167,792,000 22.35 7.2 
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2007 178,407,265 34.00 16,478,833 -6.12 2,745,120 14.24 15,216,450 3.55 212,847,668 26.85 8.1 

2008 204,693,446 14.73 18,680,398 13.36 2,904,613 5.81 15,608,277 2.58 241,886,734 13.64 14.3 

2009 232,985,014 13.82 22,663,007 21.32 3,275,241 12.76 15,083,317 -3.36 274,006,579 13.28 11.2 

2010 274,849,211 17.97 20,335,481 -10.27 3,731,592 13.93 19,179,089 27.15 318,095,373 16.09 13.1 

2011 294,297,131 7.08 24,099,979 18.51 4,115,708 10.29 20,408,804 6.41 342,921,622 7.80 18.1 

2012 317,332,339 7.83 34,245,754 42.10 4,679,079 13.69 22,314,724 9.34 378,571,896 10.40 35.1 

2013 405,635,372 27.83 49,768,639 45.33 6,599,648 41.05 30,832,301 38.17 492,835,960 30.18 37.1 

2014 525,872,581 29.64 67,469,729 35.57 9,387,464 42.24 37,870,220 22.83 640,599,994 29.98 36.9 

2015 735,719,907 39.90 85,520,713 26.75 12,108,755 28.99 43,619,790 15.18 876,969,165 36.90 16.9 

2016 911,974,582 23.96 135,115,947 57.99 16,382,432 35.29 54,060,777 23.94 1,117,533,738 27.43 17.6 

 م. 2016م إلى: 2002المصدر: التقارير السنوية لديوان الزكاة في السودان للسنوام من: -

 

 

 ( يوضح معدل نمو متحصالم الزكاة  النقدية فقط( ومعدل التضخم1الشكل ر م  

 م2016 -م2002في السودان خالل الفترة 

 
 ( 1ح ين بامعتماد على الجدول ر م   باتم احتساب معدل النمو السنوي من  بل ال •

ايتضااح ماان الشااكل السااابق وجااود تضخ ام كبياار نساابةا  وخصوصااا  ماان الفتاااااااااا م، 2015 -م2011رة ااااااااااااا
ومااع ذلااك فااإن مت صااالت الزكاااة النقدةاا، لاام تاانخفضع باال اااالعكر تمامااا،  فقااد صااا   زيااادة التضااخم 

اصف، عام، علب  ن التضاخم لام ةعمال علاب خفاض  دلزيادة في معدل نمو هذه المت صالت، وهذا ي
انسااا، الت صاايل فااي السااودانع وماان هنااا فااةمكن القااول ااا ن  ثاار زيااادة الاادخول الرتفاااع األسع ار كااان ااااااا
  كبر من  ثر خروج اعض مالكي  نصا، الزكاة اعد التضخم علب المت صالت النقدة، للزكاة.
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 أ ر الزكاة على التضخم: 2. 10
ااااااااااااادد الم ر ، السوقة، للمقدااااااااااااااااااااااتغير القةمضخم  ثر علب نصا  الزكاة من خالل لتكما ل      

جرام من الذه ت فإنه في الجان  اآلخر ينفاق الزكاة  ثار اقتصادة، ال ةمكن سغفالها ومنها   85و
  ثرها علب التضخم، وةمكن تجزئ، هذا األثر سلب: 

 ستهالت:امأ ر الزكاة على  -أ
 وال كومة،،في االقتصاد الوضعي يتكون ال ل  الكلي من ال لاات االستهالكة، واالستثماري،     

اايضاف، سلب ال ل  الخارجي، في  ين ةمثل عرض السلع والخدمات في االقتصاد النات  الم لي 
ه مت ااق،  ض ايجمالي اايضاف، سلب االستيرادات من اال تةاجات وسلع وخدماتت، وهذا ما تو 

 ال سااات القومة، التالة،: 
Y + M = C + I + G + X     ………….. (1) 

النات  الم لي ايجماليتع بينما تمثل  :Yالواردات،  :Mةمثل ال رف األةسر جان  العرض الكلب و
استهالك، Cت جان  ال ل  الكلي في االقتصادو:1مكونات ال رف األةمن من المعادل، رقم و 

I: ،استثمارG:ال كوم،،  ل  X:  ،الصادراتت، والجدير االذكر  ن ارتفاع األسعار قد ةكون نتيج
ن اااااااارع امعنب تفوق الجان  األةماااااااااااالعدم توفر السلع الكافة، المتصاص الزيادة المتوالة، في األسع

َ ب للفقراق، عمن المعادل، السااق، علب الجان  األةسر منها، والزكاة فريض، تيخذ من األغنةاق وتُ 
وهذه الشري ، المستلم، للزكاة من خصائصها ارتفاع الميل ال د  لالستهالك مقارن، ااألغنةاق  

ت، واالتالي فمن المتوقع  ن يتم سنفاق معظم الزكاة علب السلع والخدمات 2011والالو  وآخرون، 
 ل  الكلي الفعال، الالتي تفتقرها هذه الشري ،، وال صيل، في ظل وجود تضخم تكون الزيادة في 

ومع عدم مرون، الجهاز اينتاجي في معظم الدول النامة، فإن  النتيج، ستكون زيادة في ارتفاع 
ار ااااااااااااااع في المستوى العام لألسعاااااألسعار، وةمكن القول  نه في ظل وجود اقتصاد ةعاني من ارتف

 لي فقد تساهم في زيادة التضخم في البلد.تافإن سنفاق الزكاة يزيد من ت فيز ال ل  الكلي، واال

 األ ر على امست مار:   -ب
    الااااااااااااااااارهاع قاااااااااز، وتشجع علب ت ريك األموال واستخدامها واستثماااااااااااااااسن الزكاة ت ار  االكتن    
م،  2015رمذ ، والت "  ال من ولي يتةما  له مال فليتجر فةه وال يتركه  تب ت كله الصدق، " 
عندما يتم سنفاق   -ت،  ومن الممكن  ن تيثر الزكاة علب االستثمار من جانبين، هما: األول149ص 

الرتفاع الميل ال د  لالستهالك عندهم   –الزكاة علب الفقراق فمن المتوقع زيادة ال ل  االستهالكي 
عندما ُتع ب   -ق األرباق، والثانيومن ثم ة فز المنشآت اينتاجة، علب اينتاج واالستثمار لت قي –
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لألفراد وسيل، سنتاج، واالتالي ت ولهم من مستهلكين سلب منتجين قادرين علب اينتاج والع اق  
 ت. 2013والصديق، 

 و ال اقات اينتاجة،   –وةمكن فهم االستثمار ا نه استخدام المدخرات في تكوين االستثمارات   
، ااااااااااااااااا، القائمااااااااااااااااالسلع والخدمات، والم افظ، علب ال اقات اينتاجيالالزم، لعملةات سنتاج ا –الجديدة 

 و تجديدها، وهذه ال اقات اينتاجة،  و االستثمارات ما هي سال سلٌع سنتاجة، وتسمب االسلع الر سمالة،  
من من المعادل،  ت كما سبق وذكرنا  ن ال رف األة1مت، واالرجوع للمعادل، رقم و2013وعرقو ، 

،ع ااااااااااااااااااااااااااااةمثل جان  ال ل ، ومن مكوناته ال ل  االستثمار  الذ  ةمثل ال ل  علب السلع اينتاجي
ارف اااااااااااااااااااااااااااافإذا كان االقتصاد ةمر اموج، تضخمة، وتم التوزيع العيني لوسائل اينتاج علب المص

اع، اااااااااااااااااااااااااااذلك زيادة في ال ل  علب السلع اينتاجة، دافعا   سعارها سلب االرتففمن المتوقع  ن ُة دا 
 وقد ةكون هذا داعما  للتضخم علب المدى القصير. 

 

 

 ( يوضح معدمم نمو إنفاق الزكاة على السل  اإلنتاجية ومعدل التضخم في السودان للفترة 2الجدول ر م  

 م(.2016 –م 2002 

نوات لسا الزكاة على السلع االنتاجية  إجمالي انفاق    معدل التضخم السنوي  معدل النمو السنوي %  

2002 11,740,000 96.3 8.3 

2003 21,354,000 81.9 7.4 

2004 27,720,000 29.8 8.7 

2005 46,780,000 68.8 8.4 

2006 77,000,000 64.6 7.2 

2007 41,600,000 -46 8.1 

2008 18,290,418 -56 14.3 

2009 41,300,000 125.8 11.2 

2010 36,550,000 -11.5 13.1 

2011 31,800,000 -13 18.1 

2012 58,997,154 85.5 35.1 

2013 96,086,857 62.9 37.1 

2014 152,908,813 59.1 36.9 

2015 255,837,630 67.3 16.9 

2016 268,153,132 4.8 17.6 

 ير السنوية للبنت المركزي السوداني، أعداد مختلفة.                 ار التق -1*المصدر:         
 التقارير السنوية لديوان الزكاة في السودان، أعداد مختلفة. -2                         
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 ( يوضح معدل نمو إنفاق الزكاة على السل  اإلنتاجية ومعدل التضخم2الشكل ر م  

 م.2016 –م 2002في السودان للفترة 

  
 (2* تم احتساب معدل النمو السنوي من  بل الباح ين بامعتماد على الجدول ر م   

 

اة ااااااااااااااامن الشكل السابق ةال ظ  نه ال يوجد توافق بين معدل التضخم ومعدل نمو سنفاق الزك    
هذا التذبذ  في سنفاق الزكاة سلب  ن تخصةص  ب  علب المشاريع اينتاجة، في السودان، وقد يرجع س

اينفاق األفقي واينفاق المااشرت للزكاة ةكون علب  سا  اينفاق الر سي واينفاق غير المااشرتع 
م  ن نس  التضخم وصلت سلب  علب مستوى لها،  2011ولكن ةال ظ خالل السنوات اعد عام 

م،  واالرغم من الزيادة  2016لر سي  تب عام ق اوصا   هذه الزيادة ارتفاع في معدل نمو اينفا
ودان ااااااااااااااارة في الساااااااااااااااااافي اينفاق علب وسائل سنتاج وسنفاق ر سي للزكاةت خالل الخمر سنوات األخي

 سال  نها لم تيد سلب تراجع معدالت التضخم لنفر الفترة. 

 جم  الزكاة نقدًا: -ج
اج،  اااااااااع الزكاة نقدا ، فذه  ابن تةمة، سلب  ن سخراج القةم، لغير  جم يوجد خالف علب جواز    

ت، وُةفهم من هذا القول  نه توجد 807م، ص 1973ممنوع منه والقرضاو ،  -وال مصل ، راج ، 
د، ااااااااااااااااااا، االقتصادة، في البلااااااااااااااضوااة م ددة لجمع الزكاة نقدا،  ولم ُيترك الموضوع لواضعي السةاس

م،  1973كما  ن المزك ي مخير بين  داق الزكاة من جنر العين  و دفع قةمتها نقدا  والقرضاو ، 
فإن المزك ي يراعي   -سذا سلمنا بتوفر الضوااة المجيزة للجمع نقدا  -ت، ومن هنا فةمكن القول 799ص 

او ، وهو  نه يجوز  خذ قرضمصل ته في كةفة، سخراج الزكاة، وهذا ما ذه  سلةه الشيخ يوسل ال
م، 1973القةم، لل اج، والمصل ، ما لم ةكن في ذلك ضرر االفقراق  و  ربا  المال والقرضاو ، 

 ت.808ص 
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مما سبق ةمكن فهم  نه يوجد خالف فقهي في مدى جواز جمع الزكاة نقدا ، و تب المجيزون      
عدم س داا ضرر لكل من  وهووضعوا ضوااة وشرو ا معين، لذلك، اايضاف، سلب ضااة آخر، 

  ربا  المال والفقراق، واالتالي فإن جمع الزكاة نقدا  ال يتمتع اقدر كبير من المرون،. 

 الجانب القياسي: .12
  منها: جمع تبين من خالل الدراسات السااق،  ن الزكاة ت ار  التضخم من خالل عدة  سالي ،     

 نها دراسات نظري، لم تعزز االبةانات، واالتالي فقد   يجد الزكاة النقد ، واالنظر سليها فإن المتمعن 
 اول الاا ا ت ويل هذا الهدف سلب نموذج قةاسي قابل للت بيقع وذلك للت كد من  ن الزكاة ت ار  
التضخم لدعم هذه الفكرة  و د ضها ااستخدام األسالي  اي صائة،، وهذه األخيرة تعتبر وسيل، سقناع  

 اعيدة عن العا ف،.
االعتماد علب تجرب، دول، السودان في الزكاة فستتم م اول، دراس، العالق، بين الزكاة والتضخم وا    

في  ال تم جمع الزكاة نقدا  من خالل اعتاار التضخم متغيرا  تااعا  و صيل، الزكاة متغيرا  مستقال ،  
ل، علب  ن جمع  دال واالفتراض األساسي هو وجود عالق، عكسة، بين ارتفاع األسعار و صيل، الزكاة

 الزكاة بهذه ال ريق، يخفض من عرض النقود، وتم سيجاد العالقات القةاسة، ااستخدام برنام  
Eviews) مت، ووجدت كالتالي: 2016  –م 2001خالل الفترة وت 

 اختبارام جاور الوحدة: 1.11
-Augmented Dickeyللتعرف علب استقرار السالسل الزمنة، تم االعتماد علب اختاارين، هما: 

Fuller  وPhillips-Perron :وكانت النتائ  كالتالي 
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استقر في الفرق الثاني  س  اختاار   Iمما سبق ةال ظ  نه من خالل االختاارين تبين  ن المتغير 
Phillips-Perron  وهو معاكر لنتيج، اختاار ،Augmented Dickey- Fuller  والذ   ثبت ،

 استقر في الفرق الثاني.  Z نه مستقر في الفرق األول، بينما اتفق االختااران في  ن المتغير 
 

 لدراسة العال ة في األجل الطويل:  Johansenاختبار  2.12
تم ال صول علب النتائ  كما في الجدول    Test   Johansen Cointegrationبإجراق اختاار 

 ي:التال
 

 Trace Testت يوضح نتائ  اختاار 3الجدول رقم و 
Prob. Critical Value 

At 5% 
Trace Statistic Eigen value Hypothesized No. 

of CE(s) 

0.0010 15.495 25.892 0.840 Non* 

0.646 3.841 0.210 0.015 At most 

*denotes rejection of the hypothesis at the 5% level   
 Test Maximum Eigenvalueت يوضح نتائ  اختاار 4رقم و  الجدول

 
Prob. Critical Value 

At 5% 
Max-Eigen 

Statistic 
Eigen value Hypothesized  No. of 

CE(s) 

0.0005 14.26 25.68 0.840 Non* 
0.646 3.841 0.210 0.015 At most 1 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 5% level   
 

، عند اااااااااااااااااامما سبق ةال ظ  ن اختاار األثر يوضح وجود عالق، تكامل مشترك بين متغيرات الدراس
وهذا ةعني وجود عالق، توازنة، في األجل ال ويل، وهذه النتيج، يدعمها اختاار   %ع95مستوى ثق،  

 القةم، العظمي. 
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 (Granger Causalityاختبار العال ة السببية:   3.12
 تم سجراق اختاار السببة، ألنجل جرانجر وتم ال صول علب النتائ  التالة،: 

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/03/18   Time: 23:40

Sample: 2001 2016

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 ZKAH_NON_MONEY does not Granger Cause I  15  0.59090 0.4569

 I does not Granger Cause ZKAH_NON_MONEY  27.5088 0.0002 
 

 Zkahتبين من اختاار السببة، في اتجاهين  ن المتغير المستقل وهو الزكاة العينة، وةمثلها المتغير و
 (non money  ومن ثم فإن   ,ال ةسب  في المتغير اآلخر والمتغير التااعت والذ  ةمثله التضخم

المتغير   االتجاه، لكنالزكاة العينة، نقدا  ال ييثر في التضخم، وال توجد عالق، سببة، في هذا مع ج
وهي  ن التضخم   فقة،التااع ةسب  في المتغير المستقل، ومن ثم وجود عالق، سببة، في اتجاه وا د 

 ييثر في جمع الزكاة.

 امختبارام التشخيصية:  4.11
لتشخصة، للنموذج المقدرع وذلك للتعرف علب مدى خلوه من  ت اتوجد العديد من االختاارا    

، كما  ن النموذج ال  Normality Testالمشاكل، فالمتغيرين يتاعان التوزيع ال بةعي  س  اختاار 
، اايضاف، سلب  ن النموذج ال ة تو   LM-Testةعاني من مشكل، االرتااد الذاتي  س  اختاار 

، ويوجد استقرار هةكلي  Breusch-Pagan-Godfrey اارعلب مشكل، عدم التجانر  س  اخت
 CUSUM Testللنموذج وهو ما يوض ه اختاار 

 نتائح وتوصيام الدراسة  . 13
 نتائح البحث 1.13 

لم ييثر معدل التضخم في السودان في انخفاض مت صالت الزكاةع بل علب العكر تماما ع  يا  
ة األرباق في االقتصاد  كثر من  ثر خروج اعض  ياد ارتفعت مع زيادة معدالته، واالتالي كان  ثر ز 

 دافعي الزكاة نتيج، الرتفاع مقدار النصا ، ومن ثم زادت المت صالت.

سن سنفاق الزكاة علب الفقراق يزيد من ال ل  االستهالكي في االقتصادع ألن الميل ال د  للفقراق  علب 
ذا قد ةسهم في زيادة ال ل ، ومن ثم  وه منه لألغنةاق، ومن ثم سيتم سنفاق معظم الدخل المستلم،

 ارتفاع األسعار، وخصوصا  سذا كان االقتصاد ةمر اموج، تضخمة،. 
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ةساهم اينفاق االستثمار  واينفاق علب السلع الر سمالة،ت في زيادة ال ل  الكليع ألن االستثمار  
سذا كان   وخصوصا   ار،األسع  د مكونات ال ل  الكلي، واالتالي فإنه قد ةسب  في زيادة ارتفاع 

 االقتصاد ال يتمتع بجهاز سنتاجي مرن قادر علب سد فجوة ال ل .

ت في دول، السودان  دثت زيادة في سنفاق الزكاة علب السلع  2016-2001خالل فترة الدراس، و 
اينتاجة، والر سمالة،ت، وكان من المفترض  ن تنعكر هذه الزيادة في زيادة المعروض من السلع 

التي بدورها تقلل من و  ة التضخمع سال  نه صا   هذه الزيادة ارتفاع في معدالت  ، و الم لة،
 التضخم خالل نفر الفترة. 

فةما يخص جمع الزكاة نقدا  فإنه يوجد خالف، والمجيزون له وضعوا ضوااة تقيده، واالتالي فال  
تصادة، المهم، في مواجه،  القةعتبر خةارا يتمتع امرون، كافة،، تجعل من الزكاة   د  دوات السةاس، ا

ارتفاع األسعارع بل سن الاعض لم ةعتبر الزكاة  داة للسةاس، المالة،ع ألن جوان  المرون، فيها قليل،  
 مت. 2011ومرتا ، اشرود معين، لت بةقها والشريل، 

 دوات  من سن جمع الزكاة نقدا  قد ُة دا سرباكا  في عمل السةاس، االقتصادة،ع فإذا اعتبرنا الزكاة  داة
فإن ت صيل الزكاة نقدا   -والتي تقوم بوضعها وزارة المالة،  و الخزان، العام، للدول،-السةاس، المالة، 

سييثر في عرض النقود، وهو من اختصاص السل ات النقدة، والبنك المركز ت، وهذا قد ةشكل عائقا   
 من النا ة، العملة،. 

نها مثا ا لهع فهي ذات فعالة، في  ال، الركودع كو  سن الزكاة دورها م فز لل ل  الكلي  كثر من
ولكنها قد ال تكون كذلك في  ال، كان االقتصاد فيها ةمر بدورة تجاري، تضخمة،ع فيد الدول، علب 
الزكاة يد  مان،، ويت ل  ذلك عدم ت خير تسلةمها للمصارف المخصوص،، واالتالي فيج  سنفاقها  

 دى السةاسات االقتصادة، المنفذة لمواجه، ارتفاع  ي س تب لو  دت سلب  دوا تغذة، عكسة، ف
 األسعار ااعتاارها تشريعا ربانةا. 

ن اااااااااااة،  يا تبيااااااااااااااامن خالل دراس، السببة، في اتجاهين تبين وجود عالق، سببة، في اتجاه وا د فق
اة ااااااااااااااايثر الزكاااااااااااااااة، ولكن ال تااااااااااااااا ن التضخم في السودان خالل فترة الدراس، ييثر في  صيل، الزك

علب التضخم، وهذه النتيج، مغايرة تماما  للنتائ  التي توصلت سلها الدراسات السااق، واعض الا وا 
 والكت  الفقهة، في  ن الزكاة ت ار  التضخم. 

االرتفاع المستمر في   من تم قبول فرضة، الا ا والتي مفادها:  نه لةر للزكاة دور في ال د  
 المستوى العام لألسعار في دول، السودان.
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 : توصيام الدراسة  2. 13

ن موضوع الزكاة وارتفاع االسعار المستمر  و ما ةعرف االتضخم ة تاج سلب مزيد من الدراسات إ
ألن معظم ا وثهم   ن منهم وتخصص شريع،تي فكرة للاا ثين خصوصا  الشرعيلواالا اا لتوضةح ا

 تدعم افكارهم وعدم سعمال الجان  العا في في الا وا العلمة،. و رقام وت تاج سلب س صائةات ي، نظر 

كما يوصي الاا ثان  ن يتم تناول هذا الموضوع من جان  رياضي ا ا، ااعتاار الرياضةات وسيل،  
 . اقناع عملة، لترسيخ افكار معين،  و د ضها، وهي دليل للمسلم وغير المسلم وكوسيل، اثاات 

فعيل ديوان الزكاة الليبي وتنمة، قدراته ومةكنتها علب غرار ديوان الزكاة في السودان، وعمل ت
ا صائةات دقةق، عن  موال الزكاة الم صل، بجمةع انواعها واالتفصيل، وكذلك  وجه سنفاق الزكاة  

 وت ديد نوع االنفاق علب كل مصرف.

 مقترحام البحوث المستقبلية  3. 13
الا ا في مواضةع االقتصاد االسالمي ماع التركياز علاب الجوانا  الت بةقةا، مان  يادةز ن ةقترق الاا ثا

واالرقام والمعادالت،  تب يزيد من فرص ت بيق مثل هذه الا وا علب  ااي صائةات خالل تدعةمها 
 رياا،تعاااد قاادر االمكااان عاان الا ااوا النظ رض الواقاع واالسااتفادة منهااا فااي تنمةاا، المجتمااع المسالم، واالب

ماان الكتاا  والا ااوا المنشااورة والتااي ةصااع   تجمةااع المعلومااات  التنظياار ماان خااالل تااي تعتمااد علاابال
 .ت بةقها علب  رض الواقع ااعتاارها لةست ت بةقة،

 

 المراج  
 مت،  سنن الترمذ ، الرياض، دار ال ضارة للنشر والتوزيع، ال اع، الثانة،.2015ابن  بي علف،، رائد و    

مت، النظريااا، االقتصاااادة، الكلةااا، السةاسااا، والممارسااا،، صااانعاق،  األماااين للنشااار والتوزياااع، 2014مااادواألفناااد ، م ماااد   
 ال اع، الثانة،.

 مت، مسائل الزكاة المعاصرة، بيروت، دار النور اللبنانة،، ال اع، األولب.2014ال سيني،  سن عبد الر من و    
 

هااا الزكاااة، غاازة: ا ااا مقاادم لليااوم الدراسااي الااذ  تنظمااه في مت، األمااوال التااي تجاا 2006ال ااولي، ماااهر  امااد و      
 والقانون اعنوان الضريا، والزكاة و ثرهما في المجتمع.    كلة، الشريع، 

مت، السةاسااااات االقتصااااادة، و دوات ت قيااااق نجاااااق التنمةاااا، واالسااااتقرار فااااي س ااااار النظااااام 2011شااااريل، عماااارو      
معهد العلوم االقتصادة، وعلوم التسيير اعنوان : االقتصاد ايسالمي، الواقع ل لايسالمي، الجزائر، الملتقب الدولي األو 

 ورهانات المستقبل.
ت. الزكااااة كااا داة للمسااااهم، فاااي ت قياااق التنمةااا، المساااتدام،، الجزائااار، مجلااا، 2013الصاااديق،  باااواكر بااان الشااايخ و      

 ال جاز العالمة،، والعدد الخامرت.
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ت. الملتقب الدولي  ول ميسسات الزكاة في الو ن العرباي: دراسا، تقوةمةا، لتجاار  م2004عبد الكريم، الاشير و      
 ميسسات الزكاة ودورها في مكاف ، ظاهرة الفقر، األردن.

ت. نمذج، اآلثاار االقتصاادة، للزكااة، ق ار،  المايتمر الادولي الثاامن 2011عبد الالو ، عقا،، وم يريق، فوز  و      
 مي.ساللالقتصاد والتمويل اي

مت، الزكااة كآلةا، لت قياق االساتقرار االقتصااد ، مجلا، الوا اات 2011عبد الاالو ، عقاا،ع وجاواد ، ناور الادين و      
 ت.12للا وا والدراسات، والعدد

مت، م اول، تقدير معادل، االستثمار في االقتصاد الجزائر  علب المستوى الكلي، الجزائر، 2012عرقو ، نبيل، و      
 ير غير منشورة.جسترسال، ما
مت،   كااام الزكاااة علااب ضااوق المااذاه  األربعاا،، القاااهرة،  دار السااالم، ال اعاا، 1978علااوان، عبااد هللا ناصااح و       
 األولب.
 ت، مدون، الفقه المالكي و دلته، بيروت، دار ابن  زم، ال اع، األولب.2015الغرياني، الصادق عبد الر من و     
 ت، فقه الزكاة علب ضوق الكتا  والسن،، الدار المصري، اللبنانة،، ال اع، األولب.2009م وفرج، م مود سبراهة     
 مت، فقه الزكاة، بيروت، الشرك، المت دة للتوزيع، ال اع، الثانة،.1973القرضاو ، يوسل و     
م، المجلا، األردنةا، تضاخمت، دور الزكاة في معالجا، مشاكل، ال2015القرعان، عبدالااسةع وال كةم، منير سلةمان و     

 ت.4، والعدد 11في الدراسات ايسالمة،، المجلد 
مت، السةاساا، المالةا، والنقدةا، فاي ظاال االقتصااد ايساالمي، ايساكندري،، مكتااا، 1997الكفاراو ، عاوض م ماود و      

 ايشعاع لل ااع، والنشر والتوزيع، ال اع، األولب.
واالعتاادال فااي اينفاااق واالسااتهالك الكلااي فااي االقتصاااد ايسااالمي،  كاااةمت، الز 2005الم تساا ، بثيناا، م مااد و      

 ، والعدد الثانيت.32األردن، دراسات العلوم اينسانة، واالجتماعة،، المجلد
 لتقارير السنوة، لديوان الزكاة في السودان،  عداد مختلف،.      
      التقارير السنوة، للبنك المركز  السوداني،  عداد مختلف،.     
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 دور التطور التقني في تنمية القطاع غير النفطي في االقتصاد الليبي  
 ( 1970  – 2014خالل الفترة )
 سالم بشير ذهب                               عياد محمد التركي                  

 القتصادا عضو هيئة تدريس بكلية                         عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد          

yelturki@eps.misuratau.edu.la.                         salem.dahap@eps.misuratau.edu.ly 
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 ملخصال

ج القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي، ولتحقيق هذا تهدف الدراسة إلى قياس أثر التطور التقني في نات
 دم هذا الغرض.ـــــــــــــالهدف تم االعتماد على المنهج التحليلي الكمي؛ وذلك باستخدام البرامج اإلحصائية التي تخ

حدث في ناتج ي للتطور التقني له األثر األكبر على التغيرات التي تإلى أن التغير النسبنتائج الدراسة تشير 
القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي، كما أن التطور التقني أظهر تحيزًا من ناحية عنصر العمل؛ مما يشير 

اشر ــــــــثر المباشر واألثر غير المبإلى أثرين يمكن أن يحققهما التغير في التطور التقني في الناتج من خالل األ
د أظهرت النتائج أن العمل والتطور التقني تربطهما عالقة طردية قوية  عن طريق العمل، عالوة على ذلك فق

 العالقة التي تربط بين الناتج ورأس المال المادي. بالناتج، تفوق 
 إلنتاجية، االقتصاد الليبي.القطاع غير النفطي، العملية ا التطور التقني،: الدالةالكلمات 
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The study aims to determine the impact of technological development on the 

output of the non-oil sectors in the Libyan economy. To achieve this goal, the 

quantitative analytical approach was relied upon using statistical programs that 
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output of the non-oil sectors in the Libyan economy. They showed that the 

technical development showed a bias towards the labour component, which 

indicates two effects that the change in the technical development can achieve in 

the product through the direct and indirect effect through work. In addition, the 

findings indicate that labour and technical development have a strong relationship 

with output that outweighs the relationship between output and physical capital. 
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 . المقدمة 1  

فًة إلى الوصول لتنمية اقتصادية شاملة، ترتفع معها مستويات المعيشة،  تسعى دول العالم كا
وتصــــــــــــل بها إلى درجات عالية من الرفاهية؛ وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد االقتصادية  

دة ليب العلمية؛ لخلق أكبر قيمة مضافة ممكنة، تؤدي لزياالمتوفرة )المادية والبشرية( بالطرق واألسا
في حجم اإلنتـــاج، أو ما يمكن تسميته بـ)النمو االقتصادي( الذي يحظى بأهمية كبيرة من ِقبل  

 متخذي القرار والمفكرين االقتصاديِ ين.  

لمال والعمل، يعتبر االقتصاديون الكالسيكيون أول من ربط تطور الناتج الكلي بتطور كل من رأس ا
مل تؤدي إلى رفع مستوى اإلنتاج والنمو؛ متأثرين بالثورة  وأوضحوا بأن الزيادة في رأس المال والع

 الصناعية وما حملته من مخترعات تقنية؛ أدت إلى رفع مستويات اإلنتــــــــــاج.

ي تسـاعد علـى النمـو كما أضـــــــــاف)سولو( وهو من الكالسيكيين الجدد محددا آخـرا مـن المحـددات التـ  
ث أوضح أن النمو فـي النـاتج لـيس بسـبب العمـل ورأس المـال؛ بـل االقتصادي، وهو التقدم التقني، حي

اإلنتاجيــة  )التقــدم التقنــي(، والتــي عرفهــا فيمــا بعــد بأنهــا: يرجــع إلــى عوامــل أخــرى أطلــق عليهــا البــواقي
ــــــــــــل أو بــــــــــــ خر ع ــــــــــــادي الكليــــــــــــة، وهــــــــــــذا بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال يــــــــــــؤثر بشكـــــــــــ لــــــــــــى النمــــــــــــو االقتصــــــــــــ

 .(457,ص 1999)ابدجمان,

وتكمن أهمية التقدم أو التطور التقني في حجم المعارف والمهارات والخبرات التي يكتسبها العامل 
 (.ونوعاً  )كماً  خارج العملية اإلنتاجية والتي تساعد على تحسين المخرجات 

لقطـا  ييـر النفطـي فـي االقتصـاد الليبـي، والتعـرف وهذه الورقة تلقي الضوء على التطـور التقنـي فـي ا
ـر النفطيعلى أ ـثر التطـور التقنـي فـي تنميـة قطـا  ييـر النفطـي، وتنميـة القطاعـات اإلنتاجيـة ييــــ ة ـــــــــــــــ

 في االقتصاد الليبي؛ وذلك إليجاد مصدٍر بديــٍل للدخــــــل.

 السابقة . البحوث2  

  الخــاص " أثـر اإلنتاجيــة الكليـة لعوامــل اإلنتـاج فــي نمـو القطــا بعنــوان:( 2018)عجمــي،  دراسـة •
ــرة ) ــالل الفتـ ــر خـ ــي الجزاخـ ــا   "،(2016ـ2000فـ ــاج القطـ ــة إنتـ ــدير دالـ ــى تقـ ــة إلـ ــذه الدراسـ ــدفت هـ هـ

ـالخاص؛ وذلك من أجل إظهار مسـاهمة اإلنتاجيـة الكليـة لعوامـل اإلنتـاج وبـاقي عوامـل اإلنت اج ــــــــــــــ
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قطا  الخاص تتصف بكونها ذات هذا القطا ؛ وتوصلت الدراسة إلى أن دالة اإلنتاج لل وــــــــــــفي نم
 كثافة رأسمالية، تتميز بضعِف إنتاجية عنصر العمل، ومحدوديِة دور التطور التقني في تكوينها.

بعنــــوان:" أثــــر مســــاهمة اإلنتاجيــــة الكليــــة لعوامــــل اإلنتــــاج فــــي النمــــو  (2014دراســــة )الشــــعافي، •
ـ1970الليبــي خــالل الفتــرة " االقتصــادي ـــ ة إلــى تحديــد محــددات اإلنتاجيــة ", هــدفت الدراســ 2010ـــــ

الكلية والنمو لالقتصـاد الليبـي, وتوصـلت الدراسـة إلـى أن التطـور التقنـي يسـاهم بنسـبة ضـعيفة فـي 
ـنمـــو االقتصـــاد الليبـــي، وأن أثـــره يتالشـــى بتـــأثير عوام ــ ـل أخـــرى, وأكثــــــ ــ ـثر العوامـــل المؤ ـــــــــ ــ رة فـــي ــــــــــــ

ـاإلنتاجي ـــ )اإليــرادات النفطيــة واالنفتــاص االقتصــادي(، وأن نمــو اإلنتاجيــة  رأســمالية هــو التكــوين الــــــ
% خـالل فتـرة 1خالل فترة الدراسة كانت موجبة وضخيلة في الغالب، وأقصـى قيمـة وصـلتها بلغـت 

 .0.30ونة العمل فيما كانت مر  0.74(،وبلغت مرونة رأس المال 1990ــــــ1980)

ـاج فـي القطـا  ييبعنوان:" اإلنتاجية ا( 2010)الخطيب، • ـة لعوامـل اإلنتـــــــــــــــــــــــــــــــ ـلكليـــــ ر النفطـي فـي ــ
كمـا اسـتخدمت  المعادلـة  السعودية" ، استخدم فيها نموذج )سـولو( الـذي اعتمـد علـى دالـة اإلنتـاج،

يـــة، وتوصـــلت الدراســـة إلــــى أن اإلنتاجيـــة نمـــت بمعــــدل المحاســـبية للحصـــول علـــى اإلنتاجيــــة الكل
% لتكــوين رأس المــال 45.6%، وأن الســبب فــي النمــو يرجــع إلــى0.5ـــــــوي موجــب طفيــف بلــ  سنــ

% لرأس المال البشري، وأن أكثـر العوامـل المـؤثرة فـي اإلنتاجيـة كانـت )اإليـرادات 54.4المادي، و
 ، فيما كان)معدل التضخم( بشكل سلبي.النفطية واالنفتاص االقتصادي( بشكل إيجابي

ـاعي العراقـي للفتـرة مـن بعن (2007)محمد، • وان:" أثر التطور التكنولوجي على ناتج القطا  الصنــــــ
ـ1970 ــ ــره علـــى النـــاتج 1990ـــــ ــان أثـ ــوجي، وبيـ ــور التكنولـ ــاس التطـ ــى قيـ ــة إلـ ــذه الدراسـ ــدفت هـ "، هـ

ــور التكنو  ــاخج أن التطـ ــي، وبينـــت النتـ ــناعي العراقـ ــناعي الصـ ــاتج الصـ ــى النـ ــا علـ ــؤثر إيجابيـ ــوجي يـ لـ
ـ(، وأن القطـا  الصـناعي يعمـل فـي مرحل0.008دا )بمقدار ضخيل جـ  ـة تنـاقص عاخـــــــــــ د الحجـم ـــــــــــــــ

 (، وأن التطور التكنولوجي كان أكثر كثافة لعنصر العمل على حساب عنصر رأس المال.0.86)

ة خالل النمو في قطا  الصناعات التحويلية الليبيـــــــــ ر"مصاد  :بعنوان(  2005)أبو شيبة،   دراسة •
ـ1980الفتــرة ) هــدفت الدراســة لتحديــد محــددات النمــو فــي قطــا  الصــناعات التحويليــة  "،( 2000ـــــ

ـالليبيـــــة، وقـــــد قـــــام بتقـــــدير اإلنتاجيـــــة الكليـــــة عـــــن طريـــــق دوال اإلنت ـاج، وكانـــــت نتاخــــــــــــــ ج هـــــذه ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــالدراس اهمة مــن عنصـــر التطــور التقنـــي فـــي ة أن عنصـــري العمــل ورأس المـــال كانــا أكبـــر مســـ ـــ

 اإلنتاجية الكلية لقطا  الصناعات الليبية.
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 ة البحثـــــــمشكل .3
يعتبــــــر االقتصــــــاد الليبي من االقتصاديات النامية المعتمدة على تصدير النفط الخام، الذي يشكل 

بات عنيفة؛ نتيجة لتقلب  لكلي للدولة الليبية؛ مما يجعل اقتصادها عرضة الضطرا % من الدخل ا67
ام بالقطاعـــــــات ـــــــــــــــاد من خــــالل االهتمـــــــــــــــأسعار النفط العالميــــــــــــــــــة، هذا كان دافعًا لتنويــــع االقتص

صل في االقتصاد الليبي  تقليل التشوه الهيكلي الحاأجل تعديد مصادر الدخل، و  النفطية؛ منيير 
و  قادر ــــــــــــــــاد متنـــــــــــــــب اعتماده على مصدر وحيد، يأتي من استخراج النفط الخام، وبناء اقتصبسب

 على مواجهة التحديات.
ستوياته؛ فكان  ولكن واقع الناتج في القطاعات يير النفطية في االقتصاد الليبي أظهر تذبذبا في م

(، ثم تبعتـــــــها فتــــــرات متقلبة، %18.8) ـو له في فترة السبعينــــــــــــات بـــأكبر متوسط معدل نمــــــــــــــــــ
(، فيما ظلت مساهمتها ضعيفة، وهذا ما يوضحه  %9.9-)نمو وصلت أدناها لمتوسط معــــدل 

 الجدول التالي:
تج المحلي اإلجمالي خالل النفطية ومساهماتها في الناط نمو ناتج القطاعات غير ( تطور متوس1الجدول رقم )

 (1970-2014)الفترة 

 2014-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980 1979-1970 الفترات
 %  - 9.9 %11.7 %2.7 % -3.7 %18.8 متوسط النمو

نسبة  
 المساهمة 

23% 41% 40% 42% 45% 

 نات المستخدمة في البحث ل الباحثين من خالل البيا المصدر: تم اإلعداد من قب 

يـة ك يتوجب دراسة أهم المحددات التي يمكن أن تقف أمام مساهمة القطاعات اإلنتاجية ييـر النفطلذل
 )التقـدم وسيكون مـن المهـم التعـرف علـى الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه ،بشكل فاعل في التنمية الشاملة
بالتـالي يمكـن و  ،ييـر النفطيـة فـي االقتصـاد الليبـي مـو نـاتج القطاعـات أو التغير( التطـور التقنـي فـي ن

: ما هو الدور الذي قـد يلعبـه التقـدم التقنـي فـي دفـع عجلـة كالية البحثية في التساؤل التاليعرض اإلش
 ؟يير النفطية في االقتصاد الليبي التنمية االقتصادية للقطاعات 

 البحث ةرضيـــف .4

 ية:كن صياية الفرضية التالمن خالل مشكلة البحث يم
ــار ال ـــد علـــى نمـــو يقـــوم البحـــث علـــى اختبـ ــا  ييـــر النفطـــي يعتمـــــــ ــأن نمـــو القطـ ـــد بـ فرضـــية التـــي تؤكــــــ

 التطــــــــور التقني المستخدم في العملية اإلنتاجية.
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 دف البحثـــــه. 5
ر النفطــي فـي االقتصــاد يهـدف هــذا البحـث إلــى قيـاس التطــور التقنـي وبيــان أثـره علــى نمـو القطــا  ييـ 

 الليبي.

 حثــــية البـــأهم. 6
رف على ــــــة للتعــــــــــحيث يعد محاولة تطبيقي ؛اولهــــــتستمد أهمية هذا البحث من الموضو  الذي يتن •

 وأثره على نمو هذا القطا . ،المستويات التي وصل إليها التطور التقني في القطا  يير النفطي
هم اتجاه وسلوك مو القطا  يير النفطي قد يساعد على فل المؤثرة على نإن تحديد العوام •

وهذا يساعد صانعي السياسة االقتصادية في تحديد السياسة   ،التغيرات التي تحدث في هذا القطا 
 األكثر فاعلية.  

القطا  يير   على العوامل المؤثرة يبحث في أهم يكتسب هذا البحث أهمية خاصة في كونه  •
اد ــــــــــمر بها االقتص وهي تشمل تغيرات عديدة ؛( سنة44فترة زمنية تصل إلى )في  النفطي
 مما يسهل فهم التطورات التي حدثت في القطا  يير النفطي خالل فترة البحث. ؛الليبي

 حـــــدود البحث .7

 . االقتصاد الليبي :المكانيالنطاق 

 .2014-1970 :الزمانيالنطاق 

 ث. منهجية البح8
الكمـي )اإلحصـاخي والقياسـي(، أهداف البحث تم االعتماد على المنهج التحليلي ل إلى للوصو  

جراء اختبارات  السالسل الزمنية؛ للتأكد من سكونها، وكذلك التأكد من وجود عالقـة طويلـة  استقراريهوا 
األجــــل بــــين المتغيــــرات؛ وذلــــك مــــن خــــالل التكامــــل المشــــترك، ونمــــوذج تصــــحيح الخطــــأ باالســــتعانة 

  eviewsرنامج اإلحصاخيبالب

 صادي المتعلق بالتقدم التقنيالقت. مـــــــراجعة األدب ا9
ُعرف التطور التقني في األدب االقتصادي بمصطلح التقدم أو التغير التقني, والـذي أخـذ صـدى كبيـرًا 
مــن خــالل نظريــات النمــو االقتصــادي، وخاصــة عنــدما نشــر )ســولو( بحثــه الــذي كــان بعنــوان )التغيــر 

أن معـدل نمـو اإلنتـاج الكلـي مـا هـو إال م، حيـث أشـار فيـه إلـى 1957قني ودالـة اإلنتـاج( فـي عـام الت
مجمــو  إســهامات معــدالت نمــو عوامــل اإلنتــاج، وخاصــة رأس المــال المــادي والعمــل والتطــور التقنــي، 

تنطـوي تحتـه:  مفترضًا أن التطوَر التقنيَّ متغيٌر خـارجي  وعنصـٌر محايـٌد فـي العمليـة اإلنتاجيـة، والـذي
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والتطــوير واألحــواُل المناخيــة واإلنفــاُق العســكري وكــل المتغيــرات  االبتكــاراُت والتــراكُم المعرفــي والبحــثُ 
األخرى المعروفة وييـر المعروفـة؛ ولـذلك أطلـق عليـه مسـمى البـواقي، والتـي لـيس بالضـرورة أن يكـون 

 (.2010أثرها إيجابيا على مستوى اإلنتاج)الخطيب، 
حجــم اإلنتــاج عبــر الــزمن الــذي  أيلــب االقتصــاديين مــرتبط بمعــدل الزيــادة فــي التقنــي عنــد إن التطــور 

ــاج فــي العمليــة اإلنتـــــــــــــــ ــة مــن عناصــر اإلنتـــــــــــــــــــــــ ــعدل الزيــادة فــي الكميــات المستخدمـــ ــاجية يفــوق مــــــــــــ ــــــ
ـوك أو تصـرف إنسـاني يكور التقنـي أنـه: سـليمكن اعتبار التط ا(، كم245ص ، 1999)المقري,  ون ـــــــ

أثــر علــى العمليــة اإلنتاجيــة، ويقودهــا إلــى األفضــل، أو بعبــارة أخــرى هــو: التحســن فــي المخرجــات لــه 
 (.2005)كمًا أو نوعًا( نتيجة هذا السلوك)أبوشيبة،

 : (118ص ، 2012، والتطور التقني يمكن أن يظهر في ثالثة أنوا  )زرموص

 ، على عنصر العملوهو يؤثر على دالة اإلنتاج من خالل تأثيره  ،ر العملمضخم لعنص .أ
 :وتكتب دالة اإلنتاج كالتالي 

وهو يؤثر على دالة اإلنتاج من خالل تأثيره على عنصر رأس   ،مضخم لعنصر رأس المال .ب 
 :ي كالتالوتكتب دالة اإلنتاج  ،المال

ألحد منها   دون االنحياز نتاج من خالل تأثيره بشكل متساوٍ لة اإلوهو يؤثر على دا :المحايد  .ج
  :وتكتب دالة اإلنتاج كالتالي  اآلخر،على حساب 

 في بناء نموذجه للنمو على المدى الطويل. (سولو)هو الذي اعتمد عليه   :والنو  األخير

 العالقة بين التطور التقني والنمو االقتصادي.10
، اإلنتــاجين النــاتج وعناصــر حلقــة الوصــل التــي توضــح العالقــات الحاصــلة بــ اإلنتــاج هــي تعتبــر دالــة 

ـة نسبــــــــا يمكن معرفــــــــمن خالله والتي )العمـل ورأس المـال( فـي إجمـالي النمـو عنصـر ة مسـاهمة كـل ـــ
ـالحاصــل فــي اإلنت ـــ ـاج، وهــو مــا توصــل إليــــــ ـــ ـه ســولو فــي نموذجـــــ ـــ  ي، والــذ 1957عــامفــي ور ه المنشــ ــــــ

 (:1991ة،كعيب) كالتاليوضعه في صورة معادلة 
A ̇/A= Y ̇/Y-[b K ̇/K+a L ̇/L]…………………..……………………………(1) 

 حيث أن: 

 : a         .تمثل مرونة الناتج بالنسبة للعملb: .تمثل مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال 

 ال. يمثل معدل نمو عنصر رأس الم:          يمثل معدل نمو عنصر العمل.    :  

 معدل نمو التغير التقني.   :                       الناتج.معدل نمو   : 
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 قياس أثر التطور التقني على نمو القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي . 11
ناصر من أجل الوصول إلى مرونات ع ؛قدير دالة إنتاج مناسبةإن حساب التطور التقني يتطلب ت

وذلك  ؛(1من خالل المعادلة رقم ) ؛ وذلكالتي ستستخدم في حساب معدالت نمو المستوى و اإلنتاج، 
ات اإلحصاخية  ـــــــــــــوالبداية ستكون بتجميع البيان ،وى التطور التقنيــــــــة لمستــــــإليجاد سلسة زمني

د ــــــمحسوبة كرصيال أو  ،ج والعمالةـــلناتسواء الجاهزة كا ،القتصاد الليبيات يير النفطية في اللقطاع
 ل األخرى.ــــــلمراحإلى ام االنتقال ث ومن  ،حسب بطريقة الجرد الداخميرأس المال الذي س

 تحديد دالة اإلنتاج المناسبة  -األولىالمرحلة  .أ
ل مساوية  والتي تسمح بأن تكون مرونة اإلحال ،ة اإلحالل الثابتةالبداية تكون بدالة اإلنتاج ذات مرون

ة ـــــــــدى صالحيـــــوألجل التعرف على م ،(كوب دويالس)اج ــــــا دالة إنتـــــــومن صوره الصحيح،للواحد 
، )متولي هذه الدالة لتقدير العالقة بين اإلنتاج وعناصر اإلنتاج سيكون من خالل الصيغة التالية

 : (117ص ، 1993

 كمية العمل المستخدمة :  .   اإلنتاج محج حيث أن :  

 معلمات النموذج. :   كمية رأس المال المستخدمة،:  
ــم ) ــة رقـــ ــدير المعادلـــ ــغرى 2وبتقـــ ــات الصـــ ــة المربعـــ ــ ذا ((OLS( بطريقـــ ــة فـــ ــح أن معلمـــ ــر اتضـــ  المتغيـــ

نظـر عـن معنويـة معلمـات بقيـة وبغـض ال يير معنوي ليس لـه داللـة إحصـاخية،
المتغيــرات األخــرى مــن عــدمها، فانــه يمكــن القــول بــأن دالــة كــوب دويــالس تعــد الشــكل األنســب فــي 

 ظهرت النتاخج كالتالي: Gretlالتقدير والقياس. وباستخدام برنامج 

  
                (1.548-(       )0.424(        )2.486(   )1.277- ) 

= 0.93%               D.W =0.67              F(3,41) = 206.7 

يير معنوية إحصاخيا وأن اإلشارة مخالفة   المتغير توضح النتاخج أن معلمة 
جوهريا عن الصفر،  ة المقدرة ال تختلف وهذا يعني أن المعلم للنظرية االقتصادية وقريبة من الصفر،

يشير   ا(؛  مم 1.03)اإلحالل بلغت باإلضافة إلى أن مرونة  ،هذا المتغير ال قيمة لهوبالتالي يصبح 
هي الشكل األنسب لدالة اإلنتاج للقطاعات يير النفطية في االقتصاد  (كوب دويالس)إلى أن دالة 

 الليبي. 
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 قني المرحلة الثانية تقدير المستوى الت .ب
وهو   ،ي ينبغي إيجاد المؤشر الذي يعبر عنهلمعرفة أثر اإلنتاجية الكلية على النمو االقتصاد 

المستوى التقني، وهذا يتطلب حساب درجة تجانس دالة اإلنتاج المراد تقديرها، لذلك تم تقدير دالة 
 (: 112ص ، 2012، )زرموص وفق الفروض التالية Wald testم إجراء اختبار ثَ كوب دويالس ومن 

 نسة من الدرجة األولى  متجا                          
 ليست متجانسة من الدرجة األولى                         

 وكانت النتاخج على النحو التالي: 
  

                                           (5.677(   )5.600(     )3270.-        )t 
= 0.93%              ،   0.66D.W =           ،F(3,42) = 298.9 

أشــــارت نتـــــاخج التقـــــدير إلــــى أن جميـــــع إشـــــارات معلمــــات النمـــــوذج متوافقـــــة مــــع افتراضـــــات النظريـــــة 
 ى سـتو االقتصادية، ومن الناحية اإلحصاخية كانت جميع المعلمـات المقـدرة ذات داللـة إحصـاخية عنـد م

أشـــار إلـــى وجـــود مشـــكلة فقــد D.W الختبـــار ســي، وبالنســـبة أعـــدا المقطـــع الر (t)ر% حســب اختبـــا1
س المـال تـؤثر أشير إلى وجود متغيرات مفسرة أخـرى ييـر عنصـري العمـل ور يي ذ االرتباط الذاتي، وال

هـذه مـة للـتخلص مـن مهفي حجـم اإلنتـاج، وهـذا مـا يجعـل إضـافة متغيـر التطـور التقنـي مـن األمـور ال
ينبغي إيجاد ف، وإليجاد السلسلة الزمنية لهذا المتغير ولبيان أثره على اإلنتاج من ناحية أخرى  ؛المشكلة

 Wald test( هو نتاخج اختبار 4درجة التجانس، فما يهم من نتاخج التقدير السابقة في المعادلة رقم )
اي( المحسـوبة التـي بلغـت (،وهـي أكبـر من)كـ 3.84حيث أشارت بأن قيمـة )كـاي( الجدوليـة تسـاوي)؛ 
مما يؤكد أن درجة التجانس مساوية للواحد الصحيح،  ؛العدم يةفرضض ال يمكن رففوبالتالي   ،(3.2)

وبعد معرفة درجة التجانس يمكن حساب معدل نمو المستوى التقني للقطاعات يير النفطية من خالل 
 (125ص ، 2012الصيغة التالية :) زرموص، 

  
 حيث:
 معدل نمو المستوى التقني للقطاعات الغير نفطية.  :

m :  .درجة التجانس 
 معدل نمو عنصر العمل مضروب في نسبة مساهمة عنصر العمل.  :
 نمو عنصر راس المال مضروب في نسبة مساهمة عنصر راس المال. معدل:  

 النفطية يكون باستخدام الصيغة التالية:  ني للقطاعات ييروإليجاد سلسلة زمنية للمستوى التق 
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ثــر التطــور أقيــاس زمنيــة للتطــور التقنــي، وقبــل  سلســلة( يمكــن الحصــول علــى 6مــن المعادلــة رقــم )و 
إخضـا  سالسـل المتغيـرات الختبـار جـدر الوحـدة ومعرفـة  ينبغـي القطاعات يير النفطية، التقني على

ممـا يـؤدي إلـى مـا يعـرف  ؛أن طبيعة هذه السالسـل تكـون ييـر سـاكنةقرة أم ال، ذلك إذا كانت مستما 
فـــي  (Trend)وهـــذا راجـــع إلـــى وجـــود اتجـــاه عـــام ،(Spurious Regression) الزاخـــفباالنحـــدار 

فتجعلهـا تتغيـر فـي نفـس االتجـاه  ؛معينـة تـؤثر عليهـا أحـواالوالذي يعكـس  ،السالسل الزمنية للمتغيرات 
 .(669,ص 2005حقيقية تربط بينهما)عطية، عدم وجود عالقة على الريم من

من رسم السالسل الزمنية محل البحث باستخدام   اشكال التالية المتحصل عليه يتضح من خالل األ
أكد ـــــــــث، وللتــــــــل فترة البحاو ـــأن الشكل العام لسالسل محل البحث مستقرة ط -(E.Views)برنامج

 ، هــــــة الزمنية من عدمـــــوحدة في السلسلالر د تحدد وجود ج ، ختبارات قياسيةهناك عدة افمن ذلك 
 ،  (Phillips-Perron (PP)) ومن أهم تلك االختبارات التي سوف تستخدم في هذا البحث اختبار

تم تقدير النماذج   E.Viewsعلى السالسل الزمنية باالستعانة ببرنامج  PPوب جراء تطبيق االختبار
   ( 657,ص 2005ية، ) عط  :التالية ةالثالث

( )صيغة السير العشواخي البسيطة بدون حد ثابت واتجاه زمنيالنموذج األول   
  

(صيغة السير العشواخي بحد ثابت النموذج الثاني )  
  

( صيغة السير العشواخي بحد ثابت واتجاه زمنيالنموذج الثالث )  
  
 

سلسلة الزمنية للتطور التقني خالل ( تطور ال3رقم )شكل 
 2014-1970الفترة 
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( تطور السلسلة الزمنية للمتغير الناتج 4شكل رقم )
 2014-1970المحلي الغير نفطي خالل الفترة 
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 Eviews8مخرجات برنامج  المصدر:
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لسالسل محل البحث تتصف  ا (PP)( أن نتاخج االختبار1ي رقم) ل الجدول التالسيالحظ من خال
المحسوبة بقيم الجدولية وفق النماذج الثالثة  القيم  مقارنةالباالستقرارية عند الفرق األول، وذلك عند 

  استقراريه بعدم  الذي ال يقضيمما يعني رفض الفرض ؛ %10%، 5%، 1وعند المستويات المعنوية 
 وقبول الفرض البديل بسكون السالسل الزمنية عند الفرق األول. ،لبحث ل الزمنية محل االسالس

 للسالسل الزمنية  PP( نتائج اختبار 1جدول رقم )

 االختبار بإدراج الفجوة األولى للفرق األول االختبار بدون فروق ) في المستوى ( المتغير
 III النموذج IIموذج الن Iالنموذج  IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج 

Q 0.5658- 1.8634- 1.9502- 6.3081- 6.2661- 6.3885- 
L 0.9315 1.4918- 2.2693- 6.1920- 6.4238- 6.4779- 
K 0.5760 1.2764- 2.1381- 7.9317- 8.2589- 8.1647- 
A 0.6880- 2.4178- 2.7319- 8.0200- 7.9982- 8.0164- 

 لقيمة   القيم الحرجة نسبة المعنوية 
1% 2.6185- 3.5885- 4.1809- 2.6185- 3.5885- 4.1809- 
5% 1.9484- 2.9297- 3.5155- 1.9484- 2.9297- 3.5155- 
10% 1.6121- 2.6030- 3.1882- 1.6121- 2.6030- 3.1882- 

  E.Views8المصدر: من إعداد الباحثين وفق البرنامج 
 لى النمو االقتصادي في األجل الطويل تاجية الكلية( عأثر التطور التقني )اإلن ج.

إليجاد التكامل  ؛ لقياس أثر اإلنتاجية الكلية على النمو يتطلب التأكد من استقرار السالسل الزمنية 
جراء  إبالتالي ف ن و وذلك لمعرفة مدى وجود انحدار زاخف في العالقة القياسية من عدمه،  ،المشترك

ن العالقة االقتصادية طويلة األجل بين المتغيرات محل  وة مهمة للبحث ع خطُيعد التكامل المشترك 
البحث بعيدا عن تأثير عامل الزمن، وفي هذا الشأن تم إجراء التكامل المشترك باستخدام  

 ذي الخطوتين كالتالي: (Engel-Granger)أسلوب 
 بحث.الخطوة األولى: تقدير معادلة انحدار التكامل المشترك للمتغيرات محل ال

  

ون ـــــــــــــــــــار سكــــــــراء اختبـــــــجإم ثومن  ،دارــــــــي لنماذج االنحـــــــــــــــــاد سلسلة البواقـــــــــالخطوة الثانية: إيج
بمعنوية   د المستوى ـــــــــة البواقي عنـــسكون سلسل (Gretl) وتبين من خالل نتاخج برنامج ،هذه السلسلة

 مما يعني وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج على المدى الطويل.؛ (1%)
بمعنى   ، جدت أنها مستقرة في الفرق األولة السالسل الزمنية للمتغيرات والتي وُ ــــــبعد دراسة استقراري

التطور التقني  ثر أيمكن تحديد فجراء التكامل المشترك إومن خالل  ،أنها متكاملة من الرتبة األولى
 (VECM)ح الخطأــــــوذلك وفقا لنموذج تصحي ،لـــــــل الطويـــــــــو االقتصادي في األجـــــــــــــــــلى النمع
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القصير  عد من النماذج القياسية الحديثة لقياس الفجوة الزمنية التي تحثها التغيرات في المدى الذي يُ ،
، (OLS)ت يير النفطية باستخدام أسلوب على نمو القطاعاثر التطور التقني أيمكن قياس ف وبذلك

 تم إيجاد النتيجة التالية: و 
  

                   (2.128-(      )72.624(        )36.589(      )26.597) 
=  0.99%                 ،1.428  =DW        ،F(4,41)=2514.474 

وهذا يشير إلى  ؛وهي معنوية إحصاخيا  ،(0.454لتعديل يساوي )أن معامل سرعة ايالحظ من النتاخج 
ر عن قيمة  ـــــــــر في المتغير التابع نتيجة النحراف قيم المتغيرات المستقلة في األجل القصيــمقدار التغي

دل يتجه من  ـــــــن المعأ التوازنية في األجل الطويل بمقدار وحدة واحدة، واإلشارة السالبة تشير إلى 
نه بعد تجارب العديد من الفجوات  أويالحظ هنا  ،لعالقة قصيرة األجل نحو العالقة طويلة األجلا

ولها معنوية إحصاخية عند حد التصحيح الرابع في   ،الزمنية اتضح بأن معلمة تصحيح الخطأ سالبة
التوازني   ليصل إلى وضع ؛ت وهذا يعني أن سلوك المتغير التابع سيستغرق أربع سنوا ،العالقة المقدرة

 في األجل الطويل.  
 : تقدير دالة اإلنتاج للقطاع غير النفطي في االقتصاد الليبي د. 

ثر التطور التقني )اإلنتاجية الكلية( على النمو  أجراء تقدير العالقة القياسية لتوضيح إاآلن يمكن 
 االقتصادي وفقا للصيغة التالية:  

  
  

 إلى الصورة اللويارتمية تصبح على النحو التالي:وبتحويلها 
) 

  كانت نتاخج التقدير كالتالي: Eviews8برنامج  وباستخدام  (OLS)بطريقة تم تقدير هذه الدالة 
  

 

                                     (74.687(  )77.027(   )60.102(    )14.861-) 
= 0.99%           ،1.067   =DW         ،F(3,41)=28523.14 

من نتاخج التقدير يالحظ أن جميع إشارات معلمات النموذج متوافقة مع افتراضات النظرية  
ومن الناحية اإلحصاخية كانت جميع المعلمات المقدرة  ،كل المعلمات موجبةإن االقتصادية، حيث 
، فيما كانت قيمة معامل التحديد (tحسب اختبار)(%1)ية عند مستوى ذات داللة إحصاخ

رها ــــــــــــيلب التغيرات الحاصلة في المتغير التابع تم تفسيأ أن على مما يدل  ؛ المعدل
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أشار إلى احتمال وجود (D.W)بينما اختبار ،من خالل التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة
رق العام ـــــــــومن خالل اختبار الف ،ب وقو  قيمة االختبار في منطقة الشكتباط الذاتي بسب مشكلة االر 

 ( BG-LM)وهو ما أكدته نتاخج اختبار ،تمت معالجة مشكلة االرتباط الذاتي
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 2.233908     Prob. F(7,34) 0.0556 

Obs*R-squared 14.17644     Prob. Chi-Square(7) 0.0481 
     
     

 وب رجا  المعادلة إلى شكلها الطبيعي تصبح على النحو التالي:
  
يتضــح مــن هــذه الدالــة أن مرونــة اإلنتــاج بالنســبة لعنصــر العمــل فــي القطاعــات ييــر النفطيــة تســاوي 

ــر  :أي، (0.72) ــدلأن زيـــادة عنصـ ــل بمعـ ــى زيـــادة النـــاتج بمعـــد  (100%)العمـ ، (72%)ل تـــؤدي إلـ
 (100%)أن زيــادة رأس المــال بمعــدلفــ  ،(0.45)ومرونــة اإلنتــاج بالنســبة لعنصــر رأس المــال تســاوي 

ـي كـــذلك يالحـــظ أن مرونـــة اإلنتـــاج بالنســـبة للتغيـــر التقنـــي ، و (45%)ؤدي إلـــى زيـــادة النـــاتج بمعـــدلــــــــــــ
تـؤدي إلـى زيـادة النـاتج (100%)المستوى التقنـي بنسـبة تطور أو التغير مما يعني أن؛ (0.91)تساوي 

ر تأثيرًا في نـاتج ـــــور التقني هو األكثـــــــوهذا يعني أن التط، (91%)في القطاعات يير النفطية بمعدل
ل قسمة وذلك ألن حاص ؛اعات يير النفطية، ويمكن مالحظة تحيز التغير التقني اتجاه العملــــــــــــالقط

وهـي تقتـرب ، (0.94)وقيمة المقطع الرأسي تساوي  ،عمل إلى رأس المال هي أكبر من الواحد مرونة ال
خـر للمتغيـرات المـذكورة فـي النمـوذج لـن يكـون لـه أثـر آن إضافة متغيـر  ف هوعلي الصحيح،من الواحد 

 لصفر.     امن  القتراب مرونته
ـومــن خــالل جم ـــ ( يتضــح أن الدالــة متجانســة 1.17=0.72+ 0.45)ال المــ ع مرونتــي العمــل ورأس ــــــ

ـالحج بــأن عواخــد يمكن القــول فــ وبالتــالي ، (1.17) الدرجــةمــن  ـم فــي القطاعـــــــــــ ـات ييــر النفطيـــــــــــــــ ة ـــــــــــــــــــــ
 لثبات.ولكنها أقرب ل ؛في االقتصاد الليبي تكاد تكون متزايدة
ى التنبـؤ فقـد تـم الحصـول علـى القـيم المقـدرة لنـاتج علـ  االمقـدر قـادر وبهدف معرفة ما إذا كـان النمـوذج 

ـالقطاعـات ييــر النفطيــة خـالل فتــرة الدراســة، وتـم مقارنتهــا بالقي ـم الفعليــــــــ ـة، حيــث أظهــرت المقـــــــ ارنة ــــــــــــ
ـأن الفروقــات بــين القــيم الفعليــة والقــيم المق ـــ ـدرة صغيـــ ـــ ـــن الدالــة المقرة جــدًا، وهــذا يعنــي أــــــ ـــ ـدرة قـــ ـــ ادرة ــــــــ

                 و  (MAE=0.000199) ومـا يؤكـد ذلـك هـو اقتـراب القـيم المعياريـة علـى التنبـؤ،
(RMSE=0.014108) و (Theil's U=0.06117)* مـن الصـفر، وبالتـالي علـى معنويـة معلمـات

 الدالة المقدرة.
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 ســبة مســاهمة رأس المــال فــي النــاتج(، فيمــا كانــت ن0.61وتبــين أن نســبة مســاهمة العمــل فــي النــاتج)
(، ونســبة مســاهمة نمــو رأس 0.28بينمــا كانــت نســبة مســاهمة نمــو العمــل فــي نمــو النــاتج ) ،(0.39)

( ، 0.05(، وكانــت نســبة مســاهمة نمــو التطــور التقنــي فــي نمــو النــاتج )0.67المــال فــي نمــو النــاتج )
نمـو العمـل القـادر علـى المسـاهمة  وكـذلك انخفـاض  ،يانخفـاض نمـو التطـور التقنـ إلـى كل ذلـك يرجـع 

االســتثمارات فــي القطاعــات حجــم عكــس ترأس المــال، وهــي مــا  مــع نمــوفــي العمليــة اإلنتاجيــة مقارنــة 
ـييــر النفطي ولعــل التغيــرات النســبية خيــر دليــل علــى  ،التــي لــم تــنعكس بمســاهمة فعليــة فــي النــاتج، و ةـــــــ
 اإلنتاج(. ذلك)مرونات 

وضح  تي ت معامل االرتباط الجزخي ال ت حتسباُ فقد بين الناتج والتطور التقني لى قوة العالقة تعرف علول
وبينت النتاخج المتحصل عليها من خالل   ،العالقة بين المتغيرين بمعزل عن تأثير المتغيرات األخرى 

ج القطاعات ـــــــــــتوقوية مع نا ةديط بعالقة طر ــــــــــــور التقني يرتبـــــــــــــن التط( بأ SPSS) استخدام برنامج
(، بينما كانت العالقة بين رأس المال وناتج القطاعات يير  0.792حيث بلغت ) ؛يير النفطية

  طردية وقوية فيما كانت العالقة مع عنصر العمل ، (0.648ولكن متوسطة بـ) ة،النفطية عالقة طردي
(0.795 .) 

 نتائج البحث  .11
 اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل كامل فترة الدراسة  النفطية في الن  إن مساهمة القطاعات يير
فيما كان متوسط نمو الناتج يير النفطي السنوي أقل  ،(%34.8) نسبته  لم تتجاوز في المتوسط ما

 .(%8) من
  ( 1.17تبين أن دالة اإلنتاج في االقتصاد الليبي للقطاعات يير النفطية تتصف بمرونة إحالل )

 ات نسب المزج بين عناصر اإلنتاج(رة الدراسة. )ثب خالل فت
دل على ـــــــوهو ي ،ة اإلنتاج بالنسبة لرأس المالــــــل أكبر من مرونــــة للعمـــــاج بالنسبــــــــة اإلنتــــــإن مرون

لعنصر العمل   كبرى أن القطاعات يير النفطية تعتمد أكثر على العمل، وهو ما انعكس في مساهمة 
وهذا مغاير لنتاخج الدراسات السابقة  ،(0.39)ـــــمقارنة مع مساهمة رأس المال بـ (0.61ـ)ــالناتج ب في

 المشار إليها في هذه الدراسة.
ة ـــــــــــــــــمما يعني أن التطورات النسبي رى؛ــــــــــــكبي كانت الــــــــــــور التقنــــــــــــإن مرونة اإلنتاج بالنسبة للتط

التطور التقني لها القدر النسبي األكبر من التغيرات التي تحدث في ناتج القطاعات   التي تحدث في
 التقني. طورلتليجابي ألثر اإل إلى اوهو ما يشير   ؛يير النفطية

اإلنفاق   ن أوهذا يوضح  ،التقني نحو العمل على حساب رأس المال طورأظهرت الدراسة تحيز الت
 بنفس القدر مقارنة باإلنفاق على العمل.  م عملية التنميةعلى رأس المال ال يخد 
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 ، ( للعمل0.022و) ،( لرأس المال0.053( بين )0.08ـ)ـــ  النمو الحاصل في الناتج المقدر بتوز  
 . %(  5، %28،  %67وهي ما تشكل ما نسبته )  ،( للتطور التقني0.005و)

%، بينما  12 ىل إلــــــــــسنوي وص وــــــدل نمـــــأن رأس المال ينمو بأكبر معب أوضحت النتاخج المقدرة 
%, بينما  0.055الذي بل  و %، فيما كان أقل نمو للتطور التقني، 3ينمو العمل بمعدل نمو سنوي بل 
 %.8كان متوسط النمو السنوي للناتج  

الرتباط  إن معامل االرتباط الجزخي بين التطور التقني وناتج القطاعات يير النفطية يعادل معامل ا
زخي بين رأس  ـــــــــــــــاط الجـــــــبينما كان معامل االرتب بين العمل وناتج القطاعات يير النفطية،الجزخي 

 . والتطور التقنيالمال والناتج هو األقل، مما يعطي داللة على أهمية العمل 
  تج القطاعات يير في النمو الحاصل في نا (%5)ويساهم بـ(%0.5)مع أن التطور التقني ينمو بمعدل

من نتاخج الدراسات السابقة التي لم تتجاوز   أكبرالنفطية في االقتصاد الليبي، مع هذا يسجل معدل 
أضاعف النمو   ة ن مقدار مساهمة التطور التقني في االقتصاد الليبي تساوي عشر   وعليه ف؛(%1)فيه

ر في ناتج  اشــــــــكل مب يجابي الذي لعبه التطور التقني بشوهو يوضح الدور اإل ،الحاصل فيه
يمكن  فوبالتالي ، ن يحدثه عندما ينمو بمعدل أكبرأ والدور الذي يمكن  القطاعات يير النفطية،

 النفطية؛ فكلمار ــــــــــاعات ييــــــــج في القطــــــو الناتـــــمـيجابي على نإور التقني أثر ــــــــأن للتطبد ـــــــــتأكيال
سيساعد في زيادة مقدار مساهمة القطاعات يير النفطية في   نه فني بمعدل أكبر التطور التق انم

 االقتصاد الليبي.
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الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم   
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 ملخصال
تهدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية والمعلومات   التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية. ولتحقيق ذلك، تم تصميم
هيئة التدريس، استلمت أعضاء ارة على عينة من ( استم42اإلحصائية من عينة الدراسة، حيث تم توزيع عدد )

توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن هناك ضعفا في تخطيط المقررات الدراسية الخاصة  ( استمارة.38منها عدد )
بي بما يتالءم  عليم المحاسبي فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، وغياب التحديث في مقررات التعليم المحاسبالت

لمعلومات، وانعدام البنية التحتية. وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بورش عمل وحلقات نقاش حول وتكنولوجيا ا
الجامعات الليبية، وأيضا ضرورة إنشاء إدارة خاصة   أهمية تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني في

 .بالتعليم اإللكتروني بهذه الجامعات
 

 .، ليبيا، التعليم المحاسبي، جامعة المرقباإللكترونيتكنولوجيا المعلومات، التعليم : دالةالكلمات ال
Difficulties that limit the use of information and communication technology in 

accounting education in Libyan universities - Empirical Study 

Abulgasim Mahmoud abusatala 

Faculty of Economics/ Elmerqib University 

amabusatala@elmergib.edu.ly 
Abstract 

The study aims to identify the difficulties of the usage of communications information technology 

in accounting education in Libyan universities. For achieving this purpose, the study used the 

descriptive analytical approach through a questionnaire survey conducted and distributed on a 

random sample of (42) academic staff member at the end (38) questionnaires were returned. The 

findings of this study suggest that there is a weak level in designing educational curricula in 

accounting according to information technology, the absence of updating accounting curricula 

relevant to information technology, and the lack of educational infrastructure. The study 

recommends the need to do workshops about the importance of applying information technology 

system and electronic education at Libyan universities as well as the need for a department of 

electronic education at these universities. 
 

Keywords: information technology, electronic education, accounting education, Elmerqib 

University, Libya. 
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 . المقدمة1

ولهدد     والمعوقددات،العددايددا مب التحددايددات  اجدد و ييعددا التعليم  ب دعددا بسددددددددددددددلودددا  جددايدداا  مب التعليم 
التحدايدات اتجدا:يبت اتجدا  ادسددددددددددددددتعدااا التكنولوجي والد ال ياتت ددالمعلومدات وادت ددددددددددددددادت، واتجدا  

الجامعات والكليات والشددددددددر ات   دالمسددددددددتاام بال ماد اسددددددددتعاااات   وال ال ياتت ادسددددددددتعااا التن ي ال  
ق دأسدات    ب دعا، و:ناك بيضدا جانب ن سدي يتعل  والمؤسدسدات الح ومية والمنامات دسدتااام التعليم

الجامعات والماربيب والمتاربيب والطلدة  الناام التربوال الحالي راسدددي ويعمه د  من  م ات السدددنيب    
 غرادة بب تعارض طبيعة العقه الدشرال التغيير.

ت وال ال  حيث يشدددددددددها   دددددددددرنا الحالي تقاما تقنيا  بيرا  ي وسدددددددددا ه وتقنيات ادت دددددددددا  والمعلوما
ادت والقطا ات وب:مها التعليم وال ال اسددددددتامر : ا التقام دطرعقة  ا لة اسددددددت اات من  العايا مب المج

سددددوا  مب ا   امه :   التطورات  ي العملية التقلياية بومب ا   الق تعليم متطور متكامه يعتما 
ال اطلق  لي  العايا مب بسدددددداسددددددا  ل  تو ر وسددددددا ه وتكنولوجيات ات ددددددا   الية الجوا  والك ا   وال  

، التعلم  ب دعا، اإللكترونيلم ا:يم ومب بكار شدددددددددددديو ات التعليم  ل  الا ، التعليم  الم ددددددددددددطلحات وا
التعلم المسدددددددتمر، التعلم ماد الحيا ، التعليم الرقمي، التعليم اد تراضدددددددي ومجتمعات التعلم وغير:ا مب 

 (.2ت 2012 ،الم طلحات )العواوا 

ب ب:م :دد   التحددايددات، تكنولوجيددا العددايددا مب التحددايددات، وملوقددت الحدداضددددددددددددددر التعليم  ي اوعواجدد  
التي تواج  حاليا الدحث  ي التعليم المحاسدددددددددددبي د تماا  المسدددددددددددا هوتعتبر واحا  مب ب:م   ،المعلومات 

تكنولوجيددا المعلومددات الجددايددا وقبو  تكنولوجيددا المعلومددات مددا و ددا دعوامدده اددارجيددة بارد التي مب 
التكنولوجيددة التي تحدداث  ي وادبتكددارات ونتيجددة للتطورات  .المعلميب والمددايرعب المم ب بب تسدددددددددددددددا ددا 

دمعا  :ا ه مم ب بب تؤار :   التطورات   والتي تتقامعقوا الماضددددية،  جميع بنحا  العالم  ل  ماد ال
،  التكنولوجية  ل  المسدددددتويات ال راية والتنايمية والمجتمعية مب ا   اسدددددتااام تكنولوجيا المعلومات 

ت 2011 ما بب  ملية التعلم تأارت دشدددددددددددددد ه  بير مب قبه التقام التكنولوجي مع ااار متعاا  )بحما، 
33.) 

 السابقة راساتالد. 2
:ناك العايا مب الاراسدددددات التي تناولت تكنولوجيا المعلومات وال دددددعودات  ي اسدددددتااام تكنولوجيا 

مة والاا ددة  ي او  العالم  موما والاو  المعلومات  ي الوسددا ه التعليمية  ي ماتلا الجامعات العا
ع ا ددو ددا العربية ا ددو ددا، ند نب :ناك شددحا  ي الاراسددات الليبية التي قامت بتناو  : ا الموضددو 
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 وسدددوت يتم ي اسدددتااام تكنولوجيا المعلومات وادت دددادت  ي البرامه المحاسدددبية دالجامعات الليبية،  
 تتناو  دعض :   الاراسات و:ي

:ا ت :   الاراسدددددة نل  تحايا ومعر ة التحايات وال دددددعودات التي تحا (: 2019دراسةةةة بيو  ) •
تو دددلت الاراسدددة نل  مجمو ة مب   .الليبية المحاسدددبي  ي الجامعات   اإللكترونيمب تطبيق التعليم  

المحداسددددددددددددددبي  ي الجدامعدات الليبيدة،  اإللكترونيوجوا تحدايدات تعيق تطبيق التعليم  تالنتدا ه ب:مهدا
:ي دة ب ضددددددددددددددا  التحدايدات اإلاارعدة والمداايدة، وبب الجدامعدات الليبيدة د تقوم بتدارعدب  بينهدا والتي مب

، وقلة اإلم انات المااية الما ددددددددددد دددددددددددة لبرامه التعلم اإللكترونيالتارعس  ل  اسدددددددددددتااام التعليم  
 ي.  ما تو ددددددددلت الاراسددددددددة نل  بب التحايات المتعلقة دعضددددددددو :ي ة التارعس المحاسددددددددب اإللكتروني

المحداسددددددددددددددبي  ي الجدامعدات الليبيدة  يمدا  اات  ام توا ر   اإللكترونيتطبيق التعلم   قيوالطدالب د يع
، ونقت قددار  و  ددا   الطلدددة  ي اإللكترونيالمعلومددات والمهددارات التكنولوجيددا ال  مددة  ب التعلم 

 .اإللكترونياستااام التعلم 
سددتااام  ينة :ا ت الاراسددة نل  التعرت  ل   ددعودات ا  تIssa and Saleh (2019)دراسةة  •

/ الجامعة المسدددددتن دددددرعة لتكنولوجيا التعليم   األسددددداسدددددية:ي ة التارعس مب  لية التربية  ب ضدددددا  مب  
وجوا دعض ال ددددددعودات التي   توتو ددددددلت الاراسددددددة نل   ا  نتا ه مب ب:مها  .تعليمهمالحايث  ي 

 ام وجوا   والتي مب بينها التارعس،:ي ة  ب ضدددا   ه تحو  اوب اسدددتااام تكنولوجيا التارعس مب قب
التارعب  ي اسدددددتااام تكنولوجيا التارعس الحاياة  وبيضدددددا ضدددددعاالمعاات والبنية التحتية ال  مة، 

  ي التارعس.
:ا ت :   الاراسددددة نل  التعرت  ل  المعوقات التي تحا مب   :(2017دراسةةةة الصةةةقع والتائب. ) •

سددددنوات الابر   ي اات ت  ، وتحايا بار المؤ:ه العلمي و اا اإللكترونيتطبيق التعليم المحاسددددبي  
بب :ناك   توتو دلت الاراسدة نل  مجمو ة مب النتا ه ب:مها.  اإللكترونيالتعليم المحاسدبي معوقات 
المعوقدات المداايدة المتعلقدة ددالقدا ات  و:ي  اإللكترونيتحدا مب تطبيق التعليم المحداسددددددددددددددبي   معوقدات 

 دام التعداوب بيب الجدامعدات لدة  ي تماالمالمعوقدات اإلاارعدة  وبيضدددددددددددددداة،  اإللكترونيد المجه   والبرامه  
جة معوقا  ل  ار والتي تعا :ي ة التارعس ب ضدددددددددددا   محليا واوليا و ام وجوا برامه تارعبية لتأ:يه  

  الية مب األ:مية.
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:ا ت الاراسة نل  التعرت  ل  نم انية تطبيق تكنولوجيا   ت(2017) وآخرون دراسة الفرجاني  •
داإلضا ة نل  معر ة  ي ية التعامه مع الق ور والمعوقات   ،سبيالمعلومات  ي التارعس الجامعي المحا
بب :ناك  ت النتا ه ب:مها  اا مبوتو لت :   الاراسة نل   .الواقعة  ي التعليم الجامعي المحاسبي

ضع ا  ي تاطي  المقررات الاراسية الاا ة دالتعليم المحاسبي  يما يات تكنولوجيا المعلومات 
وغياب  نا ر التحايث  ي المقررات التعليم المحاسبي دما يت  م   ، يتروناإللك ودالتالي التعليم 

 ي   األك ا :ي ة التارعس ب ضا  و ما يعاني التعليم المحاسبي مب نقت  ي  ،وتكنولوجيا المعلومات 
 . المحاسدة لايهم الابر  الكا ية  ي مجا  نام تكنولوجيا المعلومات 

اسددددددددددددددة نل  التعرض للتحودت الجو:رعدة التي طدالدت ار الد :دا دت  (:2016) وآخرون دراسةةةةةةةةةة العمر   •
. اات  ام والاو  العربية دشدددد ه   المجتمع دشدددد ه ت نجم  نها مب تحايات واجها بسدددداليب التعليم وم

:و ناام تعليمي متكامه   اإللكترونيالتعليم    ب:مهات ببالنتا ه    اا مبوتو ددددددددددلت :   الاراسددددددددددة نل  
وتان  حجم المحتوال العربي  العالمية،شددددددددددددددد ة المعلومات   جايسددددددددددددددتنا  ل  التقنيات الحاياة التي تو 

نتاجية  نا ت  دالنسدة  ل  غير:ا مب اللغات. نل وا   ما يقابلها مب بلااب بارد وا 
:ي ة التارعس ب ضدددا   :ا ت :   الاراسدددة نل  التعرت  ل  واقع اسدددتااام (:  2016دراسةةة كريبات ) •

معر ة  وا ا  وبغراضددد  وال دددعودات التي تواج  و  علمي ي الدحث ال  اإلنترنت دالجامعات الليبية لاامة 
ب ضدا  بب اغلب   توتو دلت الاراسدة نل  مجمو ة مب النتا ه ب:مها  .بسدات   الجامعات  نا اسدتااام 

 ي الدحث العلمي مب ا     رنت اإلنتعينة الاراسدددة يملكوب القار   ل  اسدددتااام اامة د:ي ة التارعس 
ب مب ب:م ال دددعودات التي توااسدددتااامهم ل   ي الح دددو   ل  ال جههم مقادت والاورعات الحاياة، وا 

 المقامة مب الشر ات الليبية دسبب انقطا   داستمرار. اإلنترنت :ي سو  اامة 
 ي   اإلنترنت :ا ت :   الاراسدددددددددة نل  التعرت  ل   وا ا اسدددددددددتااام   ،(2015دراسةةةةةةة زكر  واالر د ) •

 ة التارعس د لية ادقت دددددداا والعلوم السددددددياسددددددية ي:ب ضددددددا  مجا  الدحث العلمي المحاسددددددبي مب قبه 
:ي ة ب ضدددددددددددددا   بجامعة طرابلس،  ما :ا ت الاراسدددددددددددددة نل  معر ة المعوقات والمشددددددددددددداكه التي تواج  

 ي الدحث العلمي   اإلنترنت بب اسدددتااام   تو ة مب النتا ه ب:مهاوتو دددلت الاراسدددة نل  مجم .التارعس
المحاسددة مب ا   الح دو  دة  ه ما :و جايا  ي :ي ة التارعس  ي مواكب ضدا   المحاسدبي يسدا ا 

ب  ام تو ر الاراية الكا ية لمهار  اسدددددددددددتااام ب   ل  المقادت واإل ددددددددددداارات المحاسدددددددددددبية الحاياة، ند
  .نترنت يقا  ا قا بمام استااامهم لإل ،المحاسدةمب قبه بسات    اإلنترنت 
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حايا اور تكنولوجيا ت :ا ت الاراسدددددددددددة نل  تEzeani and Akpotohwo (2014)دراسةةةةةةةة  •
و  لك  حت ماد   ،لمعلومات وادت دددددددادت  ي تعليم وتعلم المحاسددددددددة  ي جامعات ودية نكيتيا

 ،ناراك اات دددددددا دددددددي المحاسددددددددة لاور تكنولوجيا المعلومات وادت دددددددادت  ي تارعس المحاسدددددددب 
معلومات م مرا ق تكنولوجيا الالتحقق مب المش  ت التي يواجها اات ا ي المحاسدة  ي استاااو 

 ا ترا ات وجوا   توتو دددددددلت الاراسدددددددة نل   ا  نتا ه مب ب:مها  .لتارعس المحاسدددددددبيوادت دددددددادت ل
 .دأاوار مرا ق تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التارعس المحاسبي دش ه  بير

:ا ت الاراسددددددددة للح ددددددددو   ل   هم ب ضدددددددده لتجارب الط ب مع   :Alfahad  (2012) ةدراسةةةةة  •
 ل  ادسدتجادة دحتياجات الجامعة   ناار والتي باور:ا يم ب بب تسدا ا   (IT) تكنولوجيا المعلومات 

وتو دددددلت الاراسدددددة نل   ا  نتا ه مب ب:مها  هم ب:مية اسدددددتااام تكنولوجي  .المعلومات تكنولوجيا  
وبب اسددددددددددددتااام تكنولوجيا المعلومات لاي   ،المعلومات  ي التعليم العالي  ي الجامعات السددددددددددددعواية

واسددددددددتااام تكنولوجيا المعلومات  ي التارعس والتعلم  ،حسدددددددديب جوا  التارعس الجامعيالقار   ل  ت
عدددة يغير األاوار التعليميدددة التقليدددايدددة مب ا   التر ي  الجدددايدددا  ل   ر  التدددارعس والتعلم ددددالجدددام

 وم ممي التعليم.

 الفجوة البحثية والمساهمة العلمية للدراسة
دت ادت  ي التعليم ة اراسة  عودات استااام تكنولوجيا وانب ا:م ما يمي  :   الاراسة :و محاول

 وامه مؤار  سلدا   ل     بربعة ل  المحاسبي الجامعي، حيث ان  سيتم مب ا   :   الاراسة التعرت 
و:     لية التعليمية.استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت، وبار اراسة :   العوامه  ي تحسيب العم

و عودات مرتدطة دأ ضا    ، عودات مرتدطة دالجامعةت :ي الاراسة التي ستتناولها ربعةاأل األدعاا 
بال اراسة    تتناولهالم  والتي    ،و عودات مرتدطة دالا م ال ني  ،دالطلدةو عودات مرتدطة    ،:ي ة التارعس

  .لي  مب قبه الداحث نحسب ما تم التو ه  ،مسدقة  ي البي ة الليبية
 

 الدراسة. مشكلةةةةةةةة 3

يم ب القو  دأب التغيرات المت حقة دالبي ة الاارجية للبرامه المحاسبية متمالة  ي التطورات  
المحاسبي د  ة بساسية  اب لها األار الكبير  ي   األكاايميالتكنولوجية والعولمة ومتطلدات اد تماا 

وجوا  جو   بير  لعام   اهور الق ور  ي واقع التعليم المحاسبي  ي  ا ة الجامعات الليبية والمتماه  ي
ب نجاح : ا ادستااام وتحقيق  لم ايا  يتطلب دالضرور  تو ير   .استااام تكنولوجيا المعلومات  وا 

ة التارعس والطلدة لت عيه :   التكنولوجيا، و لك ألحااث  :يب ضا   نم انيات  نية ومااية ومهارات لاد  
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 لك الوقت  ل  تأ:يه البرامه المحاسبية   يالتطوعر المستهات  ي التعليم المحاسبي ودما يسا ا  
واستااام  .لتحسيب جوا   مليتها التعليمية دعنا ر:ا الماتل ة و قا لمعايير الهي ات المحلية والاولية

تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم يواج  العايا مب ال عودات و لك مب ا   الاراسات 
اارال نو ام تو ر  اار  اإللكتروني اض انتشار تقنيات التعلم اانبب ( 2007 يرد غ م ) ،السادقة

  الساحاب رد  ي.  يما  مؤ:ه للتعامه مع التقنيات  أحا  عودات تطبيق تكنولوجيا المعلومات وادت ادت 
يماب ) و  (2015) مب الناحية المؤسسية والتنايمية  بب ال عودات المتعلقة دالجامعة  ،(2017نسيمة وا 

.  ال عودات التي تواج  تطبيق تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليمبكبر تش ه والتشرععية 
:م  ب ال عودات المااية والدشرعة ومعوقات متعلقة دالجامعة  بنل  ب( 2011)الحواما   وتو ه

المعلومات وادت ادت  ي التعليم. ونارا للمهمة الملقا   ل  ال عودات التي تواج  تطبيق تكنولوجيا  
بية لمتطلدات سو   ا ب دح ل اما  ليها اوض غمار ر:اب تحسيب جوا  ااماتها الماتل ة تل اتقه

جا ت :   الاراسة لدحث   ل لك  .العمه مب جهة وتنمية المجتمع وتحسيب الدحث العلمي مب جهة بارد 
اراسة    ق التنمية المستاامة مب ا  دما يحق ي التعليم الجامعي    ت ادت ادو اور تكنولوجيا المعلومات  
، ومب :نا المش لة   ي ليبيا وجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم الجامعي  عودات استااام تكنول

 تيت التي تتناولها الاراسة يم ب  ياغتها  ي  ور  التساؤ  اآل
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم المحاسبي  ما هي الصعوبات التي تحد من استخدام ت 

 هيئة التدريس؟أعضاء يبية من وجهة نظر بالجامعات الل
 

    الدراسة. فةةةرضية 4
 تقوم :   الاراسة  ل   رضية ر يسية واحا  ت يا دأن ت

المحاسدددددددددبي توجا  دددددددددعودات تحا مب اسدددددددددتااام تكنولوجيا المعلومات وادت دددددددددادت  ي التعليم   •
 دالجامعات الليبية.

 ت ال ر ية التاليةتولإلجادة  ل  ال رضية الر يسية تشتق منها ال رضيا

توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  •
 داإلاار  الجامعية.

توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  •
 :ي ة التارعس.ب ضا  بابر  
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ات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة ااام تكنولوجيا المعلومتوجا  عودات تحا مب است •
 دالطلدة.

ت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة تكنولوجيا المعلومات واد  توجا  عودات تحا مب استااام •
 دالبنية التحتية والا م ال ني.

   الدراسة. هةةةةةدف 5
اسدددتااام تكنولوجيا المعلومات وادت دددادت تهات الاراسدددة نل  تحايا ال دددعودات التي قا تحا مب  

والتأكيا  ل  ب:مية :ي ة التارعس، ب ضدددددددددا   المحاسدددددددددبي  ي الجامعات الليبية مب وجهة نار   دالتعليم
 .استااام تكنولوجيا المعلومات  ي التعليم المحاسبي

 

 الدراسة. أهمةةةية 6
 تيت تندع ب:مية :   الاراسة  ي اآل

:ي ة التارعس لتكنولوجيا المعلومات لبرامه التعليم المحاسبية التي مب    ب ضا بياب  ا ا  استااام   .1
:ي ة التارعس  ب ضا  شأنها المسا:مة  ي ادرتقا  دالاقا ة التكنولوجية، وتلبية احتياجات    مب 

 والط ب.
  ة ي اإللكتروني  ي الجامعات الليبوالتعليم مجا  تكنولوجيا المعلومات  تناولت الاراسات التي  نار  .2

 حسب معر ة الداحث.
نجرا  اراسات جايا  تتناو  جوانب بارد حو  اور وب:مية تكنولوجيا   ل  الداحايب  عي تشج .3

 المعلومات وادت ادت  ي التعليم. 
 ي   ، وال ال يسا ا تما القا ميب  ل  العملية التعليمية  ي و ار  التعليم دمعلومات وتقنيات جايا  .4

 مب التعليم التقلياال. باد   ي التعليم الجامعي ت وادت ادت ا م استااام تكنولوجيا المعلوما
 

 الدراسة. حةةةةةدود 7

اقت ر الداحث  ي اراست   ل  معر ة ال عودات التي تحا مب استااام   حدود الموضوع: 1- 7
 تكنولوجيا المعلومات وادت ادت دالتعليم المحاسبي  ي الجامعات الليبية. 

 .راسة  ل   لية ادقت اا الامس جامعة المرقب :   الا اقت رت ت حدود المكان 2- 7
 (. 2020  يونيو   - م2020  مارس  الممتا  بيب )تم اجرا  :   الاراسة ا   ال تر ت  حدود الزمن  3-   7



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

75  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

:ي ة التارعس دقسم المحاسدة د لية ادقت اا ب ضا  تم ااتيار  ينة مب  الحدود البشرية: 4-  7
 .الامس بجامعة المرقب 

 

 ت الدراسةمتغيرانموذج  . 8

و يما  ،ومش لة الاراسةلقا تم الرب  بيب متغيرات الاراسة بنا    ل  اإلطار النارال والاراسات السادقة 
 ت يلي نمو ج الاراسة

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

 للدراسةاإلطار النظر  . 9
ا  ي التنمية  عليم اورا مهمحيث يلعب الت ،يعا التعليم العالي مب ب:م الر ا   األساسية للمجتمع

بقسام المحاسدة  تسع  و  .ادقت ااية وادجتما ية والسياسية والاقا ية دما يحقق التنمية المستاامة
ارعجي  تأ:يه  بجهمب  ،المؤسسات الجامعية لتطوعر برامجها التعليمية لمواكدة متطلدات السو  د

 .تتوا ق مع سو  العمهالتي ابرات الدالمهارات و  المحاسدة
 

 مفهوم التكنولوجيا 1. 9
العايا مب الاراسدددددددددات المحلية والعربية بولت ا:تماما واضدددددددددحا بجوا  التعليم المحاسدددددددددبي ومواكبت  

( تكنولوجيدددا Robbey عرت الكدددداتددددب ) لتطورات التكنولوجيددددا وم  متدددد  لمتطلدددددات سددددددددددددددو  العمدددده.

 منوذج الدراسة –( 1الشكل رقم )

 املتغري التابع املتغري املستقل

تكنولوجيا املعلومات  صعوابت 
 واالتصاالت  

 التعليم المحاسبي
aH 

 الجامعية باإلدارةصعوبات مرتبطة 

 بالطلبةصعوبات مرتبطة 

 بأعضاء هيئة التدريس صعوبات مرتبطة 

 بالبنية التحتيةصعوبات مرتبطة 

 عالفنيوالد

1H 

4H 

3H 

2H 
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دالحسدددددداب وادت ددددددا  سددددددوا  بكاب   ع األجه   والمعاات والبرمجيات المتعلقةا " ه بنو ت  دأنها المعلومات 
بمدا  دددددددددددددديدام (. 379ت 2019 داب مب ا   نام المعلومدات اإلاارعدة )محمدا، :داتا بو   مبيوتر بو

" المعلومات  ونشددددددددر وتا عب ومعالجةلتجميع   نلكترونية وسددددددددا ه  يرد بب تكنولوجيا المعلومات "دأنها
  ،(ICT)  وادت دادت المعلومات  ر ت تكنولوجيا    (،1999األمم المتحا  )و   .(515ت  2012) ديام،  

ومعاات واامات ادت ددددددادت السددددددلكية وال سددددددلكية ومعاات واامات  اإلنترنت تشددددددمه اامات   دأنها
والم تددددات ومراك  التوايق وم واات المعلومدددات   واإل ا دددة األ  متكنولوجيدددا المعلومدددات ووسددددددددددددددددا   

ومات وادت ددددددادت بنشددددددطة المعل  وغير  لك مب الشددددددد ات،التجارعة واامات المعلومات المبنية  ل  
 .(Noor-ul- Amin, 2013) ال لة ات 

 

 أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي 2. 9
تاحة ال ر ددددة و نب اسددددتااام الوسددددا ه التعليمية يم ب بب يسددددا ا  ل  تحقيق األ:اات التارعسددددية،   ا 

سددددددددددددات   مب جهة بارد مب ا   وسددددددددددددا ه األللطلدة للت ا ه ال ورال  يما بينهم مب جهة وبينهم وبيب  
 ،سددددددهولة الو ددددددو  نل  المعلم حت  اارج بوقات  مل  دالجامعة و   ،تكنولوجيا المعلومات وادت ددددددادت 

 ،وتحسددديب  ملية التعليم   كهمانار وتشدددوعق الطلدة وج ب انتدا:هم وتقرعب موضدددوع الارس نل  مسدددتود  
سددددددددددددددلوب الد ال التعلم دداألبيب الطلددة وتم ينهم مب  ومرا دا  ال وار  ال رايدة ،وممدارسددددددددددددددة الت  ير النداقدا 

وتنمية القار   ل    ،والتارعب  ل  مهارات ادت دددددددا  ،يتناسدددددددب مع قاراتهم وحسدددددددب سدددددددر تهم ال اتية
حسددددددداس الطلدة  ،التأمه والت  ير العلمي الا    ي الو دددددددو  نل  حلحلة المشددددددد  ت  ور ع شدددددددعور وا 

حسددددب  رض يمية، ومسددددا ا   ضددددو :ي ة التارعس  ل   دالمسدددداوا   ي تو عع ال رت  ي العملية التعل
 ااا :ي ة التارعس المؤ:ليب  لميا  ن ومواجهة النقت  ي  ،المقرر واسدددددددتغ   التارعس دشددددددد ه ب ضددددددده

  باا :ي ة التارعس  ي تقييم  ب ضددددا   يسددددا ا   ،:ي ة التارعس ضددددا   أل  اإلاارعة  األ دا وتقليه    ،وتربويا  
 (.212 -211ت 2019 ،لحالطلدة باقة و االة بكار) يس  و ا

 

 الصعوبات التي تواجه تكنولوجيا المعلومات الحديثة 3. 9
تحا مب ادسدددتااام ال عا  للوسدددا ه التعليمية والتكنولوجيات الحاياة   :ناك العايا مب ال دددعودات التي

 ت(136ت  2008 ،ي)شم  اآلتيةلتا يم العملية التعليمية ويم ب ح ر ببر  :   ال عودات  ي النقاط  
م انيتها ل ستااام ال عا  للمواا واألجه   السمعية   .1  ام م  مة ت ميم الحجرات الاراسية وتجهي :ا وا 

 وماتلا بجه   التكنولوجيا الحاياة.  والد رعة
ادنتها  منها  ي   :ي ة التارعس ماقلوب دأ دا  :ا لة وماتلا برامجهم الم احمة التي يراا ب ضا   .2

 الوقت المحاا دماتلا الطر .
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نقت  ي بجه   الوسا ه التعليمية الماتل ة اا ة التكنولوجيات الحاياة التي د الت العايا مب لا .3
 الجامعات اا ة العربية منها غير ما م  بها.

نقت ال نييب والابرا  والمتا  يب ال  ميب دستااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي   .4
 التعليم الجامعي.

الوسا ه التعليمية واا ة  ي مجا  تشغيه   أ:مية منهم د يؤمنوب د األستا   والمعلميب الدعض  .5
 األجه   السمعية والد رعة. 

م وجوا بسات   ماربيب التارعب الم  م  ل  استااام الوسا ه التعليمية واا ة  ي مجا  تشغيه   ا  .6
 األجه   السمعية والد رعة. 

  تكوب  ا قا  بمام استااام المستحاث.  بماور   ،استااام تكنولوجيا المعلومات   أ:ميةد   اار  ام و ي اإل .7
األبنا  وحياتهم األسرعة مب ا   وسا ه ر ض المجتمع بتقبه المستحاث ألن  يمس مستقبه  .8

 .اإل  م
 

 اإللكتروني لى التعليم إالتعليم المحاسبي والحاجة  4. 9
ه المحاسددددددددددبي نب التطور السدددددددددددرعع  ي مجادت تقنية المعلومات واسدددددددددددتاااماتها المتعاا   ي العم

دما يم ب بب يت  م مع   اإللكترونييتطلب ضدددددددددرور  الت  ير د ي ية تكييا وسدددددددددا ه وبسددددددددداليب التعليم  
لومات،  طبيعة التعليم المحاسددبي، اا ددة دعا ا اياا الحاجة نل  العمه المحاسددبي  ي بي ة تقنيات المع

ا  مب مرحلددة التعليم للتعددامدده مع :دد   التقنيددات ابتددا  مهيئاألمر الدد ال تطلددب بب ي وب المحدداسدددددددددددددددب 
ل  و المحاسدددبي   حيب ممارسدددة العمه المحاسدددبي  ضددد    ل  ضدددرور  التعليم المسدددتمر لكي يتم ب مب ا 

العمه المحاسدددبي التعامه مع المسدددتجاات التي يم ب بب تحاث  ي تقنيات الوسدددا ه التي تسدددتاام  ي 
 (.51ت 2013 ،)السقا والحمااني

 ديمية:تصاالت في برامج المحاسبة األكاأهمية تكنولوجيا المعلومات واال 5. 9
 ل  بنهدددا مجمو دددة مب المعلومدددات  (ICT) يم ب تعرعا تكنولوجيدددا المعلومدددات وادت ددددددددددددددددادت 

ات الاقيقة الحاياة، وادت دددددددددادت السدددددددددلكية اإللكترونيات وتقنيات المعلوماتية، داسدددددددددتااام  اإللكترونيو 
تقنيات والعمليات التي تؤار  ل  مجادت ماتل ة وال سددلكية والحوسدددة لتطوعر جميع بنواع األجه   وال

بي ك يم ب بب تسدددددتنا تكنولوجيا المعلومات وادت دددددادت  ل  بسددددداس حسدددددا مب حيا  اإلنسددددداب. ل  
وباوات المعلوماتية التي تعاله وتا ب وتلات وتسدددددددتعيا وتقام المعلومات مب بجه نقلها ومشدددددددار تها 

لحة لتحسدددددددددديب العملية التعليمية ات وادت ددددددددددادت باا   دددددددددداتعا تكنولوجيا المعلومو  ،واات ط المعر ة
ا ددددية اآللية التي  ما بن  يسددددا ا  ل  تعايه الشدددد  ،واألسددددات  لتغيير الطرعقة التي يتعلم بها الط ب 

و ي  مليدددة  .يجدددب بب تكوب ادددانويدددة  ي الجددداندددب التربوال  نهدددا  ي المجدددا  التطبيقي لهددد   التقنيدددات 
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مي ادجتمدا ي الد ال  اسددددددددددددددب بب يحدا    ي تكوعند   ل  التدارعدب العلالتدارعس والتعلم يجدب  ل  المحد 
   تطبيق :   التقنيات يهات نل  حه المشددد  ت ادجتما ية مب ا    ا نات التعلم اد تراضدددية مجا

(Gaviria et al., 2015: 994.) 

 للدراسةاإلطار العملي . 10
تااامها  ي الاراسدة لتحليه البيانات تم التطر  نل  الطر  اإلح دا ية التي تم اسد سدي ي : ا الج   

النتا ه تم  رض ب:م  سدي ما ، عة بواسدطة اسدتمار  ادسدتبياب المو  ة  ل  المشدار يب  ي الاراسدةالمجم
 .والتو يات التي تو لت نليها الاراسة

 الدراسة منهجية 1. 10
مب قبه الداحث   جرا  الاراسددددددددددة المياانية، والتي تم اتدا هان:ي تلك الاطوات المتدعة  ي سددددددددددبيه  

 تيت :اات الاراسة وااتدار  رضياتها، ولقا تم تحايا :   الاطوات  ي اآلب لتحقيق 
لو ددددددددا وتحليه  ددددددددعودات   ،ا تما الداحث  ل  المنهه الو دددددددد ي التحليليلتحقيق ب:اات الاراسددددددددة 

ي ة ام  دحاسدتاا د  ،اسدتااام تكنولوجيا المعلومات وادت دادت  ي التعليم المحاسدبي دالجامعات الليبية
والتحليه والمعالجة داسدددددتااام برنامه  الاراسدددددةنجرا    ، ومب امادسدددددتبياب  أاا  ر يسدددددية لجمع البيانات 

بهات الو دددددو  لاددت  ات قيمة ومؤشدددددرات تا م  ،(SPSS)  ح دددددا ية للعلوم ادجتما يةالح م اإل
  .موضوع الاراسة دأسرع وقت وبكار اقة

 الدراسةبيئة  1. 1. 10
الجامعات الليبية التي تعمه تحث و ار  التعليم العالي المنتشر   ي  ا ة مناطق  الاراسة  ي تتماه بي ة 

 ليبيا. 
 الدراسةمجتمع وعينة  2. 1. 10

ودا تدار    ،التارعس  ي بقسام المحاسدة دالجامعات الليبية ة :ي ب ضا  يتماه مجتمع الاراسة مب 
راسة وتشاد  و بر حجم  و عودة ادت ا  بجميع  مجتمعا واضحا للاراسة، ونارا لتجانس مجتمع الا 

التارعس دقسم المحاسدة د لية ادقت اا الامس   ة :ي ب ضا  تم ااتيار  ينة الاراسة مب  م راات ،  قا 
حيث تم تو عع   .(42ة )التارعس ال يب شملتهم الاراس ة :يب ضا  بجامعة المرقب، وقا بلغ  اا 

توضيح بال است سار متعلق  ل تسليم  داليا  ا  مب  ه الاراسةادستبياب  ل  جميع ب راا العينة مح
ولقا  .ضماب اإلجادة  ل  جميع األس لة الموجوا   ي : ا ادستبيابمب بجه داألس لة المارجة د  

 %. 90.47( استبياب بنسدة  38) اا الداحث   استلم
 أداة جمع البيانات 2. 1. 10
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العينة، والتي تسدددا ا  ل   ب راا ب  ي جمع البيانات مب تم اد تماا  ي الاراسدددة  ل  بسدددلوب ادسدددتبيا
 ااتدار  رضيات الاراسة المتعلقة دموضوع الاراسة.

 تصميم استمارة االستبيان 3. 1. 10
لقا تم ت دددميم ادسدددتبياب دشددد ه مبا ي مب ا   ما تم اسدددتا  ددد  مب الجانب النارال لها  الاراسدددة 

ح ال قرات وسددددددهولة اإلجادة ادسددددددتبياب وضددددددو   ي ن ااا   وقا رو ي .نل   ا  بج ا م   تقسددددددي  دحيث تم
  ليها.
 اختبارات الصدق والصالحية 4. 1. 10

 داداتدارات اآلتيةت للتأكا مب  ا  و  حية ادستبياب قام الداحث 
 صدق المحتوى  أوال:  

 رضيات  تحتوعها ادستمار  تغطي جميع بدعاا المش لة قيا الاراسة،  ما تغطي جميع جوانب وبدعاا ال
 . الر يسية وال ر ية المنتقا  مب اإلطار النارال للاراسة

  :الصدق الظاهر  ثانيًا: 
للتأكا مب بب بس لة ادستبياب تحقق الغرض ال ال ب ات مب بجل  و:و :ات الاراسة، تم  رض  

بسات   متا  يب  ي المحاسدة واإلح ا ، ودعا بب تم جمع برا  وم حاات :ؤد     ل ادستبياب 
 يق.  ت للتطب ا  يب تم نجرا  التعاي ت ال  مة  ي ال قرات حت  تم التو ه نل  ال ور  التي ب ا المت

ب ضا  استمار  استبياب  ل  ال يب تم ااتيار:م مب  (42)ودعا  ملية التح يم قام الداحث بتو عع  اا 
تم الح و   ل   اا . ودعا  تر   منية التارعس دقسم المحاسدة د لية ادقت اا والتجار  الامس :ي ة

يبيب  اا استمارات  (1)استمار  استبياب قابلة للتحليه مب ادستمارات المو  ة. والجاو  رقم  (38)
 ت ادستبياب المو  ة والمسترجعة ونسدة المسترجع منها

 
 ( عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة1جدول رقم )

 عدد االستبيانات 

 الموزعة 

 االستبياناتعدد 

 المفقودة

عدد االستبيانات 

 المستلمة

عدد االستبيانات 

 غير الصالحة 

عدد االستبيانات 

 الصالحة للتحليل 

 35 3 38 4 42 العدد 

 % 83.33 % 7.14 %90.47 % 9.52 %100 النسبة المئوية

 
مب  اا ادستبيانات    (83.33%)( يتضح بب نسدة ادستبيانات ال الحة للتحليه :ي  1)مب الجاو  رقم  

 المو  ة، و:ي نسدة مقبولة. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات 2. 10
 اختبار كرونباخ ألفا  •

اداتدارات اإلح ا ية المهمة لتحليه  واحا مب( Alpha Cronbach)بل ا يعتبر ااتدار  رونداخ 
و:و ااتدار  . قبه القيام دعمه تحليه للبيانات اإلح ا ية هاوالتي يندغي نجرا  ،ادستدانةدالبيانات 

 حيحة  ل  بار بجودة م راات العينة، حيث  لما  انت    ادستدانةنح ا ي يحاا  يما ن ا  انت بس لة  
يا   ل  تو ر ارجة  الية مب الادات الااالي  ي    لك (0.60)قيم معامه  رونداخ بل ا بكبر مب 

:   اإلجادات وع عا مب الاقة  ي النتا ه التي سوت نح ه  ل   مب اد تماا مما يم ننا  ،اإلجادات 
 (.49ت2005 ،)البياتي  ليها
 اختبار ولكوكسون  •

  داتدار ال رضيات اإلح ا ية المتعلقة دمتوس   (The Wilcoxon test) يستاام ااتدار ولكو سوب 
ة للترتيب و  لك ن ا  انت البيانات  ة الاراسة و  ية قابلن ا  انت بيانات  ين () مجتمع الاراسة

حجم العينة  غير والمجتمع د يتدع التو عع الطبيعي. ل لك يتم استااام : ا اداتدار داتدار  و   مية
   (.29ت 1995 ،معنوية ارجة الموا قة  ل   ه  دار  مب  دارات ادستبياب. ) اشور وببو ال توح

  Tاختبار  •
حو  المتوس  داتدار ال رضيات اإلح ا ية المتعلقة دمتوس  المجتمع ن ا  انت  T اريستاام ااتد

ل لك يتم استااام : ا اداتدار    بيانات العينة  مية وحجم العينة  غير والمجتمع يتدع التو عع الطبيعي.
  (.332ت 1997 ،داتدار ال رضيات ال ر ية للاراسة )البلااوال 

 ترميز البيانات  
ت ادستبياب وتم استاام الداحث الطرعقة الرقمية  ي ترمي  البيانات حيث تم ترمي   ع استمارادعا تجمي 

 ت (2)اإلجادات  ما دالجاو  التالي رقم 
  

 توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي (:2) جدول رقم

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة 

 (5 – 4.20) (4.19 – 3.4) (3.39 – 2.6) (2.59 – 1.8) (1.79 – 1) المتوسط المرجح

 (100 -84) (83.8 -68) (67.8 -52) (51.8 – 36) (35.8 –20) الوزن النسبي %

 عالية جدا  عالية  متوسطة منخفضة منخفضة جدا التوزيع النسبي

 قبول قبول رفض  رفض  رفض  القرار 
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.  إ ا  اب متوس  ارجة نجادات م راات (3.39)الموا قة    متوس  ارجةي وب    (2)م  مب ا   الجاو  رق
بما ن ا  اب متوس  ارجة نجادات   . يا   ل  ارت اع ارجة الموا ق (3.39)  العينة ي عا معنويا  ب

 اب متوس    ي حيب ن ا  الموا قة، يا   ل  انا اض ارجة  (3.39)  م راات العينة يقه معنويا  ب
 يا   ل  بب ارجة الموا قة متوسطة،  (3.39) ة د تاتلا معنويا  ب ادات م راات العين ارجة نج

بم د. ودعا   (3.39)ودالتالي سوت يتم ااتدار ما ن ا  اب متوس  ارجة الموا قة تاتلا معنويا  ب 
ااا  البيانات ادنتها  مب ترمي  اإلجادات  (  SPSS)جيات الجا:   األولية داستااام ح مة البرم وا 

Statistical Package for Social Science))  تحليه البيانات األولية  ما  تم استااام :   الح مة  ي
 يليت 

    والصدقاختبار الثبات  -1
قام الداحث دحساب معامه  رونداخ بل ا ومعامه ال ا  ال اتي  ،للتأكا مب ادات و ا  باا  الاراسة

خ بل ا لكه محور مب محاور استمار  ادستبياب ولجميع   ب طرعق نيجاا الج ر التربيعي لمعامه  روندا
 ت (3)المحاور.   انت النتا ه  ما دالجاو  رقم 

 
 لبيانات االستبيان( معامالت الثبات والصدق 3جدول رقم )

 
 

 

 البيان

عدد  

 العبارات

 معامل الثبات الداخلي 

Cronbach's 

Alpha 

معامل 

 الصدق 

ت م تكنولوجيا المعلوماصعوبات تحد من استخدا المحور األول

 واالتصاالت مرتبطة باإلدارة الجامعية.

7  0.898 0.947 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الثاني

 هيئة التدريس.أعضاء مرتبطة بواالتصاالت 

7  0.771 0.878 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الثالث

 بطة بالطلبة.واالتصاالت مرت

7  0.856 0.925 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الرابع 

 واالتصاالت مرتبطة بالبنية التحتية والدعم الفني.

8  0.852 0.923 

 0.962 0.926  29 االستبيان ككل 

 
ه مجمو ة مب ن ح  بب قيم معامه  رونداخ بل ا )معام ت الادات( لك (3) مب ا   الجاو  رقم

و: ا يا   ل     0.60و:ي قيم  بير  بكبر مب    ( 0.898نل     0.771) دارات استمار  ادستبياب تتراوح بيب  
  0.878) إب معام ت ال ا  تتراوح بيب  اإلجادات. و  لكتو ر ارجة  الية مب الادات الااالي  ي 

ا مب   الية مب ال ا  مما يم ننو: ا يا   ل  تو ر ارجة    0.60و:ي قيم  بير  بكبر مب    (0.947نل   
 ي النتا ه  :   اإلجادات  ي تحقيق ب:اات الاراسة وتحليه نتا جها. مما ي عا مب الاقة  ل   اد تماا 

 التي سوت نح ه  ليها.
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 وصف عينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية  -2
ت والنسب الم وية والتي ا ت البيانات الشا ية لعينة الاراسة، تم حساب التكراراللتعرت  ل  ا 

 يم ب تلاي ها  يما يليت 
  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الدرجة العلميةت أوالً 

 ت يبيب التو عع التكرارال والنسبي الم وال لم راات  ينة الاراسة حسب الارجة العلمية  (4)الجاو  رقم  

 ة حسب الدرجة العلمية( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراس4جدول رقم )

 النسبة  % العدد  الدرجة العلمية 

 %25.71 9 محاضر مساعد

 %22.85 8 محاضر

 %48.57 17 مساعد أستاذ

 %2.85 1 مشارك أستاذ

 %00 0 أستاذ

 
األ ل   ي  ينة  النسدة  يش لوب  بب  وال الارجة العلمية )بستا  مسا ا( (4)يتضح مب الجاو  رقم 

بلغت نسبتهم   والتي وال الارجة العلمية )محاضر مسا ا(  ام .(%48.57)بلغت  والتيالاراسة 
 وال ، وبايرا .(%22.85) بلغت نسبتهم  والتي وال الارجة العلمية )محاضر(   لك يلي .%(25.71)

يوجا بها  اار مؤ:ه   ب الجامعات الليبيةأ و: ا يشير د  .(%2.85)   ةنسدبمشارك(    بستا  الارجة العلمية )
بكار اراية دموضوع  عودات استااام تكنولوجيا المعلومات  وال يب :م   الية،ية  ل  ارجات  لم

 .مما ي عا مب  ا  نتا ه الاراسة ،وادت ادت دالتعليم المحاسبي
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: ثانيًا: 

 ت الاراسة حسب  اا سنوات الابر يبيب التو عع التكرارال والنسبي الم وال لم راات  ينة    (5)الجاو  رقم  

 ( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة5جدول رقم )
 النسبة % العدد  سنوات الخبرة

 %25.71 9 سنوات 5أقل من 

 %60 21 سنوات 15إلى  5من 

 %14.28 5 سنة 15من أكثر 

 
سنة( :م األ ل  نسدة مب  ينة الاراسة   15نل   5بر  )مب بب  وال الا (5)يتضح مب الجاو  رقم 

.  ( 25.71%)تهم سنوات( حيث بلغت نسب 5 وال الابر  )بقه مب   لك يلي.  (60%)حيث بلغت نسبتهم 
مب  ينة   (74.28%)بب . : ا يعني (14.28%) بنسدةسنة(  15وعليهم  وال الابر  )بكار مب يرا، وبا

معام م راات العينة لهم  ؤشرا  بب وال ال يعطي م ،سنوات( 5مب  الاراسة :م مب  وال الابر  )بكبر
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استمار  ادستبياب دش ه  حيح واإلسهام دش ه  عا   ي اإلجادة  ل  بس لة   إلاراك مناسدةابر  
 ادستبياب. 

 الدراسة حسب مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية:توزيع مفردات عينة  ثالثًا:
ال لم راات  ينة الاراسة حسب مستود نجاا  اللغة رارال والنسبي الم و يبيب التو عع التك  (6)الجاو  رقم  
 ت اإلنجلي عة

 اإلنجليزية( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب مستوى إجادة اللغة 6جدول رقم )

 النسبة % العدد  المستوى

 %31.42 11 متوسط

 %40.00 14 جيد

 %28.57 10 ممتاز

 
مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجلي عة :و مستود جيا،   (40%)بب  (6)الجاو  يتضح مب 

  ( %28.57)مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجلي عة :و مستود متوس ، وبب  (31.42%)وبب 
  راسة  ينة الا    مستود نجاا   بال بب  .مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجلي عة :و مستود ممتا 

   ل   للغة اإلنجلي عة :و مب المتوس  نل  الممتا ، مما يعطي انطداع دالاقة حو  قار   ينة الاراسة
مستود  نل   دادستناا  استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم الجامعي    وتقييم  الربالنباا   

 نجااتهم للغة اإلنجلي عة. 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب مستوى مهارة استخدام الحاسوبرابعًا: 

لم راات  ينة الاراسة حسب مستود مهار   يبيب التو عع التكرارال والنسبي الم وال ( 7)الجاو  رقم 
   تاستااام الحاسوب 

 الحاسوب( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب مستوى مهارة استخدام 7جدول رقم )
 النسبة % العدد  المستوى
 %5.71 2 متوسط

 %57.14 20 جيد

 %37.14 13 ممتاز

 
، الحاسوب   مهار  استااامجيا  ي  مستود  لايهم  مب  ينة الاراسة    (57.14%) بب    (7)  يتضح مب الجاو 

مستود  بال بب .لايهم مستود متوس  (5.71%)بب  ي حيب لايهم مستود ممتا ،  (37.14%)وبب 
  ا جياا :و مب المتوس  نل  الممتا ، مما يعطي انطدا  د  ينة الاراسةاستااام الحاسوب لامهار  

 استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم الجامعي.حو   الربالدالاقة  ي نباا  
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 اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة. 6
 الفرضية الفرعية األولي  أواًل: 

a1Hاستااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة    ت توجا  عودات تحا مب
 داإلاار  الجامعية. 

:U > 3.39 1aH 
:و المتوس  اد تراضي لربال مجتمع   ( 3.39) :ي متوس  ربال  ينة الاراسة، والمقاار ((Uحيث بب 

 .الاراسة
ومات وادت ادت  ي التعليم  وللتعرت  ل  ال عودات التي قا تحو  اوب استااام تكنولوجيا المعل

استل م  لك حساب دعض اإلح ا ات امعية. وترتيبها مب حيث األ:مية،  المحاسبي مرتدطة داإلاار  الج
 الو  ية دستجادات  ينة الاراسة، يلا ها الجاو  التاليت

 

جيا المعلومات ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول صعوبات تحد من استخدام تكنولو8الجدول )

 واالتصاالت مرتبطة باإلدارة الجامعية 

 المقياس راتالعبا
معارض 

 بشدة
 موافق  محايد معارض

موافق  
 بشدة

 المتوسط 
االنحراف  
 المعياري

عدم التعاون بين الجامعات في تبادل 
 اإللكترونيالخبرات لتطوير التعليم 

 5 26 - 3 1 التكرار
3.89 0.867 

 14.3 74.3 - 8.6 2.9 النسبة

المادية لتمويل   اإلمكانياتقلة 
 متطلبات تكنولوجيا المعلومات 

 8 19 - 4 4 التكرار
3.66 1.282 

 22.9 54.3 - 11.4 11.4 النسبة

عدم توفير التدريب لتطوير  
مستخدمي تكنولوجيا المعلومات  

والتشجيع على استخدامها في البيئة  
 الجامعية

 13 18 - 4 - التكرار

4.14 0.912 
 37.1 51.4 - 11.4 - النسبة

قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات  
 اإللكترونيالتعليم 

 13 13 - 6 3 التكرار
3.77 1.352 

 37.1 37.1 - 17.1 8.6 النسبة

نظام اإلدارة السائد يعتبر تكنولوجيا 
 المعلومات أمرًا ثانوياً 

 11 12 5 6 1 التكرار
3.74 1.172 

 31.4 34.3 14.3 17.1 2.9 النسبة

عدم تجهيز القاعات والمختبرات بما 
 يلزم من أدوات وأجهزة حديثة 

 16 15 - - 4 التكرار
4.11 1.231 

 45.7 42.9 - - 11.4 النسبة

كلفة إعداد البرمجيات الجيدة ت ارتفاع 
 اإللكترونيلنمط التعليم 

 6 14 3 9 3 التكرار
3.31 1.278 

 17.1 40 8.6 25.7 8.6 النسبة

 
المتعلق دال عودات التي تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  و   ( 8)مب ا   الجاو  رقم  

  ول  والاانية والاالاة والرادعة والاامسة والسااسة لعدارات األا يتبيب بب  ،والمرتدطة داإلاار  الجامعية
 .موا قة متوسطة بارجةت جا  ةدع لعدار  السا ي حيب بب ا ،بارجات موا قة  الية جا ت 
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وداتدار ال رضية ال ر ية المتعلقة د عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي 
  انت   (3.39)تم استااام ااتدار حو  متوس  المقياس  ،التعليم المحاسبي مرتدطة داإلاار  الجامعية

 ت  رعة والبايلة لها لكه  دار   ل  النحو التالي، حيث  انت ال رضية ال (9)النتا ه  ما  ي الجاو  رقم  
 ( 3.39) ال رضية ال  رعةت متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  د ياتلا معنويا  ب متوس  المقياس 

 ( 3.39)نويا  ب متوس  المقياس مقابه ال رضية البايلةت متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  ياتلا مع 
-One)تم تطبيق ااتدار الادلة اإلح ا ية لل ر  بيب المتوسطات  ل لك داتدار ال رضية ال ر ية

Sample Test)  يبيب المتوس  وادنحرات المعيارعة ومستود الادلة اإلح ا ية، والقرار   (9)، الجاو
 اإلح ا ي. 

 (Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )9)جدول )

 

 (tقيمة )
درجة  

 الحرية 
 المتوسط

حراف االن

 المعياري

 مستوى الداللة اإلحصائية

Sig 
 الحكم القرار اإلحصائي 

2.657 34 3.80 0.921 0.012 

الفروق دالة  

إحصائياً عند 

 (0.05مستوى )

رفض الفرضية  

 الصفرية 

 
ال رضية ال  رعةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  

لومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة داإلاار  الجامعية د ياتلا معنويا  ب  تكنولوجيا المع
 (. 3.39المقياس )متوس  

ال رضية البايلةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  
اار  الجامعية ياتلا معنويا  ب  تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة داإل

 (. 3.39المقياس )متوس  
و:ي بقه مب مستود   sig (0.012)سودة بادلة مح T (2.657)يبيب بب قيمة  (9)مب ا   الجاو  
مما يشير نل  بب ال ر  بيب المتوسطيب اا  نح ا يا  ول الح متوس    (0.05) الادلة اد تراضي 

وحيث بب المتوس    البايلة،ال رضية ال  رعة، وتقبه ال رضية  استجادات  ينة الاراسة، ل لك تر ض 
، و: ا يشير نل  (3.39)  عا  ب متوس  المقياس و:و ي (3.80)العام إلجادات م راات  ينة الاراسة 

بن  :ناك  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  
 داإلاار  الجامعية.  

 الفرضية الثانية انيًا: ث
a2H  :  المحاسبي مرتدطة  توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم
 :ي ة التارعس.أ ضا  د
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:U > 3.39 2aH 
:و المتوس  اد تراضي لربال مجتمع   (3.39) والمقاار:ي متوس  ربال  ينة الاراسة،  ((Uحيث بب 

 .الاراسة
ل عودات التي قا تحو  اوب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم  وللتعرت  ل  ا

:ي ة التارعس وترتيبها مب حيث األ:مية، استل م  لك حساب دعض  أ ضا  المرتدطة دالمحاسبي 
 الاراسة، يلا ها الجاو  التاليت اإلح ا ات الو  ية دستجادات  ينة

 
تجابات عينة الدراسة حول صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات ( اإلحصاءات الوصفية الس10الجدول )

 هيئة التدريسأعضاء ليم المحاسبي مرتبطة بواالتصاالت في التع

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
معار
 ض

 موافق محايد
موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  
 المعياري 

أعضاء عدم كفاية مهارات وكفاءات 
لتعامل مع هيئة التدريس في ا

 ة الحديثةاإللكترونيالوسائل 

 - 11 7 14 3 التكرار

2.74 1.010 
 - 31.4 20 40 8.6 النسبة

ص المعرفة بتصميم وتطوير قن
المادة التعليمية لتتالءم مع استخدام 

 ة الحديثةاإللكترونيعبر الوسائل 

 3 17 3 12 - التكرار

3.31 1.051 
 8.6 48.6 8.6 34.3 - النسبة

عوبة التجديد والتعيير في نمط ص
 اإللكترونيالتدريس من التقليدي إلى 

 3 18 1 12 1 التكرار
3.29 1.126 

 8.6 51.4 2.9 34.3 2.9 النسبة

صعوبة توفير مالحظات شفهية 
تساعد على تفهم الطالب للمادة  

 التعليمية

 4 14 4 12 1 التكرار

3.23 1.140 
 11.4 40 11.4 34.3 2.9 النسبة

اعداد الكبيرة  المعاناة في متابعة
 اإللكترونيالتعليم  أدواتللطلبة عبر 

 2 17 4 5 7 التكرار
3.34 1.830 

 5.7 48.6 11.4 14.3 20 النسبة

ضعف القدرة في استخدام اللغة  
 االنجليزية

 6 16 7 3 3 التكرار
3.54 1.146 

 17.1 45.7 20 8.6 8.6 النسبة

لدى  نترنتاإلعدم توافر خدمة  
 البعض في البيت

 10 13 4 4 4 التكرار
3.60 1.333 

 28.6 37.1 11.4 11.4 11.4 النسبة

 
المتعلق دال عودات التي تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات و (10)مب ا   الجاو  رقم 
 انت    والسادعة  العدارات السااسةالموا قة  ل   يتبيب بب    :ي ة التارعسأ ضا   وادت ادت والمرتدطة د

 .  انت متوسطة والاامسةول  والاانية والاالاة والرادعة العدارات األبينما   ، الية
وداتدار ال رضية ال ر ية المتعلقة د عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي 

(  3.39)س  المقياس تم استااام ااتدار حو  متو  عس،التار :ي ة أ ضا  التعليم المحاسبي المرتدطة د 
، حيث  انت ال رضية ال  رعة والبايلة لها لكه  دار   ل   (11)  انت النتا ه  ما  ي الجاو  رقم 

 النحو التالي.
 ( 3.39) ال رضية ال  رعةت متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  د ياتلا معنويا  ب متوس  المقياس 
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 ( 3.39)  العدار  ياتلا معنويا  ب متوس  المقياس مقابه ال رضية البايلةت متوس  ارجة الموا قة  ل
-One)ول لك داتدار ال رضية ال ر ية تم تطبيق ااتدار الادلة اإلح ا ية لل ر  بيب المتوسطات 

Sample Test ،)  إلح ا ية، والقرار  يبيب المتوس  وادنحرات المعيارعة ومستود الادلة ا (11)الجاو
 اإلح ا ي. 

 (Independent Samples Test( T – Testج اختبار )( نتائ11)الجدول )

 (tقيمة )
درجة  
 الحرية 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 القرار اإلحصائي 
 

 الحكم

-0.695- 34 3.29 0.818 0.492 

الفروق غير دالة  

مستوى إحصائياً عند 

(0.05) 

قبول الفرضية  

 الصفرية 

 
لمتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  ال رضية ال  رعةت ا

:ي ة التارعس د ياتلا معنويا  أ ضا   تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة د
 (.3.39المقياس ) ب متوس  

لقة د عودات تحا مب استااام  ال رضية البايلةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتع
:ي ة التارعس ياتلا معنويا  أ ضا  تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة د

  ( 3.39) ب متوس  المقياس 
مب مستود    بكبرو:ي    sig  (0.492)بادلة محسودة    T (0.695 -)يبيب بب قيمة    (11)مب ا   الجاو   
مما يشير نل  بب ال ر  بيب المتوسطيب غير اا  نح ا يا  وليس ل الح   (0.05) الادلة اد تراضي 

وحيث بب   ايلة،البمتوس  استجادات  ينة الاراسة، ل لك نقبه ال رضية ال  رعة، ونر ض ال رضية 
و: ا   (،3.39) و:و اقه  ب متوس  المقياس ( 3.29)المتوس  العام إلجادات م راات  ينة الاراسة 

وجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم  يشير نل  بن  د ت
 :ي ة التارعس.  أ ضا   المحاسبي مرتدطة د

 الثالثةالفرضية ثالثًا: 
a4H :    توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة

 دالطلدة. 
:U > 3.39 4aH 
:و المتوس  اد تراضي لربال مجتمع   (3.39) والمقاارمتوس  ربال  ينة الاراسة،  :ي ((Uحيث بب 

 .الاراسة
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تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم  وللتعرت  ل  ال عودات التي قا تحو  اوب استااام 
 ية  المحاسبي المرتدطة دالطلدة. وترتيبها مب حيث األ:مية، استل م  لك حساب دعض اإلح ا ات الو 

 دستجادات  ينة الاراسة، يلا ها الجاو  التاليت
 

من استخدام تكنولوجيا  التي تحد( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول الصعوبات 12الجدول )

 المعلومات واالتصاالت مرتبطة بالطلبة

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحرا

 ف
 المعياري

ضعف مهارات الطالب في استخدام  
 وقلة وعيهم بأهميتها اإلنترنتالحاسوب و

 3.66 14 7 4 8 2 التكرار

 
1.371 

 40 20 11.4 22.9 5.7 النسبة

عدم توفر وسائل تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة لدى الطلبة السيما القاطنين في  

 المناطق النائية

 15 12 1 6 1 التكرار

3.97 1.200 
 42.9 34.3 2.9 17.1 2.9 النسبة

تباين قناعات الطلبة بالتعامل مع وسائل 
 تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 6 19 3 5 2 التكرار
3.61 1.144 

 17.1 54.3 8.6 14.3 5.7 النسبة

عدم تشجيع الطالب باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات لكسر حاجز الخوف في 

 التعامل معها

 7 10 8 7 3 التكرار

3.31 1.255 
 20 28.6 22.9 20 8.6 النسبة

تدني القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع 
 تكنولوجيا المعلومات

 6 20 5 4 - التكرار
3.80 0.868 

 17.1 57.1 14.3 11.4 - النسبة

عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على  
 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 7 21 3 -- 4 التكرار
3.77 1.140 

 20 60 8.6 - 11.4 النسبة

شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع 
االختبارات المحوسبة من خالل نظام 

 اإللكترونيالتعليم 

 7 11 8 7 2 التكرار

3.40 1.193 
 20 31.4 22.9 20 5.7 النسبة

 
اام تكنولوجيا المعلومات والمتعلق دال عودات التي تحا مب استا (12) مب ا   الجاو  رقم 

ول  والاانية والاالاة والاامسة  العدارات األالموا قة  ل  يتبيب بب  ،وادت ادت والمرتدطة دالطلدة
 . انت متوسطة الرادعةالعدار    الية، بينما  انت  والسادعةوالسااسة 

ومات وادت ادت  ي وداتدار ال رضية ال ر ية المتعلقة د عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعل
  انت النتا ه  ما    (3.39)تم استااام ااتدار حو  متوس  المقياس    دالطلدة،يم المحاسبي مرتدطة  التعل

 ، حيث  انت ال رضية ال  رعة والبايلة لها لكه  دار   ل  النحو التالي. (13) ي الجاو  رقم 
 ( 3.39) معنويا  ب متوس  المقياس  ال رضية ال  رعةت متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  د ياتلا

 ( 3.39)مقابه ال رضية البايلةت متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  ياتلا معنويا  ب متوس  المقياس 
-One)لمتوسطات ول لك داتدار ال رضية ال ر ية تم تطبيق ااتدار الادلة اإلح ا ية لل ر  بيب ا

Sample Test)  نحرات المعيارعة ومستود الادلة اإلح ا ية، والقرار  يبيب المتوس  واد (13)، الجاو
 اإلح ا ي. 
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 (Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )13)الجدول )

 

قيمة 

(t) 

درجة  
 الحرية 

االنحراف  المتوسط
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

  القرار اإلحصائي 
 الحكم

دالة إحصائياً عند  الفروق  0.032 0.811 3.70 34 2.234

 (0.05مستوى )

رفض الفرضية  

 الصفرية 

 
ال رضية ال  رعةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  

د ياتلا معنويا  ب متوس    دالطلدةتكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة 
 (. 3.39)المقياس 

ية البايلةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  ال رض
ياتلا معنويا  ب متوس    دالطلدةتكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة 

 . (3.39)المقياس 
و:ي اقه مب مستود  sig  (0.032 )بادلة محسودة  T (2.234) يبيب بب قيمة ( 13)مب ا   الجاو  
مما يشير نل  بب ال ر  بيب المتوسطيب اا  نح ا يا  ول الح متوس    (0.05) الادلة اد تراضي 

وحيث بب المتوس    البايلة،استجادات  ينة الاراسة، ل لك نر ض ال رضية ال  رعة، ونقبه ال رضية 
، و: ا يشير نل   ( 3.39)المقياس  ب متوس   بكبرو:و  ( 3.70)العام إلجادات م راات  ينة الاراسة 

بن  توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  
 دالطلدة. 
 : الرابعةالفرضية 

a5:H    توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة
 م ال ني. دالبنية التحتية والا 

:U > 3.39 5aH 
:و المتوس  اد تراضي لربال مجتمع   (3.39) والمقاار:ي متوس  ربال  ينة الاراسة،  ((Uحيث بب 
 الاراسة.

تحو  اوب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم  وللتعرت  ل  ال عودات التي قا 
رتيبها مب حيث األ:مية، استل م  لك حساب دعض المحاسبي المرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني. وت

 اإلح ا ات الو  ية دستجادات  ينة الاراسة، يلا ها الجاو  التاليت
عينة الدراسة حول الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات 14لجدول )ا

 فنيالمعلومات واالتصاالت مرتبطة بالبنية التحتية والدعم ال
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 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحرا
ف 

 المعياري

عدم توفر أجهزة حاسوب كافية 
 الستخدامها من قبل الطلبة 

 10 13 1 11 - التكرار
3.63 1.215 

 28.6 37.1 2.9 31.4 - النسبة

ص مهارات المشرفين على الوسائل نق
 داخل الجامعة  ة الحديثةاإللكتروني

 7 17 5 2 4 التكرار
3.60 1.218 

 20 48.6 14.3 5.7 11.4 النسبة

انقطاع الكهرباء المستمر وبالتالي 
أثناء استخدام  انقطاع االتصال بالشبكة 

 تقنيات تكنولوجيا المعلومات

 17 12 1 2 3 التكرار

4.09 1.245 
 48.6 34.3 2.9 5.7 8.6 النسبة

 داخل الجامعة تاإلنترنضعف شبكة 
 16 11 4 - 4 التكرار

4.00 1.283 
 45.7 31.4 11.4 - 11.4 النسبة

عدم توفر بريد الكتروني لكل طالب 
 االتصال مع أستاذ المادةحتى يتسنى له 

 18 12 5 - - التكرار

4.29 0.926 
 - - النسبة

14.2

8 
34.3 51.4 

عدم إمكانية استخدام وسائل التكنولوجيا 
 ة في حالة انقطاع االتصالالحديث

 7 18 6 3 1 التكرار
3.77 0.973 

 20 51.4 17.1 8.6 2.9 النسبة

قلة توافر فنيين متخصصين لحل  
المشكالت التقنية المتعلقة بتكنولوجيا 

 المعلومات

 7 13 7 7 1 التكرار

3.51 1.121 
 20 37.1 20 20 2.9 النسبة

 نتاإلنترقلة وجود صيانة دورية لشبكة 
 الداخلية 

 12 11 5 7 - التكرار
3.80 1.132 

 34.3 31.4 14.3 20 - النسبة

 
والمتعلقة دال عودات التي تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات  (14)مب ا   الجاو  رقم 

  امسة، الايتبيب بن  الموا قة  الية جاا   ل  العدار   ،  وادت ادت والمرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني
 . والاامنةول  والاانية والاالاة والرادعة والسااسة والسادعة وارجات الموا قة  الية  ل  العدارات األ

وداتدار ال رضية ال ر ية المتعلقة د عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي 
  ( 3.39المقياس )ام ااتدار حو  متوس   تم استاا   ال ني،التعليم المحاسبي مرتدطة دالبنية التحتية والا م  

، حيث  انت ال رضية ال  رعة والبايلة لها لكه  دار   ل   (15)تا ه  ما  ي الجاو  رقم   انت الن
 النحو التالي.

 ( 3.39) متوس  ارجة الموا قة  ل  العدار  د ياتلا معنويا  ب متوس  المقياس  :الفرضية الصفرية
 ( 3.39)توس  المقياس ارجة الموا قة  ل  العدار  ياتلا معنويا  ب م  مقابه ال رضية البايلةت متوس 

-One)ول لك داتدار ال رضية ال ر ية تم تطبيق ااتدار الادلة اإلح ا ية لل ر  بيب المتوسطات 
Sample Test،)   يبيب المتوس  وادنحرات المعيارعة ومستود الادلة اإلح ا ية، والقرار   (15)الجاو
 اإلح ا ي.. 
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 Independent Samples Test)( T – Test( نتائج اختبار )15)الجدول )

قيمة 

(t) 
درجة  
 الحرية 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 القرار اإلحصائي 
 

 الحكم

3.283 34 3.70 0.803 0.002 
الفروق دالة إحصائياً 

 (0.05عند مستوى )

رفض الفرضية  

 الصفرية 

 
ال  رعةت المتوس  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام   ال رضية

تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني د ياتلا  
 (. 3.39)معنويا  ب متوس  المقياس  

ة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  الموا قال رضية البايلةت المتوس  العام لارجة 
تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني ياتلا  

   (3.39)معنويا  ب متوس  المقياس  
د  مب مستو و:ي اقه  sig (0.002)بادلة محسودة  T (3.283)يبيب بب قيمة  (15)مب ا   الجاو  
مما يشير نل  بب ال ر  بيب المتوسطيب اا  نح ا يا  ول الح متوس    (0.05) الادلة اد تراضي 

وحيث بب المتوس    البايلة،استجادات  ينة الاراسة، ل لك نر ض ال رضية ال  رعة، ونقبه ال رضية 
ا يشير نل   ، و:  ( 3.39)و:و بكبر  ب متوس  المقياس  ( 3.70)العام إلجادات م راات  ينة الاراسة 

بن  توجا  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  
 . دالبنية التحتية والا م ال ني

 الفرضية الرئيسية: 
aH: ات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي  توجا  عود

 دالجامعات الليبية.  
3.39 :U > aH 

:و المتوس  اد تراضي لربال مجتمع   (3.39) والمقاار:ي متوس  ربال  ينة الاراسة،  ((Uحيث بب 
 الاراسة.

استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي داتدار ال رضية الر يسية المتعلقة د عودات تحا مب  
م راات  ينة الاراسة  ل  جميع  التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية تم نيجاا متوسطات نجادات 

العدارات المتعلقة به   ال رضية والمتمالة  ي ) عودات تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات 
داإلاار  الجامعية،  عودات تحا مب استااام تكنولوجيا   وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة

:ي ة التارعس،  عودات تحا مب  ضا  أ المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة د
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 عودات تحا مب   ،استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة دالطلدة
 استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني(. 

د عودات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي داتدار ال رضية الر يسية المتعلقة  
  انت   (3.39)حو  متوس  المقياس  (T)ااتدار  استااام تم الليبية،التعليم المحاسبي دالجامعات 

 نحو التاليت، حيث  انت ال رضية ال  رعة والبايلة لها  ل  ال(16)النتا ه  ما دالجاو  رقم 
س  العام لارجة الموا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات تحا مب استااام  ال رضية ال  رعةت المتو 

التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية د ياتلا معنويا  ب  
 (. 3.39)متوس  المقياس 

تحا مب استااام   ا قة  ل  العدارات المتعلقة د عودات ال رضية البايلةت المتوس  العام لارجة المو 
التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية ياتلا معنويا  ب متوس   

 (. 3.39)المقياس 
 One-Sample)تم تطبيق ااتدار الادلة اإلح ا ية لل ر  بيب المتوسطات    ،داتدار ال رضية الر يسيةو 

Test،)  نحرا ات المعيارعة ومستود الادلة اإلح ا ية، والقرار  يبيب المتوسطات واد (16)الجاو  و
 ت اإلح ا ي

 
 Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )16الجدول )

 

قيمة 

(t) 

درجة  

 الحرية 

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 مستوى الداللة اإلحصائية

Sig 

 الحكم اإلحصائي القرار 

روق دالة إحصائياً الف 0.010 01750. 3.8088 26 3.265

 (0.05عند مستوى )

رفض الفرضية  

 الصفرية 

 
و:ي اقه مب مستود   sig (0.010)بادلة محسودة  T (3.283)يبيب بب قيمة  (16)مب ا   الجاو  
مما يشير نل  بب ال ر  بيب المتوسطيب اا  نح ا يا  ول الح متوس    (0.05) الادلة اد تراضي 

وحيث بب المتوس    .البايلةك نر ض ال رضية ال  رعة، ونقبه ال رضية استجادات  ينة الاراسة، ل ل 
و: ا يشير نل    (،3.39)و:و بكبر  ب متوس  المقياس    (3.8088)العام إلجادات م راات  ينة الاراسة  

ات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي  بن  توجا  عود
  ت  حيث بن ،دالجامعات الليبية

توجا  عودات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة   ▪
 داإلاار  الجامعية. 
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ت وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  د توجا  عودات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلوما ▪
 :ي ة التارعس. ب ضا  بابر  

اام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة  توجا  عودات تحا مب استا ▪
 دالطلدة. 

توجا  عودات تحا مب استااام التكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مرتدطة   ▪
 دالبنية التحتية والا م ال ني. 

 

 ة نتائج وتوصيات الدراس .11 
 الدراسةنتائج   1.11

دات التي تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم  مب ا   اراسة ال عو 
  الاراسة نليها  ت ح ا ية يم ب تلايت النتا ه التي تو لوا تمااا   ل  نتا ه التحلي ت اإل الجامعي،

 تيت  ي اآل
 تحا مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات وجوا  عودات   •

 الليبية مب وجهة نار ب ضا  :ي ة التارعس دقسم المحاسدة د لية ادقت اا جامعة المرقب.
ا  عودات مرتدطة داإلاار  الجامعية  ات ادلة نح ا ية تحا مب استااام  و وجباهرت نتا ه الاراسة   •

قسم  :ي ة التارعس دب ضا  تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نار 
 ام تجهي  القا ات والماتبرات دما    :   ال عوداتتومب    .المحاسدة د لية ادقت اا جامعة المرقب 

 ام تو ير التارعب لتطوعر مستاامي تكنولوجيا المعلومات والتشجيع   ،باوات وبجه   حاياة يل م مب 
 ،كنولوجيا المعلومات المااية لتموعه متطلدات ت اإلم انيات قلة  ، ل  استااامها  ي البي ة الجامعية

  .اإللكترونيكل ة ن ااا البرمجيات الجيا  لنم  التعليم تارت اع  
تحا مب استااام تكنولوجيا  د :ي ة التارعس أ ضا  د مرتدطةال عودات ال ببتو لت الاراسة  •

:ي ة التارعس دقسم المحاسدة  ب ضا  المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نار 
 ام توا ر و  ،اإلنجلي عةضعا القار   ي استااام اللغة  يما  اات  ،ادقت اا جامعة المرقب  د لية

 .اإلنترنت لاد الدعض  ي البيت اامة 
مرتدطة دالطلدة  ات ادلة نح ا ية تحا مب استااام تكنولوجيا   عودات  باهرت نتا ه الاراسة وجوا   •

:ي ة التارعس دقسم المحاسدة  ب ضا  ة نار المعلومات وادت ادت  ي التعليم المحاسبي مب وجه
 ام تو ر وسا ه تكنولوجيا المعلومات الحاياة    ال عوداتتومب :      .د لية ادقت اا جامعة المرقب 

تاني القارات اللغوية ال  مة للتعامه مع تكنولوجيا    ،لاد الطلدة دسيما القاطنيب  ي المناطق النا ية
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تدايب قنا ات  ،لمناسب للطلدة  ل  استااام تكنولوجيا المعلومات  ام توا ر التارعب ا ،المعلومات 
 . مع وسا ه تكنولوجيا المعلومات الحاياةالطلدة دالتعامه 

مرتدطة دالبنية التحتية والا م ال ني  ات ادلة نح ا ية تحا   عودات باهرت نتا ه الاراسة وجوا  •
:ي ة  ب ضا  المحاسبي مب وجهة نار  مب استااام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي التعليم

انقطاع الكهربا    ومب :   ال عوداتت .المرقب التارعس دقسم المحاسدة د لية ادقت اا جامعة 
 ام نم انية   ،المستمر ودالتالي انقطاع ادت ا  دالشد ة بانا  استااام تقنيات تكنولوجيا المعلومات 

 ،اااه الجامعة  اإلنترنت ضعا شد ة    ،قطاع ادت ا استااام وسا ه التكنولوجيا الحاياة  ي حالة ان
 .الااالية اإلنترنت قلة وجوا  يانة اورعة لشد ة 

 

   وصيات الدراسةت  2.11
 ت  إب الداحث يو ي داآلتي ،بنا   ل  ما تم التو ه نلي  مب نتا ه  ي :   الاراسة

نام تكنولوجيا المعلومات  وتن ي  بنية تحتية  عالة للتعليم الجامعي دما ي  ه تطبيق ن ااا ضرور   •
 . اإللكترونيوالتعليم 

 ي   اإللكتروني:مية تطبيق نام تكنولوجيا المعلومات والتعليم  ب القيام بورش  مه وحلقات نقاش حو    •
 التعليم الجامعي.

 للجامعة. ضمب الهي ه اإلاارال  اإللكترونياا ة دالتعليم  ناار نشا  نالعمه  ل   •
ي ة التارعس المحاسبي حو   ي ية استااام نام تكنولوجيا المعلومات :ب ضا  اد:تمام بر ع   ا    •

 اإللكتروني والتعليم 
 العمه  ل  تن ي  اورات لتارعب وتأ:يه الطلدة دش ه اات استعاااا له   التجربة. •
:مية معر ة طلدة ما قبه التعليم الجامعي بنام تكنولوجيا المعلومات  ب وضع اراسات ومقترحات حو    •

 . اإللكترونيوالتعليم 
 المستقبلية  دراساتمقترحات ال 3. 11 

 ما يليت قا تتضمب الاراسات المستقبلية
 وب ة.  ي الجامعات الليبية  ي اه الجوا ح واأل  اإللكترونيالتحايات التي تواج  التعليم المحاسبي   •
 نسهام تكنولوجيا المعلومات وادت ادت  ي تحسيب جوا  العملية التعليمية.  •
 نولوجيا المعلومات وادت ادت  ي جوا  التعليم العالي.  ا لية تك •
 المحاسبية  ي اه تكنولوجيا المعلومات.بمب المعلومات  •
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 المراجع 
( تقييم  ا لية التعليم اإللكتروني  ي مؤسسات التعليم العالي دالبلااب النامية، المؤتمر الاولي  2011حما، طار  ط . )ب

 اية.عليم  ب دعا، )المر   الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم  ب دعا، السعو الااني للتعلم اإللكتروني والت
 (،  ماب، األراب. 1(، اإلح ا  للعلوم اإلاارعة والتطبيقية، اار الشرو ، ط ) 1997البلااوال،  با الحميا  با المجيا. )

، اار الحاما، ط  SPSSإلح ا ي (، تحليه البيانات اإلح ا ية داستااام البرنامه ا2005البياتي، محموا مهاال. )
 (،  ماب، األراب. 1)

( التحايات وال عودات  ي تطبيق التعليم المحاسبي  ي الجامعات الليبية، اراسة مياانية،  2019)بيوض، نجيب. 
   .220-  192(، ت تت  29مجلة الجامعي، جامع  طرابلس، العاا )

 جامعة  ي التارعسية الهي ةب ضا    نار وجهة مب لكترونياإل التعلم استااام معوقات 2011)  ؤاا. ) محما الحواما ،
 . 831-803ت (01، العاا )(27)امشق، المجلا  امشق، جامعة مجلة التطبيقية، البلقا 

:ي ة تارعس  ضا  ( اإلنترنت والدحث العلمي المحاسبي لأل2015حما الي ة. ) ب  رال، محما ببوالقاسم. وادربا، 
 .  176-150، مجلة آ ا  ادقت ااية، جامعة المرقب، العاا الااني، ت تت  المحاسدة دالجامعات الليبية

 جامعة اإللكتروني  ي مناومة التعليم تطبيق تواج   التي ( ال عودات2015الساحاب،  باالرحمب بب  باالع ع . )
   .390-355(ت  40ية، جامعة المن ور ، العاا )المات يب، مجلة دحوث التربية النو  نار وجهة مب شقرا 

( اور التعليم اإللكتروني  ي  عاا    ا   و ا لية التعليم المحاسبي،  2013السقا،  عاا :اشم. والحمااني، اليه نبرا:يم. )
   .64-47(ت 02مجلة المؤسسات الج ا رعة، العاا )

   ر،  ماب، األراب. (، مقامة  ي تقنيات التعليم، اار ال2008شمي، نا ر سعيا. )
 الجامعات  ي للمنا:ه المحاسبية اإللكتروني التعليم تطبيق معوقات (.(2017بحما  اا  والتايب، سالم.  محما ال قع،

 جامعة والتجار ، ادقت اا  لية ليبيا، المحاسدة  ي مهنة واقع حو  المحاسدة لقسم  األولي العلمية الناو  الليبية،
 .الامس المرقب،

 المحاسبي التعليم حالة اراسة العالي  التعليم جوا  ضماب  ي  لكترونياإل التعليم نسهام ( ماد 2012 يام، وليا   رعا. )
األرانية، المؤتمر العربي الاولي الااني لضماب جوا  التعليم العالي،  لية ادقت اا والعلوم   الجامعات  ي

 اإلاارعة، الجامعة الهاشمية، األراب. 
 (. 1ت ال معلمية، معها اإلح ا ، ط )(، اداتدارا1995ر  امه. وببو ال توح، سامية. ) اشور، سمي

التعليم اإللكتروني، مجلة الانانير، -( واقع ومتطلدات وسا ه التعليم الحاياة  2016العمرال، منا:ه م ط ي. وآاروب. )
 .  55-37(ت 09جامعة دغااا، العاا ) 

 لسطينية  ما يرا:ا عودات توايا التعليم اإللكتروني  ي الجامعات ال(  2012العواوا ، طار  حسيب  رحات. )
 األسات   والطلدة. رسالة ماجستير،  لية التربية، غ  ، جامعة األ :ر.

 نار وجهة مب الحاياة التعليم تكنولوجيا تطبيق (  عودات2019 يس ، روا  نبرا:يم. و الح،  اط ة جليه. )
 (. 01، العاا )( 27العلوم الدحتة والتطبيقية، جامعة دابه، المجلا ) مجلة  ، التارعس :ي ةب ضا  

  ل  دالتطبيق - معوقات التعليم اإللكتروني  ي الجامعات السعواية (2007حم  . )  ل  محما بنت  مليا غ م،
 .السعواية الع ع ،  با الملك رسالة ماجستير، جامعة بجا ، الع ع   با الملك جامعة
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ت ادت  ل  التعليم المحاسبي، ناو   لمية  ( نم انية تطبيق نام تكنولوجيا المعلومات واد2017)  ال رجاني وآاروب.
 دقسم المحاسدة، جامعة المرقب.

:ي ة التارعس د ليات ادقت اا دالجامعات الليبية لإلنترنت  ي ب ضا  ( واقع استااام 2016 رعدات، موس  محما. )
    .105-71ادقت ااية، جامعة المرقب، العاا الاالث، ت تت  الدحث العلمي، مجلة آ ا  

اراسة مياانية  ي جامعة   -( تكنولوجيا المعلومات وتأاير:ا  ل   ا لية المنامة 2019ا، يسرد  باالع ع . )محم
 .  404  -373(ت 16 لوجة  لية الطب العرا ، مجلة الانانير، جامعة دغااا، العاا ) 

يماب، ا   ي العملية التعليمية ( معوقات استااام تكنولوجيا المعلومات وادت 2017بب  عاب. ) نسيمة، ضيا هللا. وا 
-203(ت 22 ينة مب الجامعات الج ا رعة، معرت مجلة  لمية اولية مح مة، العاا ) بسات  مب وجهة نار 

218 . 
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الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية   بداعالتمكين وعالقته باإل
 جامعة مصراتة باالقتصاد 

  ريما التهامي كاديك                   خيرية محمد شبش                        هاجر أحمد الشريف          

 امعة مصراتة ج  -كلية االقتصاد  جامعة مصراتة           -كلية االقتصاد                جامعة مصراتة -كلية االقتصاد           

hajer.alshref@eps.misuratau.edu.ly   k.shabash@eps.misuratau.edu.ly   rimaabuazid@gmail.com 

5https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v08.01.0 

 

 ملخص البحث

تهدف الدراسةةة ىلا اسةةت عةةاف عالقة التمكين باإلبداع الوظيفي لدى أعضةةاء هيئة التدريس بكلية االقتصةةاد بجامعة 
تحتوي علا متغيري الدراسةةةة من أعضةةةاء التدريس بال ليةا والتي اسةةةتبانة  50عدد  جمع البياناتمصةةةراتة لي ليبيام ت  

)التمكين واإلبداع الوظيفي(م أظهرت نتائج الدراسةةةةةةةةة وجود عالقة وردية متوسةةةةةةةةوة  ات داللة ىحصةةةةةةةةائية بين التمكين 
تووير واسةةةةتخدا  أسةةةةالي  مختلفة لتعةةةةجيع  م وقد أوصةةةةت الدراسةةةةة بتوبيي المفاهي  اإلدارية الحدي ة لالوظيفيواإلبداع 

 مالتمكين واإلبداع بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
 

 .، ليبياكلية االقتصاد، جامعة مصراتة  ،أعضاء هيئة التدريس، الوظيفي بداعاإل التمكين، ال لمات الدالة:
 

Empowerment and its relationship to career creativity among the faculty members of 

the Faculty of Economics at Misurata University 

  

Hajer Ahmed Elsharef         Khiria Mohamed Shabsg      Rima Eltuhami Alkdik  

Faculty of economic – Misurata University   

  k.shabash@eps.misuratau.edu.ly    rimaabuazid@gmail.com       hajer.alshref@eps.misuratau.edu.ly 

 

Abstract 

The study aims to explore the relationship of empowerment with career creativity of the faculty 

members of the Faculty of Economics at Misurata University in Libya. 50 survey responses were 

gathered from the faculty members of the Faculty of Economics at Misurata University through 

a questionnaire containing two variables (empowerment and career creativity). The results of the 

study showed that there is a statistically significant moderate positive relationship between 

empowerment and managerial creativity. The study suggests the need to apply modern 

administrative concepts to develop and use different methods to encourage empowerment and 

creativity among the faculty members of the universities. 

            

Keywords: Empowerment, Career Creativity, Faculty of Economics, University of Misurata, Libya. 
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 م المقدمة   1   

يعدد التمكين من المفداهيم اليدديادة السدددددددددددددداعيدة لموالذدة النمو والتظور الد أ تيتداجد  المنظمدا  من أجد  
ممتعًا ذقائها وتعزيز موقعها التنافسددددددددددددي في بيئة اسعمال التنافسددددددددددددية، وكون أن اليدي  عن التمكين يبدو  

يواج  ن  في اليقيقة  المديرين ومسدددددددددددد ولي اإلدارا  الوسددددددددددددظ  والمشددددددددددددرفين،  ال أو   من الموظفين  لللايرين
تظبيق اسسددداليل اليدياة في اإلدارل التي تعزز  االسدددتجاذة  ل من قب  ه ه اإلدارا ، من بينها    صدددعوذا  

المهارل وااليتراف اإلدارأ ال أ يمكن الموظف من و  من قدرل العنصددددددددددددر الذشددددددددددددر  في تيصددددددددددددي  المعرفة
ال التنافسددددددية قد زاد ، جع  المنظما  وذما أن بيئة اسعم  .ممارسددددددة السددددددلظة وتيم  مسدددددد وليا  وظيفت 

للميافظة عل  ذقائها وتعزيز موقعها التنافسي.  ضافة  ل  أن الظددددددددددددددر  التددددددددددددددي تجع    بداعذياجة  ل  اإل
ية تلمن في قدرتها عل  تعزيز وتظوير، واسدددددددتهالل مواهل العاملين عل  وج  ال صدددددددو   بداعالمنظمة  

فالقضدددية الرئيسدددة للمنظما    ن هي كيف تيفز العاملين فيها سج  صددديامة أفكارهم   . مكاناتهم اإلبداعية
كما يساعد  اإلبداعية، وكيف توفر الظروف التدددددددددي يمكدددددددددن لتعدددددددددضاء من  اللها تنفي  أفكارهم اإلبداعية.

ت دام التمكين عل  تيمددددددددددد  الم ددددددددددداظرل ومرس روو المجازفة والمرونة والقدرل عل  اإلقناع، فضاًل عن اس
المنهجية العلمية للتفكيددددددددددددددددر ويدددددددددددددددد  المشددال  التي تما  أيد أبرز السددلوكيا  اإلبداعية لد  العاملين في 

 المنظما .
 السابقة الدراساتم 2
هدف  ه ه الدراسدددة  ل  بيان أار ال صدددائ  الشددد صدددية الوظيفية :  (2017العةةري) )و دراسةةة عمران  •

)التنظيمية( للعاملين ومد  ا تذارهم لمشدددددددددددداعر التمكين النفسددددددددددددي، وتلون مجتم  الذي  من مجموعة 
مفرده من م تلف العدداملين في اإلدارل العددامددة  205مفرده، وتم ا تيددار عينددة عشددددددددددددددوائيددة بلهدد   434

بين العوام      يصددددائية: ال توجد عالقة  ا  داللة أهمها لي نتائج  بجامعة مصددددراتة، توصددددل  الدراسددددة  
الوظيفية للعاملين )الجنس، العمر، ال برل العلمية، المركز الوظيفي( ومدركاتهم النفسدددددددية و   الشدددددددد صددددددددية

 ( وذالتالي يهيل اسار له ه المتهيرا .0.05)عند مستوأ معنوية 
بداعهدف  ه ه الدراسددة  ل  توضدديع العالقة بين التمكين اإلدارأ   :(2009دراسةة راضةي ) • العاملين،  وا 

التمكين اإلدارأ، وتلون  العاملين في الللية للتذاين في مسددتوأ  ومعرفة مجاال  اسددتجاذة متهيرا   بداع
 عشددددددوائية  االقتصدددددداد جامعة القادسددددددية تضددددددمن  العينةو  الدراسددددددة من الموظفين في كلية اإلدارل  مجتم 

بداع العاملين و  موظفًا، برهن  نتائج الدراسددة الي وجود عالقة بين التمكين اإلدارأ   50سدديظة للذي  ذ  ،ا 
وميدددوديددة اسددددددددددددددتجدداذددة  ،وجود دعم جزئي لعالقددا  التمكين اإلدارأ م  أملددل متهيرا   بددداع العدداملين
 دارأ.متهيرا   بداع العاملين للتذاين في مستوأ  دراك العاملين لممارسا  التمكين اإل

 تمكين درايدة ذمفهومو  معرفدة مدا   ا كدان هنداك  لمدام الددراسددددددددددددددة  ل  هددفد  :  (2012دراسةةةةةةةةةة أمقةاوي ) •
تيدديدد مددأ وجود عالقدة بين المتهير  ،دا د  المسددددددددددددددتشددددددددددددددفيدا  العدامدة العداملدة ذمدديندة بنهدازأ  العداملين
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وتيدديدد نوعيدة هد ه العالقدة مدا   ا كداند   ،المتهير التداذ  الرضددددددددددددددا الوظيفيو  المسددددددددددددددتقد  تمكين العداملين
ذالمسددددتشددددفيا  العامة في   يجابية أم سددددلبية، وتلون مجتم  الدراسددددة من الممرضددددا  الليبيا  العامال  

ممرضدددددددددددة ومن أهم النتائج منها ت كد الدراسدددددددددددة عل  وجود عالقة   1750مدينة بنهازأ والذالغ عددهن  
 الرضددددددددا الوظيفي، عدم امتالك الصددددددددالييا  و   لعاملينظردية موجذة  ا  داللة  يصددددددددائية بين تمكين ا

ذالعم  للافة مفردا  مجتم    السدددددددلظا  اللافية للسددددددديظرل عل   تاية الدورا  التدريبية التي لها عالقةو 
 الدراسة.

 هدف  الدراسددددددة  ل  التعرف عل  مقوما  فاعلية تمكين العاملين في المنظما  :  (2009دراسةةةةة )يد ) •
موظفددًا يعملون في المنظمددا  ميدد   295بنهددازأ، وتلون عينددة الدددراسدددددددددددددددة من  الليبيددة العددامددة ذمدددينددة

بين    ا  داللة  يصدائية ظردية قوية توصدل  الدراسدة  لي عدل نتائج منها وجود عالقة ارتذا  ،الدراسدة
 ،( 0.05التأاير عند مستوأ معنوأ )  ،معني العم   ،يرية اال تيار، الفعالية ال اتية  أذعاد التمكين اسرب 
 ذالشدركا  قيد الدراسدة أن الر سداء ال يسدميون لهم ذالمشداركة في تيديد اسهداف، وك لك الد العاملون 

 .ذأعمالهم وليس لديهم يرية في ات ا  القرارا  المتعلقة
أ لد  هدف  الدراسدددددددددددددة  ل  التعرف عل  مد  توافر أذعاد التمكين اإلدار   :(2015دراسةةةةةةةةةة وموس ) •

العداملين في الهيئدا ، كد لدك التعرف عل  مدد  توافر االلتزام التنظيمي لدديهم، ومن تم ا تيدار العالقدة 
بين أذعاد التمكين اإلدارأ ومستوأ االلتزام التنظيمي، لقد ظذق  ه ه الدراسة عل  عينة عشوائية ظذق  

ية موجذة عند مسدددددددددددتوأ دل  موظف وموظفة، ومن اهم نتائج الدراسدددددددددددة وجود عالقة ارتذاظ  337بله  
ومسددددددددتوأ االلتزام التنظيمي، أظهر  النتائج أن مسددددددددتوأ االلتزام  اإلدارأ بين أذعاد التمكين     يصددددددددائية

 (.76%التنظيمي للعاملين كان  مرتفعا بوزن نسبي )
دف  الدراسددة  ل  التعرف عل  أار التمكين اإلدارأ عل  تيسددين ه  :Aburuman (2016)دراسةةة   •

. تم 96اإلبداع في معهد اإلدارل العامة. تلون مجتم  الدراسدددة من جمي  العاملين ذالمعهد ذعدد  جمالي  
٪. ووجد  91اسددددتمارل صددددالية منها م  نسددددذة اسددددترجاع    82اسددددتمارل اسددددتبيان واسددددترجاع   90توزي   

 و داللة  يصدددددددددددددائية. سذعاد التمكين )تفويي السدددددددددددددلظة، تدريل الموظفين،   الدراسدددددددددددددة أن هناك تأاير
التواصدددددددددددددد  الفعال، وتيفيز الموظفين( عل  تيسددددددددددددددين اإلبداع لد  العاملين في المعهد اسردني ل دارل 

 اإلبداع،العامة. وقد وجد  أيًضا أن  ال توجد فرو   ا  داللة  يصائية بين ميول العمال نيو تيسين  
 كن أن تعز   ل  المتهيرا  الوظيفية )مصظلع ال دمة والمسم  الوظيفي(.والتي يم

( في كونها 2009)راضددددددي   ودراسددددددة  Aburuman (2016)دراسددددددة اتفق  الدراسددددددة اليالية م          
أنها  فياإلدارأ، وا تلف  م  الدراسدددددددددددا  اس ر     واإلبداعدرسددددددددددد  نفس المتهيرا  المتمالة في التمكين  

في   وأهميت درسددددددددد  التمكين م  متهيرا  م تلفة، وبيئا  م تلفة، وه ا يرج  سهمية موضددددددددد  الدراسدددددددددة 
 المنظما .
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 معكلة البحثم 3 
ذالعم  سددداعد في المضدددي قدًما ين   أفي التمكين    هميةأ  ل  تشدددير مراجعة االدبيا  والدراسدددا  السددداذقة      

ومن ام؛ فإن  يجل عل  المدير أن يوضدع للعاملين مع  أهمية تمكينهم، واسسدذال التي جعلت    . ل  اسمام
سداهم في تصدييع مسدار يسديل الهموي الموجودل ذالعم     نالهموي.  ه ا القرار؛ لليد من درجة   يت   

وت صددددددي   جديد للسددددددلظا ،في العم ؛ وفًقا آللية واضددددددية تتضددددددمن المسددددددتو  ال  يبدعواالعاملين؛ يي  
   دارل الموارد الذشدرية، عند ات ا  ه ا القرار، في توفير بيئة جوتتما  ألبر التيديا  التي توا المسد وليا .

عملية   نوتتضددددددم قوية.العاملين بتيقيق  نتاجية   عم  مميزل، تعتمد عل  مبدأ الت لي عن السددددددلظة، والتزام
ا، االعتماد عل  أسدلول فريق العم ، وهو ال أ يوفر عنصدرأ االتياد والقول، ومعرفة كيفية  التمكين، أيضدً

الموظفين ذظريقة أفضددددد ؛ يي   ن ه ه ال ظول تعتبر ذمااذة جزء أسددددداسدددددي في   تأاير العم  الجماعي في
 .بناء عملية تمكينهم

تسدتدعي من  التي المشدكال  أيجامها ونشداظاتها تواج  العديد من   ا تالفأصدذي  المنظما  عل   و 
قددددرتهم عل   التفكير ذظر   بدددداعيدددة و دددالقدددة يت  تمنع المجدددال ألار لتمكين العددداملين وترف  من اإلدارل

وه ا ما يتيي   ذأنفسدددهم ذما يتماشددد  ومصدددلية وأهداف المنظمة التي يعملون فيها  صدددناعة وات ا  القرارا  
يت  يضددظل   في أداء عمل  وتزيد من ظاقت  وقدرا   ألبر أ ييقق مفهوم منع المر وس يرية التمكين ال

أهدافها سددديكون   هدفا اسدددتراتيجيا من  اإلبداع  رتعتب  الواقة أعل ، ل لك فالمنظما  التي   ألبرذمهام  بوعي  
التراج  وعدم ذ  جزءا من عمل  فهو ييكم عل  نفسدددددددددددد   اإلبداعيعتبر   المصدددددددددددديرها الزوال، والموظف ال أ 

 وتظور أن المتتذ  لسددددددددير لويظو . المسدددددددداهمة في تنمية وتظوير نفسدددددددد  ووظيفت  عل  السددددددددواء  القدرل عل 
 ل   همال الموارد الذشددرية وعدم   اسول أن أزمتها تعود ذالدرجة و ال اتي، التسدديير  عل     اعتمادهاالمنظما  

التركيز عل  تنميتها وتأهيلها ذالقدر اللافي ال أ يسداير التظورا  الياصدلة،  اصدة م  رياو التهيير التي 
)عل   ذالدول المتقدمة والنامية ه ه التيديا  من الدراسدددددددا    لايرتناول  ال  ،ما سدددددددبقل  ل العولمة.  يملت 

 ;Sun et al., 2012; Steen, 2013; Özarallı, 2015; Allina, 2018 ،سددددددددددددددبيدددددد  الماددددددال
Bahramzadeh, 2020; Dalain, 2021; Widodo & Gunawan, 2021.) 

، زيد )عل  سبي  الماال:  التمكينتناول  التي دراسا  عدد من الالرمم من وجود  وعل وفي ليبيا، 
،  الوظيفي اإلبداعالدراسا  التي تهتم ذالتمكين و   ياليظ ندرل ،  ال أن(2017، عمران والشريف :2009

التمكين وعالقت  ذاإلبداع  ضوع و من  الل تناول م معالجة فجول في اسدبيا  له ه الدراسة وذالتالي جاء  
درجة   تسع  ه ه الدراسة للتيقق منوالتي يسل علم الذاياا  لم يتم تناولها في ليبيا. ل لك،  الوظيفي

من  الل  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذكلية االقتصاد جامعة مصراتةو  تمكينال
 صيامة مشكلة في شك  التسا ل التالي:

  الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بال لية قيد الدراسة؟ما عالقة التمكين باإلبداع         



  ..التمكين وعالقته باإلبداع الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس

101  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 م لرضيات البحث4
 اعتمد  ه ه الدراسة عل  فرضية أساسية وهي:  

الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذالللية   بداعبين التمكين واإل  يصائيةتوجد عالقة ظردية  ا  داللة "
 ."قيد الدراسة

 

 ف البحث ادةةةةةهأم 5
 تهدف الدراسة  ل  تيقيق اآلتي:

 تيديد العالقة بين التمكين واإلبداع الوظيفي. •
 التعرف عل  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذكلية االقتصاد جامعة مصراتة. •
 تمكين أعضاء هيئة التدريس دا   الللية.التعرف عل  درجة  •
تقديم التوصددددددديا  العلمية بناًء عل  نتائج الذي  لمت  أ القرار والتي من شدددددددأنها دعم اإلبداع من  •

    الل تفعي  دور التمكين.
 حثةةةةية البةةةأهمم 6

تشجي   في   ألبرتساعد المسئولين ذالتعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس الجامعي إليالء اهتمام  •
 رف  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس.التمكين و 

في مجال موضوع الدراسة من قب  المهتمين    اراء الذي  العلميتسع  ه ه الدراسة للمساهمة في  •
 ذالذي  العلمي. 

 المساهمة في تظوير الجانل الفكرأ والنظرأ لمتهيرأ الدراسة. •
 البحث مجتمع وعينة  م7

تما  مجتم  الدراسة في جمي  أعضاء هيئة التدريس في كلية االقتصاد جامعة مصراتة والذالغ عددهم  
( مفردل من ه ا المجتم  وتم ا تيارها وفقًا لجدول 66(، وتم ا تيار عينة عشوائية ذسيظة بله  )80)

 .يصائياإل ( استذانة قابلة للتيلي  50( للعينا  اإليصائية، وتم استرجاع ) 1977مورجان ) 
 منهجية البحث  م8

تم االعتماد عل  المنهج الوصفي في ه ه الدراسة نظرًا للون  المنهج اسلار است دامًا في دراسة الظواهر  
االجتماعية واإلنسانية، فهو يعتمد عل  وصف الظاهرل ذصورل نوعية أو كمية لليصول عل  يقائق عن  

تيديد أسذال المشكلة التي تيتاج  ل  تقديم اليلول في التسويق، في مياولة منها ل اإلنترن  مست دمي 
فالمنهج الوصفي هو أسلول  المظلوذة و لك لوصف الظاهرل المراد دراستها وبيانها كما توجد في الواق .

من أساليل التيلي  المبني عل  معلوما  دقيقة عن موضوع معين من  الل فترل زمنية معينة من أج   
( أن است دام المنهج  2013اليصول عل  نتائج علمية تم تفسيرها ذظريقة موضوعية.  كر عليان ومايم ) 
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  البيانا  ام تيليلها وتفسيرها للوصول الوصفي يرتذط بتيديد المشكلة وصيامتها وعري الفروي وجم
 ل  النتائج وفهم عالقة الظاهرل م  ميرها من الظواهر، فالهدف من تنظيم المعلوما  وتصنيفها وتفسيرها  
هو مساعدل الذاي  عل  الوصول  ل  استذانة وتعميما  تسهم في فهم الواق . وهناك عديد المناهج الوصفية 

( والتي منها المنهج الوصفي المسيي، المنهج الوصفي تيلي  الميتو ،  2009أشار لها ذاشيول وآ رون )
( أن المنهج الوصفي يقدم  2009المنهج الوصفي االرتذاظي والمنهج الوصفي المقارن. ويوضع الرفاعي )

في الذي  العلمي عديد الفوائد التي تساعد عل  فهم الظواهر االجتماعية فهو يتيع الظر  أمام الذاي   
 ي  من  الل  است دام ألار من أسلول ويساعد في دراسة العالقا  بين الظواهر الم تلفة. ويستظ 
 ار النظري للبحثةةةةةةةةةةةإلوا

 التمكين م9
 مفهو  التمكين 9م1

تذاين  وجها  نظر اللتال والذاياين في النظر  ل  عملية التمكين كفلسفة  دارية يدياة نسبيًا، وظهر  
 العديد منها وأهمها ما يلي:  

ينظر لمفهوم التمكين من  الل المدلول اللهوأ للللمة، فكلمة تمكين في اللهة العربية ترج   ل  الفع   
)مكن( أأ جعل  قادرًا عل  الشيء، أو تعني  عظاء السلظة واليكم القول. وعرف  كلمة )التمكين( من  الل  

ركيز عل  مكون القول ضمن  الفع  يمكن ذأن  "منع السلظة الرسمية، كما عرف التمكين من  الل الت
 ( 21:  2014مصظلع التمكين " )المهيرا ، 

( التمكين ذأن  عملية منع اسفراد العاملين يق الت ا  القرارا  إلنجاز اسعمال  2011) وي كر السكارنة
( التمكين عل  أن  عملية نق  الواجذا  والمهام والسلظة ذشك   2010في الوق  الميدد. ويعرف المعاني )

 ئ من المديرين  ل  المر وسين، لمشاركة العاملين في ات ا  القرارا  دا   العم .متلاف
هو عملية  “من  الل استعراي التعريفا  الساذقة است لص  الذاياا  تعريفًا للتمكين متمااًل ذأن : 

يقيق   عظاء اسفراد سلظة والقول الالزمة الت ا  القرارا  وتيم  المس ولية لي  المشال  التي تعيق ت
 .”عل  أداء مهام  ا  معن  واإلصراراسهداف، مما يقوأ عندهم روو المذادرل 

 مداخل التمكين 9م2
             (:2016ينقسم التمكين في اسدل اإلدارأ  ل  مد لين أساسيين وهما)يسين،

اسعمال واسنشظة التي  : يشير  ل  قدرل الفرد عل   بداء رأي  وتوضيع وجهة نظره في المدخل الهيكلي .أ
يقوم بها، وينظوأ عل  تفويي المس وليا  والمساهمة في صن  القرارا  وك لك يشير  ل  قدرل الفرد 
عل  العم  في مجموعة من أج  ي  المشكال  وتعريفها وتيديدها وك لك تجمي  البيانا  عن مشال   

 ا  جديدل يمكن أن تست دم أداء العم .العم  ومقتريا  لي  ه ه المشال ، وذالتالي تعليم الفرد مهار 
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يشير  ل  القدرل النفسية وهو العلمية التي يعزز فيها الشعور أو القدرل   المدخل التحفي)ي )النفسي(: .ل 
ال اتية بين اسعضاء المنظمين من  الل تيديد الظروف التي تظهر في اللفاية المادية والمعنوية،  

 ذمعن  العم .الشعور ذاالنتماء للمنظمة، م  الشعور 
فمفاهيم تمكين الموظفين أيًا كان  فهي تتذ  أساسًا من نظريا  اإلدارل القائمة عل  المشاركة التي تدعو  
المديرين  ل  اقتسام سلظة ات ا  القرار م  الموظفين لتيسين اسداء ورضاهم عن العم . فإن تمكين  

ية ومهارل جديدل ومد   فعال للتظوير والتيسين  الموظفين ذمد لي  الهيكلي والنفسي يما  استراتيجية تنظيم
اإلدارأ المستمر يتما  في منع الموظفين المزيد من قول التصرف وات ا  القرارا  والمشاركة الفعلية من 

 جانل الموظفين في  دارل المنظما . 
 مستويات التمكين 9م3

 يدد  مسة مستويا  يمكن للفريق واإلدارل تظبيقها وهي:  pastor( أن ))2016 كر ميمدية )
أن الشائ  هو أن المدراء يضعون القرارا  دون    الالقرارا  ويعلم الفريق بها    اإلدارأ : يت    المستوى األول
 علم الفريق.  

ا  يض   : به ا المستو  يقوم المدير ذس ال الفريق يول أأ اقترايا  وذموجل ه ا االقترايالمستوى ال اني
 القرارا  ويعلم الفريق بها. 

المستو  الاال : يام في ه ا المستو  يلقة مناقشة بين المدير والفريق ذشك  مفص  وتتشك  من مجموعة  
 االقترايا  ومدا التهم التي يأ   بها المدير أو ال يأ   بها ام يقرر ويعلم الفريق ذقرارات  النهائية. 

تمر بناء العالقا  ويكون هناك تعاون بين المدير والفريق ام تقر القرارا   به ا المستو  يس   المستوى الرابع:
 ذشك  نهائي بين المدير والفريق.

  : يمارس العاملون اإلدارل ال اتية من  الل فر  العم   اتية اإلدارل يض  وات ا  القرار.المستوى الخامس
 مستويات التمكين 9م4

( 2011المنظمدا  تنفيد هدا تنفد هدا من برامج التمكين و كر جالل )هنداك عددد من اسهدداف التي تسددددددددددددددع  
 أهمها، وهي:

 زيادل مستو  الدافعية لتقلي  اس ظاء وزيادل درجة تيم  اسفراد لمس ولية تصرفاتهم. .أ
 .بداعزيادل فر  االبتلار واإل .ل 
 دعم عملية التيسين المستمر للعمليا  والمنتجا  وال دما . .ج
 ل الير  عل  جع  اسفراد العاملين مقربة من الزبائن.زيادل رضا الزبون من  ال .د 
 زيادل مستوأ والء العاملين وت فيي مستو  معدال  دوران العم ، الهياذا ، والمري. .ه
 ذأنفسهم، الشعور ذايترام النفس، وقيمة النفس. اسفراد زيادل اإلنتاجية من  الل زيادل اعتداد  .و
 اإلدارل ال اتية في الرقاذة عل  العاملين واإلنتاجية.استعمال الضهط الشريف وظرائق فر   .ز



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

104  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 زيادل يدود الوق  المتاو ل دارل العليا لتظوير ال ظط االستراتيجية. .و
 الميافظة عل  التنافسية وزيادتها. . 
 اإلبداع الوظيفيم 10

، عل  يد سواء والممارسينأصذع موضوع اإلبداع من ألار الموضوعا  التي تج ل اهتمام الذاياين 
اسمر ال أ يتظلل أن تلون عملية اإلبداع   السريعين، والتظورولما يتميز ذ  ه ا العصر من التهيير 
 والمستجدا    والمتهيرا  يتليف م  الظروف    لليالفرد  واإلبداع لد   م سسية تعم  عل  توفير فر  التميز  

عل  درجة عالية من اللفاءل  المييظة ذ ، كما يتظلل  لك من الم سسا  سواء العامة أو ال اصة أن تلون  
يكسذ  اإلنسان من    واستعداد   وظاقةاإلبداع هو كفاءل  ف  متميزل.والتي ال تتيقق  ال بجهود  بداعية    والفاعلية

رادت  الل تركيز منظم لقدرات  العقلية    معلومات .و  وتجارب   و يال  وا 
  وتهتم سياسة تشجي  اإلبداع   أن تتبن والتقدمل لك ينذهي عل  كافة الم سسا  التي تسع  للتظور 

وهك ا فإن درجة نجاو أية    اسيام،ال أ يشهده العالم ه ه    والتقدمذالمبدعين من أج  الليا  بركل اليضارل  
 اإلنتاجية.ل عل  زياد  وقدرت دارل م سسة يتوقف عل  مد  استجاذة العنصر الذشرأ في اإل

 مفهو  اإلبداع الوظيفي 1 م10
( اإلبداع ذأن  عذارل عن تبني فكرل أو سلوك معين عل  دا   المنظقة أو بيئتها.  2010يعرف العميان )

( أن اإلبداع هو تظوير فكرل في العم  أو  ارج المنظمة سواء للمنتج أو النظام أو  2010وي كر يريم )
 الفكرل جديدل ذالنسذة للمنظمة.العمليا ، ذيي  تلون ه ه 

 حاجة المنظمات ىلا اإلبداع 2م 10
أوجد  التهيرا  في عناصر البيئة التنافسية التي تواجهها المنظما  الياجة لد  تلك المنظما   ل   
اإلبداع، يي  عمل  المنظما  عل  تدريل العاملين فيها عل  السلوك اإلبداعي أو دف  رسوم للمبدعين  

 نظمة أو المجتم .من  ارج الم
وتظهر الياجة  ل  اإلبداع عندما يدرك مت  و القرار في المنظمة أن هناك تفاوتًا بين أداء المنظمة 
الفعلي واسداء المرمول، وه ا التفاو  يي   دارل المنظمة عل  دراسة تبني أسلول جديدل،  ن الظروف  

المنظمة ما  التهيرا  التلنولوجية وتهير أ وا  التي ت لق الياجة  ل  اإلبداع تفرضها التهيرا  في بيئة 
المستهللين أو توفر معلوما  يول ظهور أسلول أفض  للعم ، فإ ا شعر  المنظما  أن هناك فجول بين  

 السلوك اليالي والسلوك المرمول فإنها ستياول سد أو تقلي  الفجول، ويكون  لك من  الل اإلبداع.
فكار والعمليا  والمنتجا  وال دما  الجديدل. ومنهم من يعرف  عل   يي  أن اإلبداع  يجاد وتنفي  اس 

أن  االست دام اسول أو المذكر إليد  اسفكار من قب  وايده من المنظما  التي تنتمي لمجموعة المنظما   
ل  ا  اسهداف المتشابهة، ويجل عل  المنظما  العقالنية أن تراقل بيئتها من أج  التنب  ذالمظالل الجديد 
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وااليتيا  لمواجهتها، وه ا ما يعرف ذاإلبداع المنظم ال أ يتضمن عمليا  ذي  وتق  مقصودل ومنظمة 
 . (2010)العميان،  يمكن أن تفرزها تلك التهييرا  عن التهييرا  والتيلي  المنظقي لفر  اإلبداع التي 

 خووات اإلبداع الوظيفي 3م 10
 (، وهي:2011، ةاإلبداعية كما  كرها )السكارنهناك  مس مراي  تمر بها العملية 

تبدأ ال ظول اسساسية ل بداع الناجع ذفكرل جديدل أو تصور كام  ل مكانيا  اإلدارية   مرحلة التصور: مأ
وااليتياجا  المظلوذة  ضافة لدراسة المناف  االقتصادية واالجتماعية التي يأ  ها المبدع بنظر  

 م االعتذار
ل هي عم  مبدع  هي العملية اسساسية الاانية في مراي  اإلبداع وه ه ال ظو مرحلة ت وين الفكرة:  .ل 

أن ه ه المريلة تما  عملية تقييم تصايل  دارل   ااعتمادها. كمو ال  لتوييد ك  العوام  المظلول 
اإلبداع في ك  مريلة من المراي  المظلوذة    يتقرر عل  ضوئها ما   ا كان اسمر ممكنا في 

 االستمرار، أو   ا كان  هناك ضرورل للتوقف عن العم .
معالجة المشكلة: ترافق ه ه ال ظول عملية اإلبداع ذشك  مستمر يي  يصايل  لك ظهور مريلة  مج

ذعي المشكال  أو المعوقا  التي يجل أن تت   ذشأنها المعالجا  واليلول الممكنة لمواصلة فاعلية 
 اإلبداع. 

ها قد وجد    ا ما نجي  نشاظا  ي  المشكال  تأتي ه ه المريلة التي يكون اإلبداع فيمرحلة الحل:   مد
وتيقق نجاو المشروع أما   ا كان  الشركة أو الم سسة لم تيقق النجاو والتنفي  للمشروع المستهدف  

 فإنها تلجأ  ل  اعتماد المريلة اس ر  من مراي  اإلبداع وهي مريلة التظوير. 
نية قياس  تما  ه ه المريلة  يد  صور عدم التألد التي يواجها المبدع يي   ن  مكامرحلة التووير:   مه

الياجة لتفكار اإلبداعية تلون معروفة عادل ل لك يياول المبدع أن يي  المشكال  الناتجة عن عدم  
 التألد من  الل اس   ياجة الدائرل أو الم سسة ذعين االعتذار. 

 معوقات اإلبداع الوظيفي 4م 10
مية وتمن  استفادل ( مجموعة من العوام  التي تيد من اإلبداع وتيول دون تن 2010أوضع )يريم،

   المنظما  الم تلفة من ، ومن ه ه المعوقا  ما يلي:
   ال وف من التهيير ومقاومة المنظما  ل ، وتفضي  يالة االستقرار وقبول الوض  الراهن. .أ
 انشهال المديرين ذاسعمال اليومية الروتينية، ورفي اسفكار الجديدل واعتذارها مضيعة للوق . .ل 
 ذيرفية القوانين والتعليما  والتشدد في التركيز عل  الشكليا  دون المضمون. االلتزام  .ج
 مركزية اإلدارل، وعدم اإليمان بتفويي اسعمال الروتينية الذسيظة  ل  العاملين.  .د 
 عدم اإليمان ذأهمية المشاركة من قب  العاملين.  .ه
 قلة اليوافز المادية والمعنوية، نب  الزمالء. .و
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 ير اللف ل، والمعوقا  تنظيمية والمعوقا  المالية.القيادا  اإلدارية م .ز
 ضعف الوالء التنظيمي، والتفكير مير المتعمق.  .و

 للبحث لعمليار اةةةةةةةةةةةاإلو 
 أداة جمع البيانات  م 11

(  66والتألد من تذا  اسداء تم توزيعها عل  عينة الدراسة، يي  وّزع عدد ) االستذانةذعد استلمال   
 ( استذانة كاملة من مجموع االستذانا  الموزعة عل  عينة الدراسة.50استذانة، وتم استرجاع )

وقد تم ا تيار مقياس للر  ال ماسي، فهو يعتبر اسلار است دامًا في الذيو  اليدياة واسلار دقة   
 (، يي  يكون الترتيل من اإلجاذا  التالية: 2010سيكاران )

 ( مقياس درجات الموالقة1الجدول رق  ) 

 موالي بعدة موالي محايد غير موالي غير موالي بعدة  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 بات االستبانة   م12
يقصدد باذا  االسدتذانة أن تعظي االسدتذانة نفس النتيجة تقريذا لو تم  عادل توزي  االسدتذانة ألار من مرل،   

أو ذعذارل أ ر  أن تذا  االسدتذانة يعني االسدتقرار في نتائج االسدتذانة وعدم تهييرها ذشدك  كبير فيما لو تم 
المجتم  عدددل مرا   الل فترا  زمنيددة معينددة، وقددد تيققدد  الذدداياددا  من اذددا   عددادل توزيعهددا عل  أفراد 

 :كرونذاخ، كما في الجدول التالي استذانة الدراسة من  الل يسال معام  ألفا
 ( يوضح معامل ألفا كرو نباخ 2الجدول رق  )

          Of items N  عدد الفقرا 
 12       التمكين            
 12      الوظيفياإلبداع       

Cronbach" Alpha         
0.931 
0.872 

                            24 0.886 
، وهي قيمة 0.886يتضددددددع من  الل الجدول السددددددابق أن معام  ألفا كرو نذاخ لالسددددددتذانة كك  بلغ  

، وه ا يعني أن االسدددددتذانة تتمت  بدرجة عالية من الاذا ، ومن جانل آ ر اإليصدددددائيةمرتفعة من النايية  
كيا  والتفضيال ، فقد ام است دام مقياس ليكر   ماسي لتيلي  البيانا  وال أ يعتبر أسلول لقياس السلو 

ويعتمد المقياس عل    اإليصاءا  وفي االستذانا ، وب اصة في مجال   اإلنسانيةويستعم  في اال تذارا   
 ردود تدل عل  درجة الموافقة أو االعتراي عل  صيهة ما.
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 عرض خصائص عينة الدراسة م13
 )الجنس،لمعرفة  صددددددددائ  عينة الدراسددددددددة تم تيلي  البيانا  المتيصدددددددد  عليها من المذيواين وهي  

يي  تم عري ه ه   االسددددددددددتذانة،بواسددددددددددظة   العلمية(، و لكالدرجة  العلمي،الم ه   العلمية،ال برل   العمر،
تعكس  صدددددددددددائ  المجتم  من  الل  جاذاتهم   والتلرارا  التيالبيانا  في جداول تلرارية تبين النسدددددددددددل 
 عل  االستذانة، موضية في الجدول اآلتي:

 النوع 13م1
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  النوع3جدول رق  )

 النسذة التلرار النوع
 78.0 39  كر
 22.0 11 أنا 
 % 100 50 المجموع

 
% أأ 22%ونسددددددذة اإلنا   78( والمتعلق ذالجنس أن عدد ال كور بنسددددددذة  3)ياليظ من الجدول رقم 

أن نتائج ه ه الدراسددددددددددة تعبر عن أراء ال كور ألار من اإلنا ، و لك ذالرمم أن ه ه الوظيفة من الوظائف 
اسنسدددددددل للمرأل وللن قد يرج  السدددددددبل في ان فاي نسدددددددذة اإلنا   ل  عدم تيصدددددددلهن عل  م ه  علمي 

هِ ه الوظيفة نظرًا ليداا   نشدددداء الم سددددسددددا  التي تمكنهن من اسددددتلمال دراسددددتهن لذعد ي ولهن لممارسددددة 
 المسافة لذعي الم سسا   ارج المدينة. 

 العمر 13م2
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  الفئة العمرية4جدول رق  )
 النسذة التلرار الفئة العمرية

 14.0 7 سنة  30أق  من  
 66.0 33 سنة 45سنة  ل  أق  من  30من 
 18.0 9 سنة  60سنة  ل  أق  من  45من

 2.0 1 سنة فألار 60من 
 % 100 50 المجموع

 
سددنة، وه ه   45سددنة  ل  أق    30( أن أملل المذيواين كان  أعمارهم من 4)يتضددع من الجدول رقم 

 . الوظيفي  اإلبداعاسعمار في سن البدل والعظاء، والتي ربما تلون ظرو اسفكار الجديدل والقدرل أيضًا عل   
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 مدة العمل 13م3
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  مدة العمل5جدول رق  )

 ةدددددددددددددددددددالنسب كراردددددددددددددددددددددددددالت  ددددددددددددددددددددل العمدددددددددددددددم
 42.0 21 سنوا   5أق  من  

 44.0 22 سنة  15سنوا   ل  أق  من 5من
 8.0 4 سنة 25سنة  ل  أق  من  15من 

 6.0 3 سنة فألار 25
 % 100 50 المجموع

سدددنوا  أق  من  5شددد   لديهم ال برل في مجال عملهم من    22يوالي  ن( أ5رقم )يتبين من الجدول 
سددنة تقريذًا، وه ا يدل عل  وجود  برا  وظيفية  ا  كفاءا  عالية والتي يكون لها القدرل عل  صددن    15

 في مهنتهم. بداعقرارا  وتصرفا  رشيدل ونجاي  في مجال التدريس، وك لك ضعف قدرتهم عل  اإل
 المؤهل العلمي 13م4

 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  المؤهل العلمي6جدول رق  )
 ذةالنسددددددددددددد كراردددددددددددددددددددددددددالت  ددددددددددددددددددددالم ه

 84.0 42 ماجستير
 16.0 8 دكتوراه
 % 100 50 المجموع

% هم من يملة الماجسدتير وأن يملة الدكتوراه كان  84( أن أملل نسدذة كان   6يوضدع الجدول رقم )   
% ه ا يدل عل  المسددتو  المرتف  من التعليم بنسددذ  للم سددسددة التعليمية يدياة التأسدديس، كما يعني أن 16

   العلمية للمشاركين.اآلراء التي أعظاها المشاركون تتسم ذالقدرا  ال هنية   ا ما نظر  ل  الم هال

 الدرجة العلمية: 13م5
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  الدرجة العلمية 7جدول رق  )
 النسذة التلرار الدرجة العلمية
 66.0 33 مياضر مساعد 
 24.0 12 مياضر

 6.0 3 أستا  مساعد 
 4.0 2 أستا 
 % 100 50 المجموع
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( أن النسدذة اسعل  سفراد العينة كان  مياضدر مسداعد يي  بله  نسدبتها 7ناليظ من الجدول رقم )   
 اسفراد %، وقد يرج  السدددددبل  ل  قلة 4%، فيما كان  نسدددددذة سق  من نصددددديل أسدددددتا  بله  نسدددددبتها  66

الدراسددددا  العليا   ألاديميةال ين اسددددتظاعوا اسددددتلمال دراسددددتهم  ارج المدينة في  لك الوق ، ونظرًا ليدااة  
 دا   مدينة مصراتة. يي  أن القلة استظاعوا استلمال دراستهم  ارج المدينة.

 تحليل ىجابات ألراد العينة علا األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسةم 14
 تحليل اإلجابات المتعلقة بالتمكين  مأ

 ( يوضح نتائج ىجابات ألراد عينة الدراسة حول التمكين 8الجدول رق  )

     
 
  

       
 الفدددقدددددددددددددددددددددددددددددددرا 

موافق  غ.
 ذشدل 

مددددددددددوافددددددددددق  موافق  ميايد  مير موافق
 ذشدل

 
المتوسددددددددددط       

 العدد العدد العدد العدد العدد المرجع                            
  %    %   %   %   % 

    18 29 0 3 0 للللية.لدأ قناعة ذأن عملي يعتبر هام جدًا ذالنسذة  1
4.2400 0 6.0 0 58.0 36.0 

  16 27 6 0 1 لي.اء عملي  ا  قيمة ان اسنشظة التي أمارسها أ 2
4.1400 2.0 0 12.0 54.0 32.0 

  22 25 1 2 0 لي.ذالنسذة   مهنتي  ا  معن  3
4.3400 0 4.0 2.0 50.0 44.0 

  20 29 1 0 0 أاق في قدراتي البدينة وال هنية إلنجاز مهام عملي. 4
4.3800 0 0 2.0 58.0 40.0 

  22 25 3 0 0 قابلية واالستعداد سداء اسنشظة المتعلقة بوظيفتي. ألد 5
4.3800 0 0 6.0 50.0 44.0 

  13 33 3 1 0  مهنتي.أمتلك المهارا  الضرورية لتظبيق اسسس العلمية في  6
4.1600 0 2.0 6.0 66.0 26.0 

 3.7400 9 25 11 4 1 عملي.ظريقة وأسلول  نجاز مهام  ا تيارلد  فرصة كبيرل ويرية في  7
 2.0 8.0 22.0 50.0 18.0 

  12 18 12 7 1  ومظور.ك  جديد  ذابتلارأشعر ذكام  اليرية لتيسين أسلول عملي  8
3.6600 2.0 14.0 24.0 36.0 24.0 

رئيس لأشددددددددددعر ذاليرية في ات ا  القرارا  المتعلقة بتفاصددددددددددي  عملي دون الرجوع ل 9
 القسم.

2 12 21 11 4  
3.0600 4.0 24.0 42.0 22.0 8.0 

  2 10 22 11 5 ذالقسم. اإلداريةأمارس تأايرًا كبيرًا عل  ما يت   من القرارا   10
2.8600 10.0 22.0 44.0 20.0 4.0 

  1 6 15 20 8 صالييا  وسلظا  واسعة في السيظرل عل  مجريا  اسمور ذالقسم  ألد 11
2.4400 16.0 40.0 30.0 12.0 2.0 

  5 14 22 7 2 القسم كبيرأشعر أن أار عملي في  12
3.2600 4.0 14.0 44.0 28.0 10.0 

  3.7217 المتوسط العام                              
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جدداء  مرتفعددة ذمتوسددددددددددددددط  ( أن درجددة الممددارسدددددددددددددددة لفقرا  التمكين 8تضددددددددددددددع من الجدددول رقم ) ي
جاء  و   ،العلوم السدددياسددديةو   االقتصددداد ( مما يدل عل  وجود  دراك سهمية التمكين في كلية 3.7217عام)

االستعداد سداء اسنشظة متعلقة بوظيفتي ( ذالمرتذة اسولي ذمتوسط يسابي و   ) لد  قابلية  ،(5الفقرل رقم )
وظائفهم،   ( وه ا يدل عل  قدرل أعضدددداء هيئة التدريس في  نجاز جمي  اسنشددددظة متعلقة ذمهام4.3800)

سددددلظا  واسددددعة في سدددديظرل علي مجريا  اسمور في القسددددم( و   (، )لدأ صددددالييا    11وجاء  الفقرل ) 
صدددالييا  لد  أعضددداء و  ( مما يدل عل  ان فاي سدددلظا  2.4400ذمتوسدددط يسدددابي )  المرتذة اس يرل
 .تيكم مجريا  اسمور ذالقسم س فيهيئة التدري

 

 تحليل اإلجابات المتعلقة بإبداع الوظيفي  م 
 ألراد عينة البحث حول اإلبداع الوظيفي( يوضح النتائج ىجابات 9الجدول رق  )

 
 

 ت

  
 

 الفقرات              

 غييي ييير
ميااقي  

 بشدة

 
غييي ييير 

 مااق 

 
 محايد

 
 مااق 

 
ميااقي  

 بشدة 

 
 

المتاسي  
 العدد العدد العدد العدد العدد المرجح

   %   %   %  %  % 

 4.3400 21 26 2  1  0  العمل.لدي قناعة بأهم ة األقكار الجديدة قي  1

 0   2.0 4.0 52.0 42.0 

تتاقر لدى إدارة كل ة آل ات لق اس مسييييتايات تال د األقكار الجديدة  2

 قي األقسام.

 12  24  13      1     0      

2.0600  24.0 48.0 26.0 2.0   0 

 4.1200  13   32  3   2   0   الجديدة.أم ل نحا إعطاء ق مة لألقكار  3

  0 4.0 6.0 64.0 26.0  

 3.7000 2   36  7   5   0   العمل.لدي المعرقة لك ف ة تقديم األقكار الجديدة قي  4

  0 10.0 14.0 72.0 4.0 

 4.1600 11  36  3  0   0   أتقبل التغ  ر قي ب ئة العمل. 5

  0   0 6.0 72.0 22.0 

 3.7400 6   31  8   4   1   العمل.مقترحات عمل لتحس ن جادة و أشارك قي خل  أقكار 6

2.0 8.0 16.0 62.0 12.0 

 2.5200 1   7    18   15  9  هناك دعم من الكل ة إلنتاج األقكار الجديدة.  7

18.0 30.0 36.0 14.0 2.0 

 3.5200 2   28  15  4   1   بالمبادرة بإيجاد األقكار الجديدة بالقسم.أقام  8

2.0 8.0 30.0 56.0 4.0 

   0   4   16  22  8  مقترحات المنتسب ن لها.و يساد الكل ة مناخ معد الستثمار أقكار 9

2.3200 16.0 44.0 32.0 8.0   0 

قدراتي عل  تال د األقكار أتحصيل عل  الدورات الزممة للرق  من  10

 الجديدة.

  15  19   12   3   1  

2.3200 30.0 38.0 24.0 6.0 2.0 

 3.6800 7   26  11  6   0   لدي قدرة عل  تطاير األقكار قي عملي. 11

   0 12.0 22.0 52.0 14.0 

  6   21   17  6   0   أمارس أسال ب جديدة لحل المشاكل التي تاجهني قي عملي  12

3.5400   0 12.0 34.0 42.0 12.0 

   3.3183 المتاس  العام                     
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( أن اسهمية النسدددددذة للمتوسدددددط العام لفقرا  اإلبداع الوظيفي جاء  متوسدددددظة   9الجدول رقم )   ويبين
لد  أعضاء هيئة التدريس وللن بدرجة متوسظة،   بداع( مما يدل عل  وجود اإل  3.3183ذمتوسط عام ) 

لدأ قناعة ذأهمية اسفكار الجديدل في العم  ( ذالمرتذة اسولي ذمتوسدددط يسدددابي  ( )1وجاء  الفقرل رقم )
ابتلار من أج  و   داعبهيئة التدريس ذأهمية اإل  أعضددددددددداء( مما يدل عل  وجود قناعة تام  من 4.3400) 

( )تتوفر لد   دارل الللية ليا  لقياس مسدددددددتويا  توليد 2) وجاء  الفقرل رقم ،اسدددددددتمرار العظاء في العم 
ال   ( وه ا يدل عل  أن الللية  2.0600ذمتوسدط يسدابي )   اس يرلاسفكار الجديدل في اسقسدام ( ذالمرتذة  
 الجديدل التي قد تقدم لها. اسفكارذشك  كبير و  وأنها ال تدعم ،تسع  في تهيير آليا  العم  لديها

 

 م اختبار لرضية الدراسة15
 ( يبين اختبار معامل ارتباط بيرسون 10جدول رق  )

 الوظيفي بداعاإل التمكين أدال القياس المتهيرا 

 التمكين
 0.577** 1 معام  ارتذا  بيرسون 

 P-Value  0.000مستوأ معنوأ المشاهد

 الوظيفي    اإلبداع
 1 0.577** معام  ارتذا  بيرسون 
 مستوأ المعنوية المشاهد

P-value 
0.000  

      

(، وأن معام  0.000تساوأ )  P-Value( أن مستو  المعنوية المشاهد  10ناليظ من الجدول رقم )
موجذة فإن ه ه   اإلشددارل(، مما يشددير  ل  وجود عالقة متوسددظة، وذما أن  0.577ارتذا  بيرسددون يسدداوأ )

% 1العالقة تلون ظردية، وعلي  نسددتنتج أن  توجد عالقة ظردية  ا  داللة  يصددائية عند مسددتوأ معنوية  
وقبول   H0تصدداد. وه ا يعن  رفي الفرضددية الصددفرية  الوظيفي في كلية االق  اإلبداعبين التمكين ومسددتوأ  

 .H1الفرضية البديلة 

 نتائج وتوصيات الدراسة  م 16
 نتائج البحث  16م1 

 تيلي  البيانا  التي تم اليصول عليها، تم التوص   ل  النتائج التالية: من  الل

، اإلدارأ  واإلبداعوجود عالقة ظردية متوسددددددددظة  ا  داللة  يصددددددددائية بين متهيرأ الدارسددددددددة التمكين   •
بداع العاملين، 2009اتفق  ه ه النتيجة م  دراسة راضي ) ( عل  وجود عالقة بين التمكين اإلدارأ وا 

، كمدا التي توصددددددددددددددلد  ال  وجود آار لتمكين عل   بدداع العداملين  .Aburuman  (2016) ودراسددددددددددددددة
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ذافي الدراسدددددددددددددا  اس ر  وجود عالقة بين التمكين والمتهيرا  التاذعة كالرضدددددددددددددا )مقاوأ    يأوضددددددددددددد 
 (.2015ظموس :)التنظيمي  وااللتزام( 2012:

هيئة التدريس ذالللية أقرل للموافق مما ي كد ارتفاع الشعور  أعضاءلد   اإلجاذا  التمكينمتوسط  •
منيهم صالييا   و   القرارا  ، واتضع ه ا من  الل  جاذة المذيواين ذمشاركتهم في ات ا   ذالتمكين لديهم
  1995سنة  ظورت وال أ Mayes 1994  مقياس عل  وتم االعتماد في ه ا الذي   سداء أعمالهم.
است دم  الدراسا   ابينم، (2009)وزيد ، (2017تم است دام  في دراسة عمران ) و لقياس التمكين، 

 . Aburuman (2016) ودراسة (2009راضي )التمكين كأدال لقياس  كدراسة  أذعاد اس ر  
 . هيئة التدريس ذالللية تشير ال  درج  موافق  متوسظة أعضاءاإلبداع اإلدارأ لد   اإلجاذا  متوسط  •

 توصيات الدراسة   16م2
 : اآلتيةبناء عل  النتائج التي تم التوص   ليها فإن  يمكن تقديم التوصيا  

 عداد بيئة العم  ذظريقة تدعم التمكين من  الل اعتماد التعاون والتنسدددددددددددديق بين اإلدارا  واسقسددددددددددددام  •
 واإلدارا . توليد اسفكار الجديدل في اسقساموالمجموعا  واسفراد 

العداملين في ات دا  القرارا  في  مشدددددددددددددداركدةو تظبيق مفداهيم  داريدة يدديادة ماد  مبددأ تمكين العمد  عل   •
 .المنظما  

 

 مقترحات البحوث المستقبلية  3م 16
 في ه ا المجال كما يلي:ذيو  المستقبلية مجموعة من الالدراسة  ه ه تروتق
 التمكين عل  سلوك المواظنة التنظيمية. أار •
 الوظيفي. بداعأار الاقافة التنظيمية عل  اإل •
 الوظيفي. بداعالتيويلة عل  اإلالقيادل نمط تيلي   ار  •
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العالقة غير المباشرة بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي من خالل الميزة  
 التنافسية في المؤسسات الليبية 

 عثمان سالم عزوزة           إسماعيل محمد النيحوي                  أحمد محمد التير
 مصراتة  -األكاديمية اللبية            مصراتة -ية األكاديمية اللب                 مصراتة -األكاديمية اللبية

 a.teer@lam.edu.ly                            i.elnihewi@lam.edu.ly           otmanozoza1983@gmail.com 

6https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v08.01.0 

 

 ملخصال
بيق نظام محاسبة المسؤولية، وتحسين األداء المالي منن يهدف البحث إلى دراسة العالقة غير المباشرة بين تط

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

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

 .: محاسبة المسؤولية، تحسين األداء المالي، والميزة التنافسيةالدالةالكلمات 
 

 .محاسبة المسؤولية، تحسين األداء المالي، الميزة التنافسية مات الدالة:الكل
 

The Indirect Relationship between the Accounting Responsibility and Financial 

Performance via Competitive Advantage 

 

Ahmed M. Alteer              Ismail M. Elnihewi                 Otman S. Ozoza 
 

Libyan Academy                    Libyan Academy                      Libyan Academy 
 

otmanozoza1983@gmail.com            i.elnihewi@lam.edu.ly                   a.teer@lam.edu.ly 

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. 
 

Keywords: Accounting Responsibility, Financial Performance, 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 توفير القدر الكافي من المعلومات التي تساعد ف ،ة هذه المؤسسات إدار 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 ، في الوقت المالئم ،المناسبة

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

، ومراقبةةةة أوضةةةاعها، موضةةةوأل األداء المةةةالي، فةةةي عمليةةةة متابعةةةة أعمةةةال المؤسسةةةة، وتفحةةة  سةةةلوكها
وتقيةةيم أدائهةةا، وتوجيةةه اإلدارة نحةةو االتجةةاه الصةةحيح، مةةن خةةالل تحديةةد المعوقةةات واالنحرافةةات، و يةةان 
أسبابها واقتراح اإلجراءات التصحيحية، وفقا لألهداف العامة للمؤسسة، والمسةاهمة فةي اتخةاذ القةرارات 

(. وتعةةد المسةةؤولية مفتةةاح توجيةةه 2000جمعةةة، السةةليمة؛ للحفةةاى علةةى االسةةتمرارية والبقةةاء والمنافسةةة  
الجهةةةود نحةةةو هةةةدف مكافحةةةة االنحرافةةةات السةةةالبة، وتنميةةةة االنحرافةةةات الموجبةةةة، أو أنهةةةا مفتةةةاح قيةةةا  
الوحدة االقتصادية، حيث أنها تؤدي إلى تلكيد الرغبة والعزيمة، والقةدرة علةى التحةدي مةن خةالل تنميةة 

(. و دأت محاسبة 2013ل للطاقة، أو الموارد المتاحة  جابر، روح االبتكار للوحدة إلى أفضل استغال
المسةةةةؤولية كلسةةةةلوب يهةةةةدف إلةةةةى الرقابةةةةة، وتقيةةةةيم أداء العةةةةاملين فةةةةي المنظمةةةةات بمسةةةةتوياتهم اإلداريةةةةة 
المختلفة؛ لمسائلتهم عن نتائج أعمةالهم مقارنةة بةاألداء المخطةط مسةبًقا، ويتطلةب هةذا األسةلوب تطةوير 

مةةا يخةةدم مراقبةةة األداء وتحديةةد مشةةاكل تنفيةةذ الخطةةط لةةدى المسةةتويات المختلفةةة. األنظمةةة المحاسةةبية، ب
وقةةد بةةرز نظةةام محاسةةبة المسةةؤولية كلحةةد أسةةاليب المحاسةةبة اإلداريةةة، بهةةدف تةةوفير معلومةةات محاسةةبة 
بصةةورة تقةةارير أداء تعمةةل علةةى رقابةةة المسةةؤولين فةةي األقسةةام، و تقيةةيم أدائهةةم ضةةمن أطةةار المسةةؤولية 

(. ومةن هنةا 2013بها، والنابعة من الصالحيات الممنوحة لهم من قبل اإلدارة العليا  جابر، المكلفين 
ظهةةةر دور محاسةةةبة المسةةةؤولية كلحةةةد أدوات المحاسةةةبة اإلداريةةةة الحديثةةةة، التةةةي تضةةةمن حسةةةن تسةةةيير 
وتقةةويم منظمةةات األعمةةال  تصةةحيح المسةةارات وتعةةةديلها(، مةةن خةةالل تفةةوي  جةةزء مةةن الصةةةالحيات 

لةددارات المختلفةة بهةا، األمةر الةذي أدى إلةى ظهةور مةا يسةمي بالالمركزيةة فةي اإلدارة، والتةي اإلدارية 
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فيهةةا تقةةوم اإلدارات العليةةا بتفةةوي  بعةة  صةةالحياتها الخاصةةة باتخةةاذ القةةرار إلةةى اإلدارات الوسةةطي 
سبة تزويةد والدنيا، وأن نجاح ذلك يتطلب توزيع العمل إلى مراكز يسهل إدارتها، وهذا يحتم على المحا

اإلدارة العليةةةةا بالتقةةةةارير الالزمةةةةة لغةةةةر  محاسةةةةبتهم عةةةةن أنشةةةةطتهم، وتحديةةةةد نتةةةةائج النشةةةةا  اإليجابيةةةةة 
والسةةلبية علةةى حةةد سةةواء، لتطةةوير اإليجةةابي منهةةا، والوقةةوف لمعالجةةة االنحرافةةات السةةلبية فةةي المسةةتقبل 

 (.2005 الر يعي وعبدالمطلب، 
خةالل االسةتغالل األمثةل لمواردهةا، سةواًء كانةت ماديةة  وتتحقق الميةزة التنافسةية فةي المؤسسةات مةن

أو ماليةة أو فنيةة أو بشةةرية أو فكريةة أو تنظيميةة، باإلضةةافة إلةي القةدرات والكفةةاءات والمعرفةة، وغيرهةةا 
من اإلمكانيات التي تتمتع بها الشركة، وهذا األمر يتطلةب بنةاء اسةتراتيجية تنافسةية، تتمثةل فةي خطةط 

تحقيق التوافق بين البيئة التنافسية، وقدرة إدارة المؤسسةات علةى تحقيةق األهةداف طويلة األجل شاملة ل
وتحسين األداء، وتوصي هذه االستراتيجية بلنه القرار الذي يضمن تحريك تلةك المةوارد بطريقةة تمكةن 
 اإلدارة من الوصول إلى أفضل الطرق المتاحة لتحقيق التميز بين المنافسين، وزيادة قيمةة الشةركة مةن

 وجهة نظر عمالئها.

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

تساعدها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات السليمة. ومع بروز نظم المعلومات وتطورها ومشكلة  
ر واإلنتاج الوفير والتقنيات العالية، أصبحت  اتخاد القرارات في الوحدات االقتصادية ذات الحجم الكبي 

بحيث يصعب تحديد كفاءة هذه القرارات   ؛عملية اتخاذ القرارات لمختلي المواضيع والمستويات معقدة
من قبل المسؤولين  ، في المستويات اإلدارية المركزية، بل ظهرت الحاجة لصنع واتخاذ تلك القرارات 

 ، (. وتعد نظم المعلومات وخاصة المحاسبية منها2009  مكي، المشرفين على إدارة المراكز مباشرة
ونظًرا لكون النظم المحاسبية   .عملية اتخاذ القرارات في  اإلدارةمن أهم المصادر التي تعتمد عليها 

المعمول بها في البيئة المحلية ال تساعد على توفير البيانات والمعلومات التحليلية خالل الفترة  
ومن ثم تحفيز العاملين   داء،بتقويم األ يقوم أوالً  ،يجاد نظام رقابي فاعلإ صعب ال فإنه منالمالية، 

أن   إلى (2019  وآخرون توصلت دراسة الفطيسي  وقد  .على القيام بالعمل المخطط المطلوب منهم
في الرفع من   األساسي% من المؤسسات الليبية ال تطبق نظام محاسبة المسؤولية ذو الدور 50

والتي  ،عدم استخدام التكاليي المعيارية وتقارير األداء أكد  (2020عمارة   نكما أ .اءمستويات األد 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

118  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

في البيئة الليبية. وتعتبر محاسبية المسؤولية أداه مهمة لمساعدة اإلدارة   ،تعد ركيزة محاسبة المسؤولية 
واإلحصائية أكثر  حيث تجعل البيانات والمعلومات المالية  ،أساليب المحاسبة اإلدارية أحد باعتبارها 

ويساعد نظام محاسبة   المختلفة.المستويات اإلدارية  علىصالحية في إعداد الميزانيات التخطيطية 
المخططة والنتائج الفعلية ومعرفة  داءفي تقييم األداء عن طريق المقارنة بين معايير األ ةالمسؤولي

تخاذ  ،أسبابها ومعالجتها . (2019، وآخرون   الفطيسيداء القرارات التي تؤدي الى تحسين األ وا 
أنه ال يمكن تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في   (2012أظهرت دراسة الدواجي   ،عالوة على ذلك
أال   ،غلب المقومات لتطبيقه، وذلك لعدم توفر مقوم مهمأ الرغم من توفر  على ،مينلشركة ليبيا للت

في  افقد بينت نتائجها أن هناك قصور  ،(2004دراسة المقرو    المعيارية. أماوهو نظام التكاليي 
 (.2020 نقاًل عن عمارة،  الليبية توفر المقومات األساسية لنظام محاسبة المسؤولية في المؤسسات 

ومن بينها محاسبة   ،ن أدوات المحاسبة اإلداريةأ( إلى 2015عالوة على ذلك توصلت نو لي  
ات تحسين األداء المالي في المؤسسة يجابي على مختلي مؤشر تقوم بالتلثير اإل ،المسؤولية
والبع  األخر يساهم في   ،كالتحليل المالي ، فبعضها يساهم في عملية القيا  والتقييم ،االقتصادية

( أن محاسبة المسؤولية  2010ويؤكد األسطل   .التحسين المباشر لمؤشرات تحسين األداء المالي
أن تطبيق  كما  ؤسسات الصناعية في البيئة العر ية.تساهم في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للم

  ، محاسبة المسؤولية يساعد إدارة المؤسسات في تحقيق وظائفها من تخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة
 وخاصة في ظل نظام الالمركزية  ،وبالتالي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب 

أن هناك عالقة ذات داللة   إلى Okoye( 2011توصلت دراسة   و  (.Allahverdi، 2014اإلدارة  
وأوصت بلن يستخدم نظام محاسبة المسؤولية   ،إحصائية بين محاسبة المسؤولية واألداء اإلداري 

الدراسات السابقة أن  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 كمال،على سبيل المثال: تحقيق فر  أعلى من العوائد  

وفعاال للنمو واالستمرارية، فهو آلية تعك  نجاح   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 لها  . المرسومة  الفعالية(
باعتباره أداة رقابية فعالة تعتمد عليها في دراسة وتحليل مركزها المالي ور حية أموالها، وكذلك الكشي 
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مواطن القوة والضعي، مما يسمح لها باستغالل مواطن القوة لتدعيمها، ومحاولة معالجة نقا   عن 
(. 2015الضعي باتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة لها، ومن تم تحسين األداء المالي  نو لي، 

تجاتها، كما البد أن يكون للمؤسسات القدرة التنافسية من خالل تقديم ميزة تنافسية لمن ولتحسين أدائها
يتطلب األمر المحافظة على هذه الميزة والعمل على تطويرها لتستمر كميزة تنافسية في البيئة  

والذي يعد من أهم العوامل   ،ة المؤسسات إلى التحسين المستمرإدار المحيطة، األمر الذي يدفع 
يجاد أساليب فاعلة  إ ويتحقق ذلك من خالل  .الحديثة الستقرار الميزة التنافسية على المدى البعيد 

تتمثل فيما يطلق عليه بالكفاءات المحورية  والتي يتوقي التي و  ،للوصول إلى الفر  المستقبلية
عليها بقاء الشركة وتطورها او انسحابها من السوق(، أو القدرات التي تحقق للمنظمة مركز القيادة أو 

 (.2012، كعبد الملالريادة فيما تقدمه من منتجات أو خدمات  

 يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي:  قما سبو ناًء على 

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

    رايات البحثف .3

 لتالي:من خالل االطالأل على الدراسات السابقة، تم صياغة الفرضية ا
وتحسين األداء المالي في  ،ك عالقة غير مباشرة بين تطبيق نظام محاسبة المسؤوليةلهنا"

 التنافسية". المؤسسات الليبية من خالل الميزة 

 دف البحث  نننننه .4

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

 حث ننننالبية نننأهم .5

من أهمية تطبيق آلية من آليات المحاسبة اإلدارية، أال وهي محاسبة   تنبع أهمية البحث 
المسؤولية بهدف تعزيز المزة التنافسية واالرتقاء باألداء المالي. كما أن البحث يقدم نموذجا جديدا 

راسة المتغيرات الثالث، باختبار الميزة التنافسية كمتغير معتر  للعالقة بين تطبيق محاسبة  لد 
 المسؤولية وتحسين األداء المالي.
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 ار النظري للبحثنننننننننننإلطا .6
برز نظام محاسبة المسؤولية كلحد أساليب المحاسبة اإلدارية وكنظام فرعي منها، بهدف توفير 

تقارير أداء تعمل على رقابة عمل المسؤولين في األقسام واإلدارات و تقييم  معلومات محاسبية بصورة 
أدائهم ضمن إطار المسؤولية المكلفين بها والنابعة من الصالحيات الممنوحة من قبل اإلدارة العليا 

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

جعل من الصعوبة بإمكان فرد واحد أو مركز مسؤولية واحد القيام باتخاذ كافة القرارات اإلدارية 
واإلشراف والرقابة المباشرة. لذلك تم تقسيم العمل على مراكز مسؤولية وبلحجام مختلفة، وتفوي   

الحيات لمستويات إدارية مختلفة في مهام معينة مع مساءلة ومحاسبة كل فرد تم تفويضه عن  الص
مركز معين، فهنا يتم ر ط كل مسؤول مركز بالتكاليي واإليرادات المرتبطة به ومقارنة األداء الفعلي  

هدف  مع ما هو مخطط، ومن ثم تحليل االنحرافات ومعرفة أسباب حدوثها، ووضع أس  العالج لها ب
 (.2008،  واديتوفير نظام للمراقبة وتقييم األداء المالي 

 تحسين األداء المالي  1.6
إن األداء المالي هو تعبير عن أداء المؤسسة من خالل تحقيق عدد من األهداف المالية، 
المتمثلة في الر حية، وتحقيق معدالت نمو مرتفعة، وتحسين القيمة االقتصادية للمؤسسة، باإلضافة  

مواجهة المخاطر المالية الناجمة من استخدام الديون 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( أبوزيد، 
المالي في متابعة ومعرفة نشا  المؤسسة وطبيعته، متابعة ومعرفة الظروف االقتصادية والمالية  
المحيطة، المساعدة في إجراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية، والمساعدة في فهم  

 (. 2012التفاعل مع البيانات المالية  نور والحديثي،  

( الر حية: تقي  فاعلية اإلدارة في توليد األر اح،  1فتتمثل في   أما مجاالت األداء المالي 
( المركز السوقي: ويتمثل 2وتستخدم أيضًا للحكم على كيفية كفاءة استخدام المؤسسة لموجوداتها،  

(  3بالحصة السوقية للمؤسسة، وتشير إلى نسبة حجم األعمال المتوفرة لكل سلعة أو خدمة،  
االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج بما تتضمنه من موارد وطاقات مادية   اإلنتاجية: مقياسًا لمدى 
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( قيادة المنتجات: وتتمثل بقيام اإلدارات  4وبشرية متاحة للمنظمة، بما يكفل لها تحقيق أهدافها،  
الرئيسة بالمؤسسة بتقويم التكاليي والجودة والمركز السوقي لكل منتج من المنتجات الحالية  

( تنمية األفراد واتجاهات العاملين: والمشار إليه بوصفه مجال أداء 5خطط لها،  والمنتجات الم
رئيسي تسعى المنظمات لقياسه عن طريق تجميع تقارير متنوعة لتقويم األسلوب الذي تتبعه المؤسسة  

ى  ( المسؤولية العامة: مقايي  تقويم مد 6في سد االحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة،  
( والموازنة بين أهداف المدى 7نجاحها في تحمل مسؤولياتها نحو العاملين والموردين والمجتمع،  

القصير والمدى الطويل: تقوم المؤسسة بإجراء دراسة متعمقة بشلن التداخل بين مجاالت األداء 
ر في األر اح واالستقرا الرئيسية للتلكد من أن األهداف الحالية لم يتم تحقيقها على حساب 

  (Wheelen and Hunger, 2006).المستقبل

 حاسبة المسؤولية م 2.6
المسؤولية هي ذلك النظام الذي يقوم بتحديد مختلي مراكز اتخاذ القرارات بحيث يحقق  محاسبة 

ر ط الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي، وبالتالي يقوم بتقويم أداء المسؤولين عن تلك المراكز التي  
( بلنها أسلوب 84: 2013(، فيما أكد جابر  308: 2009لمسؤولية  عبد اللطيي، تسمى مراكز ا

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

ع وابالأل التكاليي واإليرادات المخططة والفعلية من قبل األفراد المسئولين عنها. فيما  عن نظام لتجمي
مسؤولية، وفقا الحتياجات المدراء من المعلومات  يرى أخرون أنها نظام يقي  نتائج كل مركز

(. واستنادا لما تقدم فإن محاسبة المسؤولية  318: 2019لتشغيل مراكز مسؤولياتهم  رشيد وآخرون، 
ي عبارة عن أداة ووسيلة تستخدم من قبل اإلدارة لغر  قيا  أداء األفراد واألقسام لضمان  ه

االنسجام الوحدات المختلفة مع اهداف المؤسسة. وحتى يحقق نظام محاسبة المسؤولية األهداف  
هيكل تنظيمي توضح فيه  -1(: 2013المرجوة منه، يجب توافر عدة مقومات كما ذكر جابر  

نظم للمحاسبية فعالة تمكن من حساب األداء الفعلي -2والمسئولية توضيحًا دقيقًا،  خطو  السلطة
 معايير رقابية كنظام التكاليي المعيارية والموازنات التخطيطية. -3مع ر طه بمراكز المسئولية 
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 لميزة التنافسية  ا 3.6
فيه المؤسسة  أن الميزة التنافسية عبارة عن مجال تتمتع  20(:  2002يشير المرسي وآخرون 

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

والتطوير أو وفرة الموارد  التكنولوجيا أو القدرة على خف  التكلفة أو الكفاءة التسويقية واالبتكار
 (Porter, 1986: 48المالية، أو تميز الفكر اإلداري، أو امتالك موارد بشرية مؤهلة". بينما يؤكد  

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

( إلى أنهةا ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم  37: 1996إبداأل بمفهومه الواسع". وأشار خليل  
تحقيقه في حةالة إتباعهةا الستراتيجية معينة للتنةاف ، ويتفق معظم الباحثين على أن نموذج بورتر  

 Porter) فسة التي تم ر طها بالبيئة، من خالل المنتجات التي  المعروف في تحديد استراتيجيات المنا
تقدمها الشركة والمتوافقة مع وحدات األعمال، هو األكثر تفضياًل، مما يتيح للمؤسسة تحقيق أعلى 
الكفاءة والجودة واإلبداأل واالستجابة للعمالء واألكثر موثوقية. وقد اعتمد بورتر في تصنيفه للميزة  

تي تتحقق للعميل والتي تتمثل اما في التميز أو التكلفة المنخفضة  كافي،  التنافسية على القيمة ال
2013.) 

 بين نظام محاسبة المسؤولية والميزة التنافسية وتحسين األداء المالي  العالقة 4.6
إن الطبيعة المتشاركة ألهداف المؤسسة وحاجات األطراف المرتبطة تنسحب على طبيعة مجاالت  

األهداف المتشابكة، وتفر  على المؤسسة تحقيق حد أدنى من التنسيق   األداء التي تغطي تلك
والتالزم بين تلك األهداف، بحيث تكون نتائج قيا  األداء في مختلي المجاالت متناغمة في كل 

(. ويرتكز األداء على قدرة 2012المراكز بالشكل الذي يدعم األداء الكلي للمنظمة  نور والحديثي، 
(، مما يشير إلى  2009ل التلثيرات الداخلية والخارجية لتحقيق أهدافه  زويلي، المؤسسة في استغال

أن اهتمام المؤسسة ببيئتها الداخلية ورفع أداء وحداتها، والنظر إلى السوق هما الكفيالن بتحسن  
مستوى األداء في البيئة التنافسية. كما يتلثر األداء المالي بعوامل متعددة تمثل في العوامل 

تصادية والعوامل التنظيمية مثل الهيكل التنظيمي والحجم، والعوامل اإلدارية مثل القدرات اإلدارية  االق
 للمستويات المختلفة، ومدى توفر جانب الخبرة والمعرفة لدى المديرين في كافة المستويات 
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 Hopkins and Hopkins, 1997)تحقيق األداء المالي الجيد، يجب أن تتطور القدرات  . ول
تنظيمية عند كافة المستويات بما يسهم في زيادة قدرة المؤسسة التنافسية ويمكنها من التعامل  ال

الصحيح مع بيئة األعمال، وتساعد في ضمان تنفيذ العمليات بكفاءة وبالتالي كسب مزايا تنافسية  
 (.2012تؤدي إلى تطوير األداء المالي  نور والحديثي، 

محاسبة المسؤولية مهم في جميع المؤسسات بغ  النظر   ومن هذا المنطلق فإن تطبيق نظام
عن طبيعة نشاطها سواٌء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية أو كانت هادفة للر ح أو غير هادفة  
للر ح. وعدم إعطاء األهمية الكافية لدور محاسبة المسؤولية في ظل تعدد مؤشرات تحسين األداء 

يزتها التنافسية، والتي تعتبر بدورها من المؤشرات غير المالية  المالي، قد يؤثر بالسلب على تحقيق م
النابعة من قدرة المؤسسات على استغالل مواردها المادية أو البشرية أو الفكرية وقد تتعلق بالجودة أو 
بالتكنولوجيا أو القدرة على تخفي  التكلفة. ولهذا فإن المؤسسات الصناعية في حاجة لنظام محاسبة  

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

 . المؤسسات الليبية من خالل الميزة التنافسية
 الدراسة الميدانية  .7

 البحث  منهعية 1.7
تناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة يوالذي  ،هج الوصفي التحليليالمن اعتمد البحث على

  ها يتفاعل مع غير أنه ،ومتاحة للدراسة والقيا  كما هي في الواقع دون تدخل الباحث في مجرياتها
 : البحث على نوعيين أساسيين من البيانات هذا وسوف يعتمد  .ويصفها ويحللها

نات لدراسة بع  مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات البيانات األولية: وذلك بتوزيع استبيا  -
الالزمة في موضوأل البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام التحليل اإلحصائي واستخدام  

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

الخاصة أو المتعلقة بمتغيرات  والمنشورات البيانات الثانوية: وذلك بمراجعة الكتب والدوريات  -
 ، والميزة التنافسية(. ةالمسؤوليمحاسبة  المالي،البحث  تحسين األداء 
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 معتمع وعينة البحث  2.7
ونظرا   ة.ينة مصراتبمد  والخا  يتكون مجتمع البحث من المحاسبين العاملين بالقطاعين العام 

لصعوبة تحديد مجتمع البحث بشكل دقيق، األمر الذي يصعب معه اختيار عينة عشوائية تم اختيار  
الماجستير  طلبة  اقتصرت الدراسة المقطعية على  . حيث عينة غير عشوائية من مجتمع البحث 

استبانة،   50ت الموزعة بلغت االستبانامصراتة. وقد باألكاديمية الليبية/ الممارسين لمهنة المحاسبة 
 . ةاستبان 47تبين أن الصالح للتحليل منها هو  

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

   يا  كل متغير من متغيرات البحث؛ حيث استخدم لقيا  المتغير التابع  تحسين األداء( المقيا لق
( بعد تعديله لمالءمة البيئة المحلية، احتوت كل فقرة على 2014المستخدم من قبل نور وآخرون  

خم  إجابات (دائما، غالًبا، أحيانا، نادرا، إطالقا ، حيث تمثل الخانة األولى  دائمةًا( الحةد األعلةى 
تجابة عليها  درجة درجات ، أما الخانة  إطالقا  فقد أعطي لالس 5للمشاركة االجتماعية بوزن (

( ذو المستويات الخم  باعتباره أنسب المقايي   Likert Scaleواحدة(. ووفًقا لمقيا  ليكرت  
( لقيا  المتغير  2019الخاصة لقيا  االتجاهات تم االعتماد على دراسة الفطيسي وآخرون  

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

 تحليل البيانات  4.7
  تم عر  وتحليل البيانات التي تم تجميعها من خالل االستبيان بواسطة البرنامج اإلحصائي 

 SPSS) . اختبار الموثوقية ألداة   إجراءثم ومن إجراء اختبار اعتدالية البيانات،  ففي البداية تم
باستخدام أداة ماكرو لغر   االنحدارالدراسة عن طريق 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 بواسطة
 قيم وقعت  إذا طبيعي توزيع ذات  تعتبر الدراسة بيانات  أن( George and Mallery   2010يرى 
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 االلتواء نتائج اختبار (1  رقم الجدول ويعر   .2 +و 2 - بين ئيةحصااإل االلتواء والتفلطح
 الدراسة بيانات  بلن  القول يمكننا المقترح، وبالتالي المدى ضمن تقع القيم أن النتائج وتظهر  والتفلطح،

 الطبيعي.  التوزيع تتبع
 

 والتفلطح  االلتواء قياس (1)عدول 
 Kurtosisالتفلطح  Skewness االلتواء المتغيرات

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

 1.599- 146.- تحسين األداء المالي 

 
 المقياس  ثبات 2.4.7

لحصول عليها في حالة تكرار  التي تم ا ،يقصد بالثبات إمكانية الحصول على نتائج مشابهة للنتائج 
وفي ظروف مشابهة، وباستخدام معادلة  ألفا كرونباخ( لهذا الغر  فإذا زادت  داءاالختبار بنف  األ

وبالرجوأل   ،(Sekaran, 2003( اعتبر المقيا  جيدًا  %60النسب الناتجة عن هذا االختبار عن  
تغيرات الدراسة كانت أعلى من النسبة  إلى نتائج االختبار تبين أن قيمة ألفا كرونباخ لمقايي  م

مما تشير إلى أن المقايي  المستخدمة في االستبيان  ، (2كما هي مبينة في الجدول رقم   ،المقبولة
 تتميز بالثبات بما يضمن تحقيق الغر  الذي وضعت ألجله.  

 معامل كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة ( 2) عدول
 خ ألفاقيمة كرونبا راتقعدد الف المتغيرات

 94.6% 28 محاسبة المسؤولية
 65.3% 08 الموقي التنافسي 

 90.7% 10 تحسين األداء المالي 
 

 اختبار فراية الدراسة  3.4.7
 Macro أداةتم استخدام  ،الختبار فرضية الدراسة وتحليل العالقة غير المباشر  الوساطة( 

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

ويعتمد   .ثبات وجود التوسطإ وبالتالي  ،تستخدم األداة لفح  التلثير المباشر والتلثير غير المباشر
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فإذا كان الصفر ال ينتمي  ، لثقةحيث يظهر حد أدنى وحد أعلى لفترة ا هذا االختبار على فترات الثقة،
% نستنتج وجود عالقة غير مباشرة ذات 95للمجال المحدد بين الحد األدنى واألعلى لفترة الثقة 

فهذا يدعم بلن التلثير غير   ،بما أن مجال الثقة ال يتضمن الصفر ،خرآبمعنى  .ئيةإحصاداللة 
ئية الختبار العالقة غير  حصااإل(. وفيما يلي النتائج Hayes, 2013: 109المباشر إيجابي  

 المباشرة بين متغيرات البحث.

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

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

  ، وهي =R.457القيم الخاصة بالنموذج المقدر، فكانت قيمة االرتبا  ( 3رقم   ويوضح الجدول 
مدى تفسير المتغيرات المستقلة  ئيًا، بينما كانت قيمة مر ع االرتبا  والذي يوضح إحصانسبة عالية 

، أي أن النموذج المقدر الخا  بالبحث يشير إلى أن  R2= 0.2089 في تقدير المتغير التابع
من   ،باإلضافة إلى ذلك . % من التغير في المتغير التابع20.89التغير في المتغيرات المستقلة يفسر 

نت معنوية عند مستوى  وكا ،5.809والتي بلغت  Fالتحليل قيمة اختبار  ضمن مخرجات 
ئًيا بين 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 

 
 

لمحاسبة المسؤولية على تحسين األداء المالي من خالل الميزة   ة غير المباشر  العالقة تيثير •
بها  ى ةةةأوص الذي Pootstrapتخدام ةمن أجل اختبار العالقة غير المباشرة تم اس التنافسية:

Pearch and Hayes   2008 ) باستخدام تقنية ماكرو بواسطة برنامجSPSS   لغر  فح
تم استخدامها أساسا للعينات الصغيرة ويستند ي لبوتسترابينغ وطريقة ا، معنويات التلثيرات غير المباشرة

 :  اإلحصائيوفيما يلي نتائج التحليل  على بناء مجال للثقة وافترا  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 أن التلثير الكلي لمتغير تطبيق محاسبة المسؤولية على  حصامن خالل النتائج اإل

، كما أنه يتبين وجود تلثير غير  0.05عند مستوى معنوية  0.3976المالي قد بلغ  داءتحسين األ
الل القدرة التنافسية للمؤسسات  المالي من خ داء مباشر لتطبيق محاسبة المسؤولية على تحسين األ

دنى والحد والقيمتين الحد األ ،0.05وهي معنوية عند ، Z=2.0351حيث كانت قيمة  ،الليبية
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( واللتين ال يقطعهما الصفر، مما يؤكد وساطة (LLCI=0.0276 & ULCI=0.5189على األ
 .المالي داءتغير تحسين األالتنافسية للعالقة بين 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) ، البد من توافر الشرو   أنه الذي أشار ألثبات العالقة الوسطيةو

أن يظهر المتغير المستقل أثر على   :وجود تلثير للمتغير المستقل على الوسيط، ثانياً  :التالية: أوالً 
تحققت الشرو  الثالث ما فإذا  .غير التابعتأن يؤثر المتغير الوسيط على الم :المتغير التابع، وثالًثا

ثبتت الوساطة إذا قل تلثير المتغير المستقل في وجود الوسيط من عدمه. فإذا استمر تلثير   ،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  
وتبين أن األثر المباشر للمتغير المستقل  محاسبة المسؤولية( على المتغير التابع  تحسين   ،السابقة

ة المتغير الوسيط  الميزة التنافسية(، بينما أظهر التلثير  فضاإبعد  ،ئًياإحصادال المالي( غير  داءاأل
مما يؤكد على أن الميزة   ،ئية في النموذج األول بدون متغير وسيطحصا المباشر ذو الداللة اإل

 ة. المالي في المؤسسات الليبي داءالتنافسية تتوسط بالكامل العالقة بين محاسبة المسؤولية وتحسين األ
        

        
 تيثير المتغيرات على المتغير التابع( 1)الشكل 
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 مناقشة النتاجج .8
يهدف البحث إلى دراسة وتحديد أثر الميزة التنافسية كمتغير وسيط على العالقة بين تطبيق  
محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي. ومن أجل ذلك، تم اختبار فرضية البحث التي تن  على 

نالك عالقة غير مباشرة بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي في أنه: "ه
المعدة  Macro Process for SPSSالمؤسسات الليبية من خالل الميزة التنافسية". وباستخدام أداة 

معنوية تؤيد قبول النموذج  f ة( أظهرت إحصاءPreacher and Hayes  2008من قبل 
أظهرت وجود تلثير لتطبيق محاسبة المسؤولية على  tث. كما أن قيمة اختبار المستخدم في البح

؛ 2010الميزة التنافسية، وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات السابق  على سبيل المثال: األسطل، 
(. عالوة على ذلك، فإن وجود تلثير لتطبيق محاسبة المسؤولية على األداء المالي  2015الخالدي، 
(، التي توصلت إلى أن تطبيق محاسبة المسؤولية تؤثر على  2011ع دراسة المطيري  تتماشى م

( التي أوضحت أن أدوات 2015األداء المالي لشركات النفط الكويتية، وكذلك دراسة نو لي  
المحاسبة اإلدارية تقوم بالتلثير اإليجابي على مختلي مؤشرات تحسين األداء المالي في المؤسسة 

كما بينت النتائج ووجود تلثير للقدرة التنافسية على األداء المالي بما يتالءم مع دراسة   االقتصادية.
يجابية بين كل من استراتيجية قيادة 2016هرز هللا   (، التي أظهرت عالقة ذات داللة إحصائية وا 

لمباشرة  التكلفة واستراتيجية التمايز واألداء المالي. وباستخدام أداة ماكرو لفح  العالقة غير ا
المتوقعة بين تطبيق آليات محاسبة المسؤولية وتحسين األداء المالي، أظهرت نتائج الدراسة أن  
يجابية، وذات داللة إحصائية   تطبيق آليات محاسبة المسؤولية تمتلك عالقة غير مباشرة مؤثرة وا 

 باألداء المالي من خالل الميزة التنافسية، باإلضافة إلى عالقتهما المباشرة. 

 البحث  اتمةخ .9
العالقة غير المباشرة بين تطبيق محاسبة المسؤولية واألداء المالي من خالل الميزة  دراسةبعد 

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

  ت المالي، كما أثبت  وتحسين األداءاألداء لدورها الوسيط في تدعيم العالقة بين محاسبة المسؤولية 
المسؤولية( للنهو  بالموقي  الدراسة أهمية استخدام إحدى أدوات المحاسبة اإلدارية  محاسبة 

من   د هناك ضرورة ألجراء المزي و هذا تبين بلن .التنافسي من أجل تحسين األداء المالي للمؤسسات 
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الدراسات باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية المختلفة كمتغيرات مستقلة، أو اختبار متعدد األبعاد  
 لمتغيري الميزة التنافسية ومحاسبة المسؤولية. 

 المراعع 
، والتنبةؤ بةالتعثر المصةرفي استخدام مخرجات التحليل المالي في قيةا  أداء البنةوك التجاريةة. )2017أبوزيد، سليمان  

المسةيلة، كليةة العلةوم االقتصةادية، التجاريةةة  -اطروحةة دكتةوراة فةي العلةوم االقتصةادية، جامعةة محمةد بوضةياف 
 وعلوم التسيير، الجزائر.

دور بيانةةات التكةةاليي فةةي تفعيةةل القةةدرة التنافسةةية فةةي ضةةوء آليةةات الحوكمةةة دراسةةة (. 2010أحمةةد محمةةود   األسةةطل،
 منشةةةورة،رسةةةالة ماجسةةةتير  ،الماليةةةةالصةةةناعية المدرجةةةة فةةةي سةةةوق فلسةةةطين لةةةألوراق  المؤسسةةةاتعلةةةى  تطبيقيةةةة
 غزة. اإلسالمية،الجامعة 

 .سعوديةال بيةرالع ياض، المملكةر، الردار المريخ للنش ،األداء المالي لمنظمات األعمال(. 2000  حاترف يد،السع
الصةةناعية  المؤسسةةاتمسةةؤولية فةةي تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية فةةي دور محاسةةبة ال(. 2015المعتصةةم مفضةةي   الخالةةدي،

 األردن. جدارا،جامعة  ،السعودية
  .، الدار الجامعية، اإلسكندريةالميزة التنافسية في مجال األعمال (.1996 نبيل مرسي ، خليل

يةة دار المسةتويات اإلدور نظم محاسبة المسةؤولية فةي قيةا  كفةاءة  (.2005  ، ندىعبد المطلب. جاسم، جبار الر يعي
 .59-47، (4 18، مجلة التقنياتالمختلفة، 

يةة دار دور نظام محاسبة المسؤولية في قيا  كفةاءة المسةتويات اإل(. 2005ندى   المطلب،عبد  جاسم،جبار  الر يعي،
 األردن. عمان، منشورة،رسالة ماجستير  الغذائية،المختلفة دراسة تطبيقية في الشركة الوطنية للصناعات 

الصةةناعية فةةي قطةةاأل غةةزة دراسةةة  المؤسسةةاتمقومةةات تطبيةةق محاسةةبة المسةةؤولية فةةي (. 2007ديةةاال جميةةل   الةةرزي،
 غزة. اإلسالمية،الجامعة  منشورة،رسالة ماجستير  ،غزةالصناعية في قطاأل  المؤسساتتطبيقية على 

حاسةةةبة المسةةةؤولية فةةةي تعزيةةةز دور م (.2019 زانةةةا مجيةةةد  صةةةادق، سةةةليمان.فيةةةان  سةةةعيد، .نعبةةةد الةةةرحمرشةةةيد، شةةةلير 
  .328-317، 34، وعلوم االنسانيات واالجتماأل واآلدابمجلة الفنون  االصالح،مقومات 

وتجنةب  المؤسسةةبيئة الةتحكم المؤسسةي فةي اسةتمرارية  ألبعاددور التحليل االستراتيجي  (.2009 حسن  أنعامزويلي، 
 .141-109 ،(20  1 ،الجامعةمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية االزمات المالية 

دور اليقظةةة التنافسةةية فةةي تنميةةة الميةةزة التنافسةةية دراسةةة حالةةة مطةةاحن الظهةةرة (. 2017بورغةةة   حيةةاة،و سةةمية، غةةوالم 
جامعةةة الجيالنةي بونعامةةة بةةوخمي   أعمةال،ة إدار تخصةة   منشةةورة،رسةةالة ماجسةتير  العطةاف،بسةيد  بوعبيةةدة 

 الجزائر. التسيير،تجارية وعلوم كلية العلوم االقتصادية وال مليانة،
مجلةة جامعةة فةي تقيةيم األداء فةي معاهةد هيئةة التعلةيم التقنةي.  ودورها. محاسبة المسؤولية (2013 صباح هاشم جابر 

 .92-81، (1 21 ،والتطبيقيةالعلوم الصرفة  :بابل
الجامعيةةةة، اإلسةةةكندرية،  رلةةةدا، ايةةةةدار اإللمحاسةةةبة ااالتجاهةةةات الحديثةةةة فةةةي  .(2009ناصةةةر نورالةةةدين   ،يعبةةةد اللطيةةة 
 .رمص
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رسةةالة ماجسةةتير،  ،ة المعرفةةة كمةةدخل لتةةدعيم القةةدرة التنافسةةية للمؤسسةةة االقتصةةاديةإدار  (.2012المالةةك، بوركةةة  عبةةد 
 قسنطينة.  متنوري،جامعة  والتجارية،كلية العلوم االقتصادية 

، ي للمشةاريعدار في تحسين فاعلية تقةويم األداء اإل أثر العوامل االستراتيجية (.2009العزيز  العبيدي، أمل سعود عبد 
 الدنمارك. ة واالقتصاد،دار كلية اإل ماجستير غير منشورة، األكاديمية العر ية، ةرسال

مجلة التجارية الليبية، مدى توفر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المصارف   .(2020عمارة، محمد سالم  
 . 50-27، 7العلمية،  صبراتةجامعة 

واقع نظام محاسةبة المسةؤولية فةي . (2019عمر المنشاز   ،أسامةو ميالد الشلباق  ،محمدو أحمد  يعبد الغنالفطيسي، 
 -1 ،9، كلية االقتصاد والتجارة -: جامعة المرقب مجلة آفاق اقتصاديةالمؤسسات الليبية: دراسة استطالعية. 

28. 
، رسةالة ماجسةتير غيةر ميزة التنافسةية للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطةدور التلهيل في تحقيق ال (.2013 هدى  كافي،

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

 جامعة النيلين. التجارة،الكلية  منشورة،غير 
ة دار التفكيةر االسةتراتيجي واإل (.2002 طةارق رشةدي  جبةة، .مصةطفى محمةود ،أبةو بكةر .ين محمةدجمال الةد، المرسي

 الدار الجامعية، اإلسكندرية.اإلستراتيجية: منهج تطبيقي، 
رسةةالة ماجسةةتير  ،الكويتيةةةأثةةر محاسةةبة المسةةؤولية علةةى ر حيةةة شةةركات الةةنفط (. 2011نةةواف جهةةز محمةةد   المطيةةري،

 األردن. عمان،شرق األوسط جامعة ال منشورة،غير 
مةةدى تطبيةةق نظةةام محاسةةبة المسةةؤولية فةةي المنظمةةات األهليةةة الفلسةةطينية دراسةةة تطبيقيةةة (. 2009سةةالم توفيةةق   مكةةي،

 اإلسةالمية،الجامعةة  منشورة،رسالة ماجستير  ،غزةتحليلية على المنظمات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاأل 
 غزة.

مةدى كفةاءة األداء المةالي فةي شةركات التةلمين دراسةة تطبيقيةة  .(2018 علةي مسةعود ، فةةعر و ساسي المندلسي، ناجي 
 .227-201، (2) 2 جامعة صبراتة العلمية، مجلةللتلمين، في شركة ليبيا 

ية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصةادية دراسةة حالةة دار استخدام أدوات المحاسبة اإل(. 2015  ، نجالءنو لي
 بسةةكرة،جامعةةة محمةةد خيضةةر  المحاسةةبة،رسةةالة دكتةةوراه فةةي مجةةال  ،الجزائةةرلمطةةاحن الكبةةرى بجنةةوب مؤسسةةة ا

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

 .45-1، (4)4الخليج، لشركات األدوية األردنية "، مجلة جامعة األداء المالي 
ة الجةودة إدار أثةر  (.2014 ،ديسةمبر النحةوي، محمةد محمةود و  أحمد زعبد العزيالشر اتي، و  أبراهيمنةةور، عةبةد الةنةاصةر 

 ، المةةؤتمردنيةةةاألر الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة  المؤسسةةاتة التكلفةةة فةةي تحسةةين األداء فةةي إدار الشةةاملة وتقنيةةات 
ةةراف مسةةتقبل التجةةارة الدوليةةة فةةي ضةةوء منظمةةة  كليةةة االقتصةةاد والعلةةةوم  التجةةارة،الةةدولي العاشةةر بعنةةوان استشةةةةةةة

 .األردن –جامعة الزرقاء -ية دار اإل
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: دراسةةةة تطبيقيةةةة فةةةي يواألداء المةةةالالتنافسةةةية  الجةةةودة االسةةةتراتيجياتواستكشةةةاف  لاسةةةتغال (،2016 أحمةةةد  هللا،هةةةرز 
"المةؤتمر العلمةي الةدولي السةاد  المشةترك بعنةوان: "االسةتدامة وتميةز األداء فةي  لمنشآت الصناعية الفلسطينيةا

 األردن. –عمان  -المنظمات في ظل بيئة عدم التلكد، الجامعة االردنية 
رسةةالة  ،ؤوليةالمسةة دور التقةةارير الرقابيةةة فةةي تقةةويم األداء فةةي ظةةل تطبيةةق محاسةةبة (. 2008نمةةر   رعبةةد الناصةة  وادي،

 .السودان النيلين،جامعة  منشورة،دكتوراه غير 
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 ملخصال
 الشركات في الضريبية التكاليف على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر علىالدراسة إلى التعرف  هذه هدفت    

 التخطيطة و المترتب الضريبة مبلغ علىوأثره  ،من خالل معرفة دور ممارسة التحفظ المحاسبي ،الفلسطينية
  (72) منها وتم استرداد ،استبانة (100)توزيع  وقد تم   ،ةالفلسطيني الشركات في المؤجلة الضرائبو  الضريبي
 في الدخل ضريبة وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين عالقةإلى وجود وتوصلت نتائج الدراسة  استبانة،
  أن  ، و األصول تقدير في التقليل أو ،المبالغ إمكانية من يحد المحاسبي التحفظ أن   حيث ؛الفلسطيني الشركات

 لتخفيض ؛القوائمهذه    يف  للتالعب مجاًل  المالية القوائم عديم   إعطاء على يعمل المحاسبي التحفظ استخدام عدم
 . المترتبة الضريبة تخفيض ثم ومن الدخل

 بنسبة الفلسطينية للشركات المالية القوائم إعداد عند المحاسبي بالتحفظ التقيد على العملالدراسة أوصت ب    
 القوائم عدادإ عند المحاسبي بالتحفظ الفلسطينية الشركات تقيد مدى بمتابعة الرقابية الجهات قيامو  ،مقبولة
 .الشركات لهذه المالي المركز حقيقة القوائم هذه تعكس لكي ؛المالية

 الضرائب المؤجلة.  ،التخطيط الضريبي ،التكاليف الضريبية ،: التحفظ المحاسبيالكلمات الدالة
Practicing Accounting Conservatism and its Impact on Tax Costs in 

Palestinian Companies 

DR. Salim Amera ELamour 
University of palestine 

.comamoursal3@gmail 
Abstract  

This study aims to identify the tax costs in Palestinian companies, through knowing 

the role of practicing accounting conservatism and its impact on the amount of tax 

incurred, tax planning and deferred taxes in Palestinian companies. A total of 100 

questionnaires were distributed and 72 were recovered among income tax employees and 

auditors. The findings of the study indicate that there is a relationship between practicing 

accounting conservatism and the income tax in Palestinian companies, as the accounting 

conservatism limits the possibility of overestimating or underestimating the assets. The 

findings also indicate that if the accounting reservation is not used, it leads to 

manipulation of the financial statements by reducing the amount of your gross income 

that is subject to taxes. The study recommended the need to focus on accounting 

conservatism when preparing financial statements of Palestinian companies due to its 

importance for financial statements users. 

Keywords: Accounting Conservatism, Tax Costs, Tax Planning, Tax Deferred. 
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 المقدمة . 1
 لمواجهة مهاستخدا يتم حيث ؛ ةالمهم المحاسبية المفاهيم من المحاسبي التحفظ مفهوم يعتبر

 عنها ينتج ال  بحيث  ؛المالية التقارير إعداد  عند  والحذر الحيطة أخذ  تتطلب  التي، التأكد  عدم
 في بدورها تؤثر التي  المعايير  من مشتق وهو ،وااللتزامات  للمصروفات  تقليل  أو للدخل تضخيم
 مالية قوائم نتاج إ على المحاسبي التحفظ بمبدأ التمسك يعمل وكذلك ،المحاسبية المعلومات جودة
 ،المعلومات  وتماثل المناسب  والتوقيت  المالءمة على تأثير له المفهوم هذا وأن  ، عالية جودة ذات 
  ة.المالي المعلومات  جودة على مؤشر يعتبر والتي

 المحاسبي  التحفظ استخدام إلى تميل الشركات  تجعل التي الدوافع من الضريبية التكاليف وتعد 
 الضريبية السلطات  أن  ،   (X. Qiang. 2007،p765) أشار وكذلك، المالية القوائم إعداد  عند 
 غير خسائر حدوث  إلى تشير والتي، معينة  بأحداث  المرتبط الشرطي بالتحفظ تقبل أن يمكن
 عن  للمخزون  السوقية القيمة انخفاض  أو،  التكلفة عن الثابتة األصول قيمة انخفاض :  مثل محققة
 تكاليف تحميل مثل معينة بأحداث  المرتبط وغير المشروط غير بالتحفظ يتعلق فيما اأم  ، التكلفة

 .به تقبل ال  الضريبية السلطات  فإن   ،السنة  نفس في الدخل قائمة على  الملموسة غير األصول
دراستي:    منها المحاسبي للتحفظ الفلسطينية الشركات  ممارسة مدى قاست  دراسات  عدة وهناك

 في المحاسبي  التحفظ مستوى  انخفاض  أظهرت  التي (، و  2015،يعل الشيخ :  2014،النجار)
 التأمين قطاعي في اأم   ،االستثمار قطاع في الفلسطينية الشركات  في المالية والتقارير م،القوائ

 . اكبير   اتحفظ   هناك كان والبنوك
 السابقة تالدارسا. 2

 ، ومنها:ةالدارسهناك العديد من الدراسات السابقة لهذه  
 التحفظ ممارسة عالقة معرفة إلى  الدراسة هذه تهدف (:2019، وآخرون  قزال) دراسة •

 للتحفظ مرتفع مستوى  وجود  إلى الدراسة وتوصلت ، لالدخ تخفيض  بممارسات  المحاسبي

 .الدخل تمهيد  ظاهرة وجود  إلى إضافة ،المحاسبي
هدف إلى توضيح العالقة بين التحفظ  توأم ا هذه الدراسة ف  :( 2019)صماري وآخرون، دراسة  •

وبيان كيفية التقليل من    من جهة أخرى،  ب الضريبي والضرائب المؤجلةوالتهر    من جهة،  المحاسبي
ظاهرة التهرب الضريبي باستخدام التحفظ المحاسبي من خالل الضرائب المؤجلة بالتطبيق على 

النتائج التي توصلت إليها   وكانت أهم  ،فرد في البيئة المحاسبية الجزائرية (70)عينة مكونة من 
ضرائب المؤجلة عند إعداد التقارير  على ال  كبير    التحفظ المحاسبي يؤثر بشكل    أن    :هيهذه الدراسة  

الضرائب  وأن   ،تطبيق سياسات التحفظ المحاسبي ال تؤثر على التهرب الضريبي وأن   ،المالية
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الشركات يمكن أن تستخدم التحفظ المحاسبي    ، وأن  على التهرب الضريبي  كبير    المؤجلة تؤثر بشكل  
 ريبية. ض كوسيلة لتقليص األعباء ال

 الدولية المحاسبية  المعايير بين العالقة معرفة إلى الدراسة هذه  هدفت  (:2018)صبرينة،    دراسة •

 ممارسة على فعال   بشكل   أثر  قد  المحاسبية المعايير  إصدار أن   إلى توصلت ي، و المحاسب والتحفظ

 المحاسبية المعايير  بعض  أن   إال ،السياسة لهذه الشديدة االعتراضات  ورغم ،المحاسبي التحفظ

 .نصوصها في تضمنته
 مستوى  بين العالقة في البحث  إلى الدراسة هذه هدفت (:2018، مصطفى ،حمادة )دراس •

 ،المستحقات  باستخدام األرباح في والتالعب ، المصرية الشركات  في المشروط المحاسبي التحفظ
 في المحاسبي التحفظ مستوى  زاد  كلما هأن   إلى الدراسة هذه وتوصلت ، الحقيقية االنشطة وباستخدام

 . المستحقات  باستخدام باألرباح التالعب  في جوهري  انخفاض  إلى ذلك أدى المصرية الشركات 
 في المحاسبي التحفظ مستوى  قياس إلى  الدراسة هذه تهدف (:2017، عبسو  شهيدة )دراس •

 ثم ومن ،عالية بجودة األرباح رقم تمتع ومدى ،المالية لألوراق دمشق سوق  في المدرجة الشركات 

 نسب  في اختالف وجود  إلى وتوصلت  ،المحاسبية األرباح  جودة في المحاسبي التحفظ تأثير  اختبار 

 لألوراق دمشق سوق  في المدرجة للشركات  المختلفة  واألعوام، الشركات  بين  المحاسبي  التحفظ

  .المالية

 ؛األرباح إدارة ممارسة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه  هدفت  (2017ر،العمو   ،جودةة )دراس •
 ودور ،األرباح إدارة وأساليب ، غزة قطاع في  العاملة الفلسطينية  الشركات  قبل  من ضريبية  لدوافع
 إلدارة ممارسة وجود  إلى الدراسة هذه وتوصلت  ،منها والحد  ،اكتشافها في الدخل ضريبة موظفي
 .الفلسطينية الشركات  في ضريبية لدوافع األرباح

 المحاسبي التحفظ بين العالقة في البحث  إلى الدراسة هذه هدفت (:Lin et al.,2014) دراسة •

دارة  األقل هي المالية التقارير في تحفظا   األكثر الشركات أن   إلى الدراسة هذه وتوصلت  ،األرباح وا 

   .المؤسسية والملكية األرباح إدارة بين عكسية   عالقة   هناك وأن  ، األرباح إلدارة ممارسة  
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة الشركات السودانية ت  (:2014دراسة )علي،   •

وقد توصلت  ،وما إذا كانت تتبع التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ،لعملة التخطيط الضريبي
هذه الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين التخطيط الضريبي والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية  

 للشركات المساهمة في السودان.
 المحاسبي التحفظ مستوى  في البحث  إلى الدراسة هذه هدفت (:Suzan et al., 2012) دراسة •

،  (2009-2006) من الممتدة الفترة عن صناعية شركة (259) دراسة خالل  من األرباح إدارة على



 الضريبية في الشركاتممارسة التحفظ املحاسبي وأثره على التكاليف 

139                                                                                                    

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 ممارسة   األقل هي كبير بشكل المحاسبي التحفظ تطبق التي الشركات  أن   إلى الدراسة هذه وتوصلت 

 .األرباح إلدارة
 التحفظ مستوى  تفاعل مدى استكشاف إلى الدراسة هذه تهدف  (:Valipour et al., 2011)  دراسة •

 أن   إلى الدراسة هذه وتوصلت ، طهران بورصة في الدخل تمهيد  ممارسات  مع المشروط المحاسبي

 بشكل   الدخل تخفيض  بهدف ؛المشروط المحاسبي التحفظ  باستخدام تقوم  لدخلها الممهدة الشركات 

 .االنتهازية اإلدارة ألغراض  المحاسبي التحفظ استخدام إلى يشير ما وهو ،كبير  

 ث  مشكلة البح.3
 المبادئ تعدد  وأن   ،المالية التقارير لمستخدمي  أهمية   البنود  أكثر من المحاسبي الربح يعد 
 السنوي  الربح رقم تحديد  من عنها ينتج وما  ،المحاسبين قبل من المستخدمة المحاسبية والقواعد 
 ،الشركة تتحملها التي الضريبية التكلفة وتحديد  ،للضريبة الخاضع الدخل لتحديد  ؛األساس يعتبر
 للتكاليف تخفيض  عليه يترتب  ،األرباح ببعض  االعتراف وتأجيل ،المحاسبي التحفظ ممارسة وأن  

 أو مؤجلة   ضريبية   أصوال   كانت  سواء المؤجلة الضرائب  وكذلك ،الشركات  على المترتبة الضريبية 
 المستحقة الضريبة مقدار ارتباط :"  أن   Watts  (2003  :291)  ذكر وقد  ،مؤجلة   ضريبية   التزامات  
 المحاسبي التحفظ ضمن تندرج سياسات  لممارسة ؛لإلدارة اقوي   ادافع   ادائم   د يول    المحققة بالنتيجة

"،  الضرائب  مصالح لدى مقبولة الممارسات  هذه مادامت  المستحق الضريبة مقدار تخفيض  أجل من
  فهم حسب -ه من عدة جوانب، إال أن   المحاسبي التحفظ تناولت  السابقة  الدراسات  وعلى الرغم أن  

 الشركات  في ية الضريبعلى التكاليف  المحاسبي التحفظ موضوع أثر  تناوللم يتم  -الباحث 
حيث أن الشركات  ؛والتي تختلف عن الشركات بالدول األخرى من عدة جوانب  ،الفلسطينية

الفلسطينية تعمل في بيئة اقتصادية وسياسية تعاني من اختالالت كبيرة من أهمها االحتالل  
االسرائيلي وما نتج عنه من ارتباط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي والقيود االسرائيلية  

 (. 2013والتي تحول دون خلق أنشطة اقتصادية مستدامة )ماس, 
 :التالي السؤال في الدراسة  مشكلة مثلتت لذلك  

 الشركات في الضريبية التكاليف على المحاسبي التحفظ ممارسة على المترتب األثر  ما
 الفلسطينية؟ 

 : يات البحثضفر . 4
 وضريبة ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال :الرئيسة الفرضية
 .الفلسطينية الشركات  في الدخل
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 ،المحاسبي التحفظ  ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال : األولى الفرعية الفرضية
 .الفلسطينية الشركات  على المترتب  الضريبة مبلغ وبين

 ،المحاسبي التحفظ  ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال : الثانية الفرعية الفرضية
 .الفلسطينية الشركات  في الضريبي التخطيط وبين

 وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد  ال:  الثالثة الفرعية الفرضية
 .الفلسطينية الشركات  في المؤجلة الضرائب 

  أهداف البحث. 5
 الضريبية التكاليف على  المحاسبي التحفظ  ممارسة  أثر  على التعرف في  الرئيس  الهدف يتمثل     
 :يلي كما للدراسة الفرعية األهداف صياغة ويمكن ة،الفلسطيني الشركات  لدى

 .الفلسطينية الشركات  على المترتب  الضريبة مبلغ على المحاسبي التحفظ أثر على التعرف •
 .الفلسطينية  الشركات  في الضريبي التخطيط على المحاسبي التحفظ أثر على التعرف •
  ة.الفلسطيني الشركات  في المؤجلة الضرائب  على المحاسبي التحفظ أثر على التعرف •

 :. أهمية البحث6
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع الذي تناولته، وهو موضوع التحفظ المحاسبي  
وخاصة عالقته بالتكاليف الضريبية، حيث توجد ندرة في االبحاث التي تناولت هذا الموضوع، 
 وسوف تعمل هذه الدراسة على محاولة تفسير آثار التحفظ المحاسبي على التكاليف الضريبية.   

 : ات البحثمحدد. 7
 ؛ ي الحسابات في المحافظات الجنوبية فقطراجعوم  ،جراء الدراسة على دوائر ضريبة الدخلإتم  ي

 لصعوبة الوصول وتطبيق الدراسة في المحافظات الشمالية. 
  النظري  .اإلطار8

 موضوعية على كبير أثر من له لما ؛المالية  التقارير خصائص  أهم من المحاسبي التحفظ يعتبر
 المبدأ لهذا ومعارض   مؤيد   بين الباحثين  بين خالف   مثار المحاسبي  التحفظ كان وقد  ،التقارير هذه

 التي الكبيرة واالنهيارات  المالية األزمات  أعقاب  في المبدأ هذا أهمية ظهرت  ولكن ،المحاسبي
 هذه إلدارة االنتهازية  الممارسات  لبعض  نتيجة؛ العمالقة الشركات  من  كبير   لعدد   العالم شهدها

 .الشركات 
 التعريفات  هذه أشمل ومن  ،المحاسبي للتحفظ تعريفات  عدة وجد : تالمحاسبي التحفظ تعريف   1.8

 قيمة  من تخفض  التي المحاسبية والسياسات  المبادئ اختيار هبأن     (Hayan & Givoly) :تعريف
 :  2014، إيمان) بالمصاريف االعتراف وتعجيل  ،باإليرادات  االعتراف بتأخير  الربح  صافي
 .( 136:  2017، شهيد 310;
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 القيم عن التقرير إلى تؤدي التي للطرق  المحاسب  تفضيل هو :المحاسبي التحفظ أن   البعض  رى يو 
  ( 1997) (14: 2017 المدبولي،، اليا)د  عن نقال  و  (24 :2012حمدان،)ية: الملك لحقوق  قلاأل
 لالعتراف التحقق من عالية  درجة وجود  ضرورة: هبأن   المحاسبي التحفظ  فعر   د ق Basuأن  

 االستجابة  أن   نجد  لذلك ،(الخسائر)  السيئة باألخبار باالعتراف مقارنةسب(  المكاة )الجيد  باألخبار
 من أعلى درجة تتطلب  الجيدة األخبار ن  أل ؛الجيدة لألخبار االستجابة من أسرع السيئة لألخبار
 .المحاسبين قبل من التحقق

 ،المحاسبي للتحفظ تفسيرات   ةربع( أ417:  2011،حمدان)  ذكر :يالمحاسب التحفظ تفسيرات  2.8
 :هيو 
 التركيز :به  ويقصد  للتحفظ الرئيس المصدر التعاقدي التفسير يعد  :للتحفظ التعاقدي التفسير •

 تعد  إذ  المكافآت، وعقود  الدين كعقود  المنشأة في العالقة ذات  األطراف بين الرسمية  العقود  على
 الذي المحاسبي التحفظ على  دليال   الدين عقود  في عليها  المنصوص  األرباح توزيعات  شروط
 من االدنى الحد  على للمحافظة ،األرباح توزيعات  في اإلفراط عدم لضمان  ؛الدائنون  إليه يسعى
 القابلة األرباح مقاييس غير من المكافآت  عقود  وفي قروضهم، لحماية األصول صافي  قيمة

 قيمة من يخفض  مما يستحقون، مما أعلى مبالغ على كذلك المديرون  يحصل سوف للتحقق،
 ،الحالي األداء على  بناء لإلدارة أقل مكافآت  يقدم  سوف تحفظ ال ب قاسالم   الدخل أن   إال  المنشأة،
 .لحينها المستقبلية المشاريع مكافآت  ويؤجل

 فإن   لذا األصول، وصافي  األرباح  تضخم عند  التقاضي خطر  اإلدارة تواجه  :المقاضاة تفسير  •
 .المحاسبي بالتحفظ لاللتزام أكبر حافز لديهم راجعينوالم اإلدارة

 الدخل تخفيض  إلى اإلدارة  من ميال   هناك أن   التحفظ  تفسيرات  إحدى ي:الضريب  التفسير •
 غير أرباح عن ضرائب  دفع وتجنب  ،المستحقة الضريبة قيمة تخفيض  أجل من للضريبة الخاضع
 .لذلك السبيل هو لألصول العليا والقيم األرباح عن اإلعالن في  التحفظ يكون  لذا محققة،

 اإلفصاح طبيعة في مباشر اأثر   المالية والتعامالت  األسواق لتنظيم إن   :التنظيمي التفسير •
 لقد .  المالية األوراق هيئات  نشرتها التي  اإلفصاح ومتطلبات  التعليمات  خالل من  وذلك المحاسبي،

 أوضح نحو على تظهر الدخل تضخم من فالخسائر تحفظا ، أكثر المحاسبة جعل إلى التنظيم أدى
 الدخل من تخفض  قوانين وضع علىون  المشرع شجع مما الدخل، تخفيض  أو مكاسب  تجاهل من
 .االلتزامات  من وتزيد  ،األصول وقيم

التفسير الضريبي للتحفظ المحاسبي دافع مهم لمعدي القوائم المالية أن   لذلك يرى الباحث أن  
 لما يحققه من مزايا ضريبية للشركات. ،يتمسكوا بممارسة التحفظ المحاسبي
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 النظام الضريبي في فلسطين 3.8
بدأ   والذي  م،2011( لسنة  8رقم )تطبق في فلسطين ضريبة الدخل وفقا  لقانون ضريبة الدخل      

حيث فرض  ؛على دخل األشخاص والشركات والمؤسسات  م2012تطبيقه في شهر يناير عام 
%  15ا الشركات نسبة أم   %،15% حتى 5الضريبة على دخل األفراد بشرائح ضريبية تبدأ من 

 %. 20و احتكار  أ ت والشركات التي تتمتع بامتياز ماعدا شركات االتصاال
 ،وقد تم إعطاء الكثير من المنح والحوافز الضريبية وخاصة النفقات التي تخص البحث والتطوير    

 أو الوصول ألسواق خارجية.  ،ين الجودة للمنتجات س أو بهدف تح
والهدف من المحاسبة    ،التقارير المالية: تعتبر الضرائب المؤجلة أحد مكونات  الضرائب المؤجلة    

المحاسبة عن التأثيرات المستقبلية للضرائب التي ستظهر بسبب  :عن الضرائب المؤجلة هو
وبالتالي   ،والقياس وفقا  لمعايير المحاسبة مقابل القانون الضريبي ،االختالف بين مبادئ االعتراف

والصفقات التي عرفت بشكل مختلف   ،ستقبلية للبنود الضرائب المؤجلة تمثل النتائج الضريبية الم  فإن  
مبالغ ضرائب الدخل  :أي الضرائب المؤجلة هي ؛في البيانات المالية عن التقارير الضريبية

وتقسم ضرائب الدخل المؤجلة حسب المعيار   ،أو القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلية  ،المستحقة
 ( 75ص  ،2016 ،كما يلي: ) العدي( 12)الدولي رقم 

التزامات ضريبية مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المستقبلية بخصوص   -
 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. 

 بخصوص:   أصول ضريبية مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة لالستيراد في فترات مستقبلية  -
 الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع.   -أ
 ترحيل الخسارة الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة.  -ب 

 ترحيل الخصومات الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة. -ت  
،  هو محاولة الممول تخفيض قيمة الضريبة المستحقة وفقا  للقوانين المطبقة   التخطيط الضريبي:    

  ، ) ابراهيم ،وما تنتجه القوانين والتعليمات الضريبية من امتيازات  ،ت القانونيةمستفيدا  من الثغرا
لتخفيض   ؛بوسائل قانونية مشروعة ذا ما تم  إلذلك يعتبر التخطيط الضريبي ؛ (2ص  ،2012

ذا كان التخطيط الضريبي بوسائل غير قانونية وغير مشروعة يكون  إا  أم    ،الضريبة تجنب للضريبة
إلى تخفيض الضرائب عن   ان من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي يهدف فكال   ،اضريبي   اتهرب  

ويترتب عليه عقوبات وغرامات  ،للقانون  االتهرب يعتبر مخالف   ولكن الفرق بينهما أن   ،الشركات 
  تخفيض   :ا التجنب الضريبي فهوأم    ،فرض على الممول عند اكتشاف مديرية الضريبة لهذا التهرب ت  
ه يتم بناء على معرفة الممول ألن    ؛وال يترتب عليه عقوبات   ،وال توجد فيه مخاطرة  ،للضريبة  شروعم
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والمزايا الضريبية التي يعطيها القانون    ،بقانون الضريبة بشكل جيد واالستفادة من الثغرات القانونية
 للممول.
 ، ير في معدل الضريبةاالعتبار التغ  بعينخذ يجب عند استخدام التخطيط الضريبي األو      

 ويمكن التخطيط الضريبي من خالل األساليب التالية:، والقيمة الزمنية للنقود 
 هم اللوائح الضريبية.تف    -
  البحث بين هذه اللوائح والقوانين واالختيار منها ما يناسب نشاط الشركة. -
 وبدائل إجراءات المحاسبة الضريبية التي يمكن تنفيذها لكل عملية.  ،تحديد بدائل العمليات  -
قدر ممكن   ىالتي تعمل على تخفيض التكاليف الضريبية إلى أدن  ،اختيار البدائل المناسبة -

 بطريقة مشروعة. 
يساعد التحفظ المحاسبي على تخفيض الدخل  التحفظ المحاسبي والتكاليف الضريبية:    

 ،الغول)بالمصروف وتعجيل االعتراف  ،ن خالل تأجيل االعتراف باإليراد للتحاسب الضريبي م
لذا تلجأ الشركات  ،طرديا  مع األرباح المعلنة تناسب ا ضريبة الدخل تتناسب  كما أن  ، (15: 2015

ومن ثم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة عليها من خالل استخدام التحفظ   ،إلى تخفيض األرباح
 . المحاسبي

 المنهج واإلجراءات .9
جراءات  لطريقة ومفصال   كامال ، وصفا   لجزء من البحث ا هذا تناول  بها قام التي  الدراسة وا 
جراءاتها الدراسة منهجية وتعتبر ،الدراسة هذه لتنفيذ  الباحث   إنجاز خالله من يتم رئيسا   محورا   وا 
 التحليل إلجراء ؛المطلوبة البيانات  على الحصول يتم طريقها وعن ،الدراسة من التطبيقي الجانب 

 بموضوع المتعلقة الدراسة أدبيات  ضوء في تفسيرها يتم التي النتائج إلى للتوصل اإلحصائي
 .تحقيقها إلى تسعى التي األهداف تحقق وبالتالي ،الدراسة

 الوصةةةةةةةةةفي المنهج الباحث  اعتمد  ،الدراسةةةةةةةةةة أهداف تحقيق أجل من الدراسةةةةةةة: منهج  1.9   
 يصةةفها حيث  الدراسةةة، موضةةوع الظاهرة وأبعاد  لجوانب  وأدق أفضةةل فهم في يفيد  الذي التحليلي،
 . دقيقا   وصفا  

" أثر ممارسةةةةةةةة التحفظ :اسةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةتبانة كأداة للدراسةةةةةةةة حول واقع  تم :الدراسةةةةةة أداة  2.9   
، وقد اسةةةتعان الباحث عند تصةةةميم المحاسةةةبي على التكاليف الضةةةريبية في الشةةةركات الفلسةةةطينية"

 االسةةةةتبانة بالدراسةةةةات السةةةةابقة، وبعض فقرات االسةةةةتبانة التي اسةةةةتخدمتها هذه الدراسةةةةات وخاصةةةةة
 .(2019)صماري 
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 بانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسة:تتكون است    
عبارة عن معلومات عامة عن المسةةةةتجيب )الدرجة العلمية، الخبرة العملية في وهو  القسةةةم األول:  

 .مجال عملك، مجال العمل(
مجاالت   ثالثةفقرة موزعة على    28وتتكون من  ،وهو عبارة عن مجاالت الدراسةةةةة القسةةةم الثاني:

 رئيسة هي:
 ،أثر ممارسةةةةة التحفظ المحاسةةةةبي على الضةةةةريبة المترتبة في الشةةةةركات الفلسةةةةطينية  األول:المجال 

 . ات ( فقر 9ويتكون من )
 ،دور ممارسةة التحفظ المحاسةبي في التخطيط الضةريبي لدى الشةركات الفلسةطينية المجال الثاني: 

 ( فقرات. 10) ويتكون من
( 9ويتكون من ) ،المحاسةةةةةةةةبي في تكون الضةةةةةةةةريبة المؤجلةدور ممارسةةةةةةةةة التحفظ  المجال الثالث: 

 فقرات.

 المجتمع تحدد  فقد  ،وأهدافها ومشكلتها   الدراسة موضوع على بناء    الدراسة: وعينة مجتمع  3.9    
في   الحسابات  مراجعة مكاتب  في والمحاسبين الدخل ضريبة دائرة في بالعاملين المستهدف

القصدية؛ حيث أن  هذا النوع   العينة أسلوب  باستخدام الباحث  وقام وشركاتها، المحافظات الجنوبية
من العينات يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة؛ حيث تم اختيار موظفي ضريبة الدخل التي لهم عالقة  
بعمليات التحاسب الضريبي للشركات عن طريق فحص القوائم المالية وكذلك مراجعي الحسابات  

برى، وتم استبعاد المكاتب الصغيرة التي معظم أعمالهم تتمثل في مسك دفاتر في المكاتب الك
 الدراسة، مجتمع أفراد  من فرد  (100) على االستبانات  توزيع تم  و  الممولين والتخليص الضريبي،

 المحاسبين على  استبانة  (50) و الدخل ضريبة موظفي على استبانة (50) :يلي كما موزعة
  .(%72)ة استجاب وبنسبة استبانة،  (72)عدد  استرداد  تم وقد  ،ينمراجعوال

ضعت لقياسه، وقد تم  األداة تقيس ما و    أن    تعني:   صدق أداة الدراسة  :أداة الدراسة   صدق  4.9   
 التأكد من صدق االستبانة من خالل الطرق التالية: 

 ذوي مين من المحك   ( من 3تم عرض االستبانة على عدد ) من وجهة المحكمين: الصدق 5.9  
من أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة،  ،االختصاص 

وانتماء الفقرات ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، 
وبذلك خرج االستبيان في   وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،

 صورته النهائية. 
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 صدق المقياس:    
 : Structure Validity البنائي: الصدق أولً  

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد      
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات   ىاألداة الوصول إليها، ويبين مد 

جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا     ( أن  2يبين جدول )و   ، االستبانة
 لما وضع لقياسه.   ةوبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادق  ،(α  ≤ 0.05)  معنوية  ى عند مستو 

 الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامل  (2جدول رقم )

 .α ≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
       (0.361) " تساوي 28ودرجة حرية "( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وتفي ،  دالة إحصةةةةةةةةائيا   صةةةةةةةةدقمحاور االسةةةةةةةةتبانة تتمتع بمعامالت   الجدول السةةةةةةةةابق أن  يتبين من 
 .بأغراض الدراسة

 Internal Validity التساق الداخليتانيًا: 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي   
هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب  هإلي

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة، والدرجة الكلية للمجال نفسه، وذلك 
 وفق اآلتي: 

 الستبانة " والدرجة الكلية للمجال "( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجالت 3جدول )

 م.

 معامل االرتباط

 م.

 معامل االرتباط

 م.

 

 معامل االرتباط

أثر ممارسة التحفظ 
المحاسبي على  
 الضريبة المترتبة

أثر ممارسة التحفظ 
المحاسبي على  

 المترتبةالضريبة 

دور ممارسة التحفظ  
المحاسبي في تكون الضريبة  

 المؤجلة 
1 .403* 1 .668** 1 .707** 

 معامل سبيرمان المجال  الرقم 
 لالرتباط

 اإلحتماليةالقيمة 

(Sig.)  

أثر ممارسة التحفظ المحاسبي على الضريبة    .1

 المترتبة في الشركات الفلسطينية

.697** .000 

التخطيط دور ممارسة التحفظ المحاسبي في   .2

 الضريبي لدى الشركات الفلسطينية

.914** .000 

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة   .3

 المؤجلة 

.874** .000 
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2 .474** 2 .558** 2 .740** 
3 .540** 3 .637** 3 .703** 
4 .540** 4 .881** 4 .628** 
5 .507** 5 .695** 5 .650** 
6 .646** 6 .467** 6 .759** 
7 .508** 7 .854** 7 .616** 
8 .693** 8 .821** 8 .437* 
9 .536** 9 .726** 9 .586** 

 10 .816**   
 .(α ≤0.01االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة )* *

  (0.361) " تساوي 28ودرجة حرية "( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  :ن  أمن الجدول السةةةةةابن تبين   
(، وبذلك يعتبر المجال صةةةادقا  α ≤0.05ه الفقرة، دالة عند مسةةةتوى معنوية )إليللمجال التي تنتمي  
 .لما وضع لقياسه

األداة تعطي نفس النتائج تقريبا  لو   أن   :نعني بثبات أداة الدراسة  :ثبات أداة الدراسة 6.9    
تحت نفس الظروف النتائج ال تتغير،  أي أن   ؛المجموعة من األفراد  طبقت مرة أخرى على نفس 

وقد تم التأكد من  هناك استقرار في نتائج االستبانة، وعدم تغييرها بشكل كبير،    والشروط، يعني أن  
 نباخ وذلك كما يلي: طريقة معامل ألفا كرو ثبات االستبانة من خالل 

 Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ 
 (.4)في جدول انت النتائج كما هيطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وك استخدم الباحث 

 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة4جدول )

 المجال 
عدد  

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

الصدق  

 الذاتي* 

  الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر

 الفلسطينية الشركات في المترتبة
9 0.684 0.827 

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى 

 الشركات الفلسطينية
10 0.895 0.946 

 0.908 0.825 9 دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤجلة

 0.971 0.943 28 جميع المجاالت معا  

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*
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قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل  أن  ، (4واضةةةح من النتائج الموضةةةحة في جدول )    
وكذلك لجميع فقرات االسةةةةةتبانة، وكذلك قيمة الصةةةةةدق الذاتي مرتفعة  ،مجال من مجاالت الدراسةةةةةة

وهو يعد بمثابة الحد األقصةى لما يمكن لكل مجال من مجالت الدراسةة، ولجميع فقرات االسةتبانة،  
 تكون  وبذلك،  الثبات مرتفع ودال احصةةةةائيا    وهذا يعنى أن    ،أن يصةةةةل إليه معامل صةةةةدق االختبار

اسةتبانة الدراسةة مما قد تأكد من صةدق وثبات    وبذلك يكون الباحث ،  النهائية  صةورتها في  االسةتبانة
يجعله على ثقة تامة بصةةحة االسةةتبانة، وصةةالحه لتكون أداة قياس مناسةةبة وفعالة لتحليل النتائج، 

  رضياتها بثقة.واإلجابة على أسئلة الدراسة، واختبار ف
 Normality Distribution Testالطبيعي  التوزيع اختبار 7.9 

  Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) سمرنوف-كولمجوروف اختبار استخدام تم    

  تساوي  االختبار  قيمة أن   تبين  حيث  عدمه، من الطبيعي التوزيع تتبع  البيانات  كانت  إذا ما الختبار
 فإن   وبذلك ت الدراسة،مجاالجميع ل ،(0.887تساوي ) (.Sig) ليةحتمااإل (، والقيمة0.582)

 على فرضيات  لإلجابة المعلمية االختبارات  استخدام تم حيث  الطبيعي التوزيع يتبع البيانات  توزيع
 .الدراسة

 اإلحصائية المستخدمة  األساليب 8.9
  الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدام ب قام الباحث  لإلجابة على أسئلة الدراسة    

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) وتحليل البيانات من   ؛ لتفريغ
النسب المئوية   ) وهي: ،حيث تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية ؛ةواقع االستبان

معامل ارتباط بيروسون، معادلة   بي،االنحراف المعياري، الوزن النس  والتكرارات، المتوسط الحسابي،
في حالة   T في حالة عينة واحدة،  T-Testاختبار    سمرنوف،–كولمجوروف واختبارألفا كرونباخ،  

( في إجراء One-Way ANOVAاختبار  ،(Independent Samples T-Test)عينتين
 التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة.

  بما يعني أن   ،في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة%( 95وقد تم استخدام درجة ثقة )    
 وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة. ،%( 5ل الخطأ يساوي )حتماا
 

 الفرضيات   راختبا 9.9  
 :يلي ما  علىية  الفرض ص نت :األولى الرئيسة الفرضية نتائج 
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 المحاسبي التحفظ  ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال :الرئيسية الفرضية    
 .الفلسطينية الشركات  في ضريبةال التكاليفو 

 والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابي  المتوسط باستخدامية الفرض ههذ  على اإلجابة ت تم      
 الموافقة درجة إلى وصلت  قد  االستجابة  درجة متوسط كانت  إذا ما لمعرفةT واختبار  النسبي،

     :التالي الجدول في مبين هو كما ال،  أم ثالثة وهي ،المتوسطة
 الشركات في الضريبية ره على التكاليفوأث المحاسبي التحفظ ممارسة  وفقرات محاور تحليل (6) رقم جدول

 الفلسطينية
 المتوسط  المحور  م

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

"T" 

 قيمة 
"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة  الترتيب

التحفظ  أثر ممارسة  1

المحاسبي على الضريبة  

المترتبة في الشركات  

 الفلسطينية

 مرتفعة 3 73.27 000. 13.879 0.41 3.66

 التحفظ ممارسة دور 2

 التخطيط في المحاسبي

 الشركات لدى الضريبي

 الفلسطينية

 مرتفعة 1 80.22 000. 13.664 0.63 4.01

 التحفظ ممارسة دور 3

 تكون في المحاسبي

 المؤجلة  الضريبة

 مرتفعة 2 78.86 000. 20.516 0.39 3.94

 مرتفعة  77.51 000. 18.043 0.41 3.88 معا   المجالت جميع 

 .α ≤0.05 داللة مستوى عند إحصائيا   دال الحسابي المتوسط *

 في  المحاسبي التحفظ ممارسة دور "الثاني المجال حصل قد   :أن   السابق الجدول من تبين وقد     
 وهو (%80.22) ةبنسب موافقة درجة أعلى على، "نيالفلسطيني  الشركات  لدى الضريبي التخطيط
 الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر "لاألو  المجال حصل بينما  ،(مرتفعة)موافقة بدرجة
 بدرجة وهو ، (%73.27) بنسبة موافقة درجة أقل على، " الفلسطينية الشركات  في  المترتبة

 ره على التكاليفوأث المحاسبي  التحفظ ممارسة أبعاد  فقرات  لجميع الحسابي المتوسط أن  ) متوسطة(
 االختبار وقيمة  (%77.51) نسبي بوزن  وجاء  ،(3.88)يساوي   الفلسطينية الشركات  في الضريبية

 أن   على السابقة النتائج من ويستدل  .0.000 تساوي  (Sig.) ليةحتمااال  القيمة وأن   (18.04)
 على المحاسبي التحفظ ممارسة أبعاد  فقرات  على العينة أفراد  قبل من مرتفعة بدرجة موافقة هناك
 .عام بشكل الفلسطينية الشركات  في الدخل ضريبة
 : ىية الفرعية األولالفرض
 المترتبة الضريبة مبلغ وبين المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال    
 واالنحراف الحسابي المتوسط باستخدام السؤال هذا على اإلجابة ت تم ،الفلسطينية الشركات  على
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 إلى وصلت  قد  االستجابة درجة متوسط كانت  إذا ما لمعرفة T واختبار النسبي، والوزن  المعياري 
 :التالي الجدول في مبين  هو كما ،ال أم ثالثة وهي ،المتوسطة الموافقة درجة

 الفلسطينية الشركات في المترتبة الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر محور فقرات (7)رقم  جدول
 المتوسط  الفقرة  م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة  الترتيب 

 المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 1

 تقدير في المبالغة  من للحد

 المحاسبة معايير وفق األصول

 .الدولية

 مرتفعة  3 78.333 000. 12.07 0.645 3.917

 المحاسبي التحفظ استخدام عدم 2

 القوائم معدي إعطاء على يعمل

 هذه في للتالعب مجال المالية

 ثم ومن الدخل لتخفيض القوائم

 ..المترتبة الضريبة تخفيض

 مرتفعة  2 78.889 000. 8.88 0.902 3.944

 إمكانية من المحاسبي التحفظ  يحد 3

 تقدير في التقليل أو المبالغة

 األصول

 مرتفعة  1 81.389 000. 13.38 0.678 4.069

 بعض تقييم بإعادة اإلدارة تقوم 4

 لغايات العادلة بالقيمة األصول

 .ضريبية

 مرتفعة  6 75.000 000. 5.94 1.071 3.750

 االستهالك بحساب االدارة تقوم 5

 .معجلة بطريقة الضريبة لغايات

 مرتفعة  5 75.556 000. 6.05 1.091 3.778

 بالقيم المالية االصول ترحل 6

 التكلفة من أقل هي والتي العادلة

 مماثل تعديل اجراء يتم ولكن

 الضريبة لغايات

 مرتفعة  9 72.222 000. 5.59 0.928 3.611

 البحث بتكاليف يعترف 7

 التي المالية الفترة في كمصروف

 فيه. انفاقها يتم

 متوسطة 3 78.333 000. 9.32 0.835 3.917

 امكانية من يحد المحاسبي التحفظ 8

 للشركات  الضريبية قيمة تخفيض

 مرتفعة  8 73.889 000. 6.24 0.944 3.694

 انتاج على يعمل  المحاسبي التحفظ 9

 يمكن عالية جودة ذات مالية قوائم

 التحاسب عند عليها االعتماد

 .الضريبي

 مرتفعة  6 75.000 000. 6.34 1.004 3.750

 مرتفعة   73.269 000. 13.88 0.406 3.663 ككل  المحور 

 
 من المحاسبي  التحفظ يحد "المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة  :أن   السابق الجدول من تبين وقد     

 أي أن  ؛   (5)الدرجة الكلية من (4.07) ساوي يل" األصو  تقدير في التقليل أو المبالغة إمكانية
  (Sig.)  االحتماليةالقيمة    وأن   ،(13.38)  ، قيمة االختبار(%81.389)المتوسط الحسابي النسبي  

، مما يدل α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛  0.000تساوي 
، وهذا (3)متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  على أن  
هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في   يعني أن  

 ال.المرتبة األولى في هذا المج
 من أقل هي والتي العادلة بالقيم المالية االصول ترحل: "المتوسط الحسابي للفقرة السادسة    

(  (5لدرجة الكلية من ا (3.611) ساوي ي" ،الضريبة لغايات  مماثل تعديل اجراء يتم ولكن ،التكلفة
  االحتمالية القيمة  وأن   (5.59)، قيمة االختبار (%72.22)المتوسط الحسابي النسبي  أي أن  ؛ 
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(.Sig)   لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛  0.000تساوي(0.05≥ α)  ،
متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  مما يدل على أن  

هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ   ، وهذا يعني أن  (3)
لفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة  الباحث حصول هذه ا
 .األخيرة في هذا المجال

المتوسط الحسابي النسبي    ، وأن  (3.663)المتوسط الحسابي يساوي    بشكل عام يمكن القول بأن      
؛   0.000تساوي  (Sig.) االحتماليةالقيمة  وأن   ،(13.88)، قيمة االختبار (%73.27)يساوي 

 "أثر لممارسة التحفظ المحاسبي على الضريبة المترتبة في الشركات الفلسطينية  "لذلك يعتبر مجال
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال   ، مما يدل على أن  α ≤0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة  

هناك موافقة بدرجة مرتفعة   ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  
وهذه النتيجة   ،الفلسطينية الشركات  في عام  بشكل من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

الشركات يمكن أن تستخدم  توصلت إلى أن    ( والتي2019تتوافق مع نتيجة دراسة )صماري وآخرون 
 ريبية. ضالتحفظ المحاسبي كوسيلة لتقليص األعباء ال

 المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال ة:الثانيية الفرعية الفرض    
 المتوسط باستخدام السؤال هذا على اإلجابة ت تم  ،الفلسطينية الشركات  في الضريبي التخطيط وبين

 درجة متوسط كانت  إذا ما ، لمعرفةTواختبار  النسبي، والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابي
 الجدول في مبين  هو كما ،ال أم ثالثة وهي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت  قد  االستجابة

 :التالي
 الفلسطينية الشركات لدى الضريبي التخطيط في المحاسبي التحفظ ممارسة محور( 8رقم ) جدول

 الفقرة  م
 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي
 الدرجة  الترتيب 

1 

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 أو األصول شراء بين المقارنة

 الناحية من أفضل وأيهما  استئجارها

 .الضريبية

 مرتفعة  3 81.11 000. 11.68 0.77 4.06

2 

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 البيع أو النقدي البيع طرق بين المقارنة

 .األجل  طويل بالتقسيط

 مرتفعة  2 81.39 000. 10.34 0.88 4.07

3 

 تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 وحجز األرباح توزيع سياسة

 .واالختيارية القانونية االحتياطيات

 مرتفعة  9 77.50 000. 8.22 0.90 3.88

4 

 عند الضريبي التخطيط  استخدام يتم

 شراءها يتم هل األصول لشراء الحاجة

 أو االستئجار أو القروض خالل من

 .التمويلي التأجير

 مرتفعة   76.11 000. 6.73 1.02 3.81

5 
 من الضريبي التخطيط استخدام يتم

 المرتبات مصروف تبويب إعادة خالل
 مرتفعة  8 78.06 000. 7.81 0.98 3.90
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 اإلدارة مجلس ومكافآت حكمها في وما

 .ضريبية وفرات لتحقيق وبدالتها

6 

 الخصم واجبة التكاليف من االستفادة يتم

 التخطيط في الضريبي الوعاء من

 .الفلسطينية الشركات لدى الضريبي

 مرتفعة  4 80.83 000. 10.44 0.85 4.04

7 

 من خصمها يتم تكلفة بنود استخدام

 مثل تكلفة تعد ال بنود من  بدال   األرباح

 التمويل من بدال   باالقتراض التمويل

 .الذاتي

 مرتفعة  5 79.44 000. 9.46 0.87 3.97

8 

 اختيار عند المحاسبي التحفظ  يتم

 تقييم عند المناسب المحاسبي األسلوب 

 .الضريبي التخطيط المخزون.لغرض

 مرتفعة  6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

9 

 تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 لغرض باإليراد  االعتراف توقيت

 .الضريبي التخطيط 

 مرتفعة  1 83.06 000. 11.51 0.85 4.15

10 

 تمكن المحاسبي التحفظ ممارسة

 عن بعيدا   الدخل نقل  من الشركات 

 الضريبة من مرتفعة لمعدالت خضوعه

 .الضريبي التخطيط  لغرض

 مرتفعة  6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 مرتفعة   80.22 000. 13.66 0.63 4.01 ككل  المحور 

 
 التحفظ ممارسة يتم" المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة :أن   السابق الجدول من تبين وقد     

الدرجة  (4.15)ساوي ي ي"الضريب التخطيط لغرض  باإليراد  االعتراف توقيت  تحديد  عند  المحاسبي
  وأن   ،(11.51) ، قيمة االختبار (%83.06)المتوسط الحسابي النسبي  أي أن  ؛ ( (5الكلية من 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى  ؛  0.000تساوي   (Sig.)لية حتماالقيمة اإل

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة α ≤0.05 داللة 
هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه   ، وهذا يعني أن  (3)المتوسطة، وهي 

  .الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة األولى في هذا المجال
 توزيع سياسة تحديد  عند  المحاسبي التحفظ ممارسة يتم  "الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة    - 
 أي أن   (؛5)  الدرجة الكلية من (3.88) ساوي ي ،"واالختيارية القانونية االحتياطيات  وحجز األرباح

  (Sig.)لية حتماالقيمة اإل وأن   ،(8.22)، قيمة االختبار (%77.52)المتوسط الحسابي النسبي 
، مما يدل (α ≤0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛ 0.000تساوي 
، وهذا (3)متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  على أن  
هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ الباحث حصول   يعني أن  
لفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة األخيرة في هذا  هذه ا
 .المجال
المتوسط الحسابي النسبي    ، وأن  (4.01)المتوسط الحسابي يساوي    يمكن القول بأن    عام    بشكل  و     

؛  0.000تساوي  (Sig.) ليةحتمااالالقيمة  وأن   ،(13.66)، قيمة االختبار (%80.22)يساوي 
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"  الشركات الفلسطينية  دور لممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى  "لذلك يعتبر مجال
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال   ، مما يدل على أن  α ≤0.05داللة  إحصائيا  عند مستوى    داال  

هناك موافقة بدرجة مرتفعة   ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  
وتتوافق نتيجة   ،الفلسطينية الشركات  في عام  بشكل  من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

(، بوجود عالقة طردية بين التخطيط   2014ي،اختبار هذه الفرضية مع ما توصلت إليه دراسة )عل
 الضريبي والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المساهمة السودانية. 

 ،المحاسبي التحفظ  ممارسة بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  ال  ة:الثالثية الفرعية  الفرض    
 باستخدام يةالفرضه هذ  على اإلجابة ت تم ؛ الفلسطينية الشركات  في المؤجلة الضرائب  وبين

 متوسط كانت  إذا ما لمعرفة T واختبار النسبي،  والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط
 في مبين هو كما  ال، أم ثالثة  وهي ،المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت  قد  االستجابة  درجة

 :التالي الجدول
 المؤجلة الضريبة وجود في المحاسبي التحفظ ممارسة دور محور فقرات (9)م رق  جدول

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن 

 النسبي

 الدرجة  الترتيب

 التحفظ ممارسة 1

 إلى يؤدي المحاسبي

 بالقيمة االعتراف

 من أقل بسعر الدفترية

 وبالتالي السوقية القيمة

 الربح قيمة ارتفاع عدم

 وقيمة المحاسبي

 .األصول

 مرتفعة 3 83.06 000. 14.73 0.66 4.15

 المحاسبي التحفظ يعمل 2

 الربح تقليل على

 وفق للضريبة الخاضع

 المحاسبي المعيار

 من 12 رقم الدولي

 االعتراف تأجيل خالل

 واالعتراف باإليراد

 .حدوثها وقت بالتكاليف

 مرتفعة 2 84.17 000. 14.04 0.73 4.21

 جدا  

 يعمل المحاسبي التحفظ 3

 أرباح تخفيض على

 وتعظيم الحالية  الفترة

 المالية الفترات أرباح

 ينتج والذي المستقبلية

 مؤجلة ضرائب عنها

 المحاسبي المعيار وفق

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 1 85.56 000. 14.73 0.74 4.28

 جدا  
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 االلتزامات تأجيل 4

 سياسة باتباع الضريبية

 في المحاسبي التحفظ

 المالية القوائم إعداد

 تحقق الشركة طالما

 معيار وفق أرباح

 رقم الدولي المحاسبة

12. 

 مرتفعة 4 81.94 000. 13.02 0.72 4.10

 ظاستخدام التحف 5

 مفيدا   يعتبر المحاسبي

 الضريبة ألغراض

 يعمل ألنه األرباح على

 أرباح قيمة إظهار على

 قيمتها من بأقل الشركة

 .السوقية

 مرتفعة 6 78.89 000. 9.04 0.89 3.94

 

 

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن 

 النسبي

 الدرجة  الترتيب

 التحفظ ممارسة أن 6

 يهدف ال المحاسبي

 بل الضريبي للتهرب

 الضريبة تأجيل إلى

 وفق الحقة فترات إلى

 المحاسبي المعيار

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 5 79.72 000. 9.87 0.85 3.99

 التحفظ ممارسة عند 7

 بعض المحاسبي

 المعترف االيرادات

 تخضع ال محاسبيا   بها

 أرباح مثل للضريبة

 .والسندات األسهم بيع

 مرتفعة 9 71.94 000. 5.74 0.88 3.60

 الضريبة تكاليف 8

 عن الناشئة المؤجلة

 أو المؤقتة الفروق

 معدالت في التغير

 تطبيق عند الضريبة

 التحفظ سياسة

 إلى تؤدي المحاسبي

 الوعاء تخفيض

  .الضريبي

 مرتفعة 8 77.22 000. 11.13 0.66 3.86
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 الضرائب قياس يتم 9

 أصول المؤجلة

 المعيار وفق وخصوم

 رقم الدولي  المحاسبي

 معدالت بموجب 12

 المتوقع الضريبة

 التي الفترة في تطبيقها

 أو االلتزام فيها يسدد

 مما األصل فيها يتحقق

 تخفيض إلى يؤدي

 الضريبي العبء

 مرتفعة 7 77.50 000. 8.69 0.85 3.88

 مرتفعة  78.86 000. 20.52 0.39 3.94 ككل المحور 

 
 يعمل المحاسبي  التحفظ" المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة :أن   السابق الجدول من تبين وقد     
 ضرائب  عنها ينتج والذي المستقبلية المالية الفترات  أرباح وتعظيم الحالية الفترة أرباح تخفيض  على
 أي أن  ؛ ( (5الدرجة الكلية من  (4.28)ي ساو ي" 12م رق الدولي المحاسبي المعيار وفق مؤجلة

   (Sig.)  ليةحتمااالالقيمة    وأن   ،(14.73) ، قيمة االختبار(%85.56)المتوسط الحسابي النسبي  
، مما يدل على  α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ؛  0.000تساوي  

، وهذا يعني  (3)أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي 
هناك موافقة بدرجة مرتفعة جدا  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في   أن  

 .المرتبة األولى في هذا المجال
 بها المعترف االيرادات  بعض  المحاسبي التحفظ ممارسة عند   "السابعةالمتوسط الحسابي للفقرة     -

الدرجة الكلية من    (3.60)ي ساو ي ت "والسندا األسهم بيع أرباح مثل للضريبة  تخضع ال  محاسبيا  
القيمة   وأن   ،(8.22)، قيمة االختبار (%71.94)أي أن المتوسط الحسابي النسبي ؛ ( (5
 ≤0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ؛  0.000تساوي    (Sig.)  ليةحتمااال
α) ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة ،

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ  (3)وهي  
صول هذه الفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة  الباحث ح

 .األخيرة في هذا المجال
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المتوسط الحسابي النسبي    ، وأن  (3.94)المتوسط الحسابي يساوي    يمكن القول بأن    عام    بشكل      
،  0.000تساوي  (Sig.) ليةحتمااالالقيمة  وأن   ،(20.52)، قيمة االختبار (%78.86)يساوي 

 داال   "هل هناك دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤجلة "لذلك يعتبر مجال
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال  ، مما يدل على أن  α ≤0.05 إحصائيا  عند مستوى داللة 

هناك موافقة بدرجة مرتفعة   ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  
  .الفلسطينية الشركات  في عام بشكل من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

   :. مناقشة النتائج10
دراسة إليها    مع االستنتاجات التي توصلت فيما يتعلق بالفرضية األولى  حيث تتفق نتائج الدراسة      

الشركات تستخدم التحفظ المحاسبي كوسيلة  ( ، والتي توصلت إلى أن 2019)صماري وآخرون، 
،   ( 2014، أم ا الفرضية الثانية فتتفق مع ما توصلت إليه دراسة )علي،ريبيةضلتقليص األعباء ال

بوجود عالقة طردية بين التخطيط الضريبي والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المساهمة 
(، والتي توصلت إلى  2019السودانية، أم ا الفرضية الثالثة تتفق النتيجة مع نتيجة دراسة)صماري،

 رير المالية. أن  التحفظ المحاسبي يؤثر بشكل كبير على الضرائب المؤجلة عند إعداد التقا

الستنتاجات والتوصيات .11  

 ج النتائ 1.12
 حيث  ؛الفلسطينية الشركات في الدخل ضريبة وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين عالقة توجد  •

 األصول. تقدير في التقليل أو ،المبالغة إمكانية من يحد  المحاسبي التحفظ أن  
 هذه في للتالعب  مجال  المالية القوائم معدي  إعطاء على يعمل المحاسبي التحفظ استخدام عدم •

  ة على الشركات الفلسطينية. المترتب  الضريبة تخفيض  ثم   ومن  ،الدخل لتخفيض  القوائم
  .الضريبي التخطيط لغرض  باإليراد  االعتراف توقيت  تحديد  عند  المحاسبي التحفظ ممارسة يتم •
 طويل بالتقسيط البيع أو النقدي   البيع  طرق  بين المقارنة عند  المحاسبي التحفظ ممارسة يتم •

  .الفلسطينية الشركات  في الضريبي التخطيط عند  األجل
 المالية الفترات  أرباح وتعظيم الحالية الفترة أرباح تخفيض  على يعمل المحاسبي التحفظ •

 ي.الدول المحاسبي المعيار  وفق مؤجلة ضرائب  عنها  ينتج والذي ،المستقبلية
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 رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق للضريبة الخاضع الربح تقليل على المحاسبي التحفظ يعمل •
 .حدوثها وقت  بالتكاليف واالعتراف باإليراد  االعتراف تأجيل خالل من (12)

 التوصيات  2.12
 بنسبة الفلسطينية للشركات  المالية القوائم  إعداد  عند  المحاسبي بالتحفظ  التقيد  على العمل •

 .مقبولة
 اعداد  عند  المحاسبي بالتحفظ الفلسطينية الشركات  تقيد  مدى بمتابعة الرقابية الجهات  قيام •

 .الشركات  لهذه المالي المركز حقيقة القوائم هذه تعكس لكي ؛المالية القوائم
 ومن ،الدخل تخفيض  أجل من المحاسبي للتحفظ الفلسطينية الشركات  استخدام عدم من التأكد  •

 .الضريبة تخفيض  ثم
 .المحاسبي بالتحفظ التقيد  خالل من المالية القوائم شفافية زيادة على العمل •
 .الفلسطينية للشركات  المالية التقارير جودة لضمان الحوكمة بمبادئ االلتزام •
 

 المراجع
  سوق المال ابراهيم، نبيل " نموذج مقترح لقياس أثر التخطيط الضريبي على األداء المالي للشركات المتداولة في 

المصري، دراسة تطبيقية، مؤتمر المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على االقتصاد واالستثمار، جمعية 
 . 2012سبتمبر 17-16الضرائب المصرية،  

 من الفلسطينية الشركات في  ضريبية لدوافع  األرباح إدارة ممارسة مدى  (2017) "سالم والعمور،رأفت،  جودة،
 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة "ميدانية دراسة – غزة قطاع في الدخل ضريبة موظفي نظر وجهة

 . (275-290)ص ص  (7) العدد  الثاني، المجلد _ واالقتصادية اإلدارية  والدراسات

 وأثره األرباح في  التالعب ممارسات من الحد في  المشروط المحاسبي التحفظ " دور  (2018) صطفىم حماد،
شمس،  عين  التجارة، جامعة كلية المحاسبي. الفكر مجلة " تطبيقية دراسة – االستثمارية القرارات كفاءة على

 . (361 -305) ص ص (3) العدد (22) المجلد العربية، مصر جمهورية

 الشركات على تطبيقية المالية: دراسة التقارير جودة تحسين في المحاسبي التحفظ " أثر (2011) عالم حمدان،
 العدد (38) المجلد اإلدارية، العلوم دراسات األردنية، مجلة الجامعة "األردنية العامة المساهمة الصناعية

 . ((533 -514 ص ص (2)
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 دراسة _المحاسبية األرباح جودة في أثرة وبيان المحاسبي التحفظ " قياس (2017) فاطمة عبس، رزان، شهيد،
 الثاني العدد -والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة "المالية لألوراق دمشق سوق  على تطبيقية

 (. .(142 -134 ص ص (2) واألربعون،

تحليل العالقة بين التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية وتكلفة رأس المال وأثرها على   (2014)سعد الدين، ايمان 
 .  (342)جامعة بني سويف، مجلة المحاسبة والمراجعة، ص  –قيمة المنشأة، كلية التجارة 

 شركاتلل المال برأس تأثيره ومدى المالية التقارير في المحاسبي التحفظ أثر " قياس (2015) مفيد علي، الشيخ
 المحاسبة قسم -التجارة كلية  -شمس عين  جامعة تطبيقية"، دراسة  :فلسطين بورصة في أسهمها المدرجة

 . ( 330-304ص) ص (2) العدد (19) المجلد والمراجعة،

 مجلة (I A S / I F R S) الدولية المحاسبية المعايير ضوء في المحاسبي " التحفظ (2018) صبرينة، شرافة
 . (174 -153) ص ص (1) العدد  (18) المجلد التسيير، وعلوم االقتصادية  العلوم

 المنشورة المالية القوائم في المحاسبي التحفظ درجة على الشركات حوكمة قواعد " أثر (2012) الملك، أحمد عبد
 االول، العدد شمس، عين جامعة التجارة كلية المحاسبي، الفكر مجلة المصري" المال بسوق  المسجلة للشركات

 (. 1-41ص ) ص
 .2015رشا الغول، التحفظ المحاسبي، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية 

، سعد هللا " دور التفظ المحاسبي في التقليل من التهرب الضريبي من خالل وعرعار، حمزة،  وتجانبةصماري، رابح  
 . 2019 ورة، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر،الضرائب المؤجلة"، رسالة ماجستير غير منش

(،  17( العدد )38العدي، ابراهيم "أثر الضرائب المؤجلة في جودة البيانات المالية"، مجلة جامعة البعث المجلد )
 .( (90-69ص ص  2016سوريا 

المحاسبي بالقوائم المالية لشركات  ( "دراسة تحليلية للعالقة بين ممارسة التخطيط الضريبي والتحفظ  2014علي، )
 المساهمة السودانية: دراسة ميدانية على الشركات المساهمة السودانية"

 وممارسات المحاسبي  التحفظ ممارسة بين العالقة " بعنوان  (2019) احالم قزال  فارس، يدير اسماعيل، قزال
 العدد  الثالث، المجلد – القتصاديةا للدراسات شعاع مجلة  "الجزائرية المساهمة شركات في  الدخل  تمهيد

 (248-231) األول. ص ص

 في  لألرباح المحاسبي التحفظ لقياس (Basu) نموذج "تطوير (2016) الستار الكبيسي، عبدو القضاة، ليث، 
 المجلداإلدارية،   العلوم دراسات مجلة األردنية، الجامعة الهاشمية، األردنية المملكة "األردنية التجارية البنوك
 ( (530 -511 ص ص  (1) ملحق (43)

 بالبورصة المقيدة العائلية  وغير العائلية للشركات المالية بالقوائم المحاسبي التحفظ " مستوى  (2017) داليا المدبولي،
 العدد التجارة، كلية -العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة اإلسكندرية، جامعة "مقارنة تطبيقية دراسةالمصرية: 

 . .(38 -1 )ص ص  والخمسون، الرابع المجلد -األول



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           158

  
www.eps.misuratau.edu.ly 

 السوقية القيمة على وأثره المالية  والتقارير القوائم في المحاسبي التحفظ مستوى  " قياس (2014) النجار، جميل
 والدراسات، للبحوث فلسطين". البلقاء بورصة في المدرجة العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة للسهم
 . (2)العدد  (17) المجلد

( " قطاع الخدمات الفلسطيني: بنيته وأثره 2013معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس()
 االقتصادي" 

Valipour H, Talebnia, G and Javanmard, S (2011). "The interaction of smoothing and 

conditional accounting conservatism", African Journal of Business Management, 

Vol 34 No 5 (2011) pp 1330 

LIin; F, C. Wu, T. Fang and J. Wun, 2014. The relations among accounting 

conservatism, institutional investors and earnings manipulation. Economic 

Modelling 37: 164-174 

Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on 

conditional and unconditional conservatism: Cross‐sectional evidence at the firm 

level. The accounting review, 82(3), 759-796., 

https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.3.759 

Abed, S., Al-Badainah, J., & Serdaneh, J. A. (2012). The level of conservatism in 

accounting policies and its effect on earnings management. International Journal of 

Economics and Finance, 4(6), 78-85. 

Watts, R. L. (2003). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research 

Opportunities, Accounting Horizons, 17 (4), 287- 301, 

 https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.4.287 
 

 

 

 المعلومات البيوغرافية للباحث:

 سالم عميرة العمور السم:ا

 دكتوراه الدرجة العلمية:

 محاسبة التخصص:

 الضرائب والمحاسبة المالية  االهتمامات:

 comamoursal3@gmail.: البريد االلكتروني
 

https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.3.759
mailto:amoursal3@gmail.com


 

159  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 كلية فلسطين التقنية  لطالبدور التعليم المحاسبي في تنمية المهارات المحاسبية 
 أعضاء هيئة التدريس والطلبةدراسة ميدانية من وجهة نظر 

 نسمة سيد سعيد               غادة إياد أبو ريحان                     منتصر أحمد حجازي    
 محاسب متفرغ                         محاسب متفرغ                دير البلح –التقنية كلية فلسطين      

montsser06@gmail.com 

8https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v08.01.0 

 

 

 ملخصال

ب  إلى توضةةةةةةةيح دور التكهيي ا واديمي والعملي بكلية فلسةةةةةةةطين التقنية في تنمية مهارات الطال  لدراسةةةةةةةةتهدف ا
توونت عينة الدراسةةةةة حيث االسةةةةتبانة ككداة لجمب البيانات،  ختيارتم ا ذلك،ولتحقيق  .المحاسةةةةب المهنية وا خال ية

طةالبةاو وطةالبةة من تخصةةةةةةةةةص  54عةدد اريةة، و عضةةةةةةةةةو هيئةة تةدريس بكليةة ا عمةاد المةاليةة وا د 12عةدد الفعليةة من 
 المحاسبة والتمويي بكلية فلسطين التقنية.

كمةا  ،لى حةد كبيرمتوفر إفي كليةة فلسةةةةةةةةةطين التقنيةة  والعملي ا وةاديمي التةكهيةيأن الةدراسةةةةةةةةةة أظهرت نتةائ  و ةد 
طالب  سةةات ا خال ية للأن مسةةتوا الممار  بينت أيضةةا النتائ  .متوفرةأظهرت أن مسةةتوا الممارسةةات المهنية للطالب 

كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةطات  ،أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس والطلبةمن وجهة نظر متوفرة 
لسةطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسةب تعزا تقديرات عينة الدراسةة حود دور التعليم المحاسةبي في كلية ف 

 الدراسةةةةة توصةةةةيالفروق لصةةةةالح أعضةةةةاء هيئة التدريس.  جاءتريس(. و لب، عضةةةةو هيئة التدلمتغير الصةةةةفة االطا
بضةةةةةةةةرورة أن تهتم كلية فلسةةةةةةةةطين التقنية بمقررات تتعلق بكخال يات المهنة والمقررات العلمية، ومنح الطالب فرص 

 تدريب واسعة في مؤسسات وشركات الدولة نظراو لضعف التكهيي العملي في الولية.
 

 كلية فلسطين التقنية.، القيةالممارسات المهنية واألخ ،مهارات الطالب المحاسب ،بيالمحاس التعليم الولمات الدالة:
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Technical College: a field study from the viewpoint of faculty members and students 
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Abstract 

The study aims to identify the role of the academic and practical qualifications in developing 

the professional and ethical skills of the students studying Accounting at Palestine Technical 

College. To achieve this goal, the questionnaire was used as a tool of data collection.  The sample 

of the study consists of 12 academic lecturer at the Finance and Administrative Business 

department, and 45  students who are studying Accounting and Finance in the college. The 

results of the study indicate that there is a high agreement about the role of the academic and 

practical qualifications in developing the professional and ethical skills of the student studying 

accounting in Palestine Technical College returns to: The first is theoretical Accounting 

education, the second is practical Accounting education, the third is the level of professional 

practices, and the last one is ethical practices.  Also, they showed that there is a statistically 

significant relationship between Accounting education in Palestine Technical College and 

developing the professional and ethical skills of this college's students according to the sample 

categories (student, and Academic lecturer). The study recommends a need for courses related 

to professional ethics in the college to improve student’s professional ethics, as well as a need 

for practical and professional training for students in different companies and institutions. 

 

Keywords: Accounting education, Student accountant skills, Professional and ethical practices, 

Palestine Technical College. 

 

 . المقدمة 1

ــــــــ ب المحاسبــــ تلع ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة دورًا هامًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة؛ وذلك لما تقدمــ ــ ــ ــ ــ ه  ــ
معلومات تســتخدم ألاراا التخطيو والرقا ة واتخاذ القرارات وتقييم األداس ســواس كانت للمســتخدمين   من

الداخليين أو للخارجيين. و صـــــــــعة عامة تعد المحاســـــــــ ة من أهم ننم المعلومات، وهو ننام يهد   ل  
ت وتقييم اذ القرارارقا ة واتخ مداد المستخدمين  معلومات ذات طا ع مالي تستخدم ألاراا التخطيو وال

عد مخرجات الننام تيس في دوران عملية االقتصــــــــــاد حي  وتعد مهنة المحاســــــــــ ة عنصــــــــــر ر  األداس.
المحاســبي من أهم مدخالت القرارات االســتيمارية  اعت ارها عاكســة للواــع المالي للمشــروي  ك  شــعافية 

ــبية، وهذا يتطلب أن   ــس ومعايير محاســــ ــوي ومبنية عل  أســــ ك  من مهنة تكام  بين  يكون هناك  وواــــ
كما تعد مهنة المحاســ ة من  (.3، ص 2014المحاســ ة والتدقيو والتعليم المحاســبي ومحمود ونخرون، 

المهن الر يســـــية التي توجد لها مننمات مهنية توليها  الرعاية واالهتمام، واصـــــدار المعايير التي تســـــير 

mailto:montsser06@gmail.com
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شـرات والمجالت المتخصـصـة التي واصـدار النالعلمية،  عليها، واإلشـرا  عل  عقد الندوات والمتتمرات 
 تساهم في تطوير المهنة والتعريف بدورها في التنمية، والرقا ة.

فالمحاســـ ة علم يعتمد عل  مجموعة من الننريات والم ادل التي ت ح  في تحلي  وتســـجي  وتبويب 
لعمليات حي  تعكس وتصـــــنيف العمليات المالية المختلعة ط قا لحاجات المنشـــــاا وعملياتها وحجم هذ  ا

ــول ببيانات تنهر المركو المالي ل ــتندات للوصـــــ ــجالت الالومة من واقع المســـــ لمنشـــــــ ا عل  القيود والســـــ
و التالي تســـــــــع  كلية فلســـــــــطين التقنية  ل   (.5  :2007، ســـــــــجراو  وونتيجة األعمال عن فترا محددا 

داد األكـاديمي والتقني تحقيو التوافو بين متطل ـات ســــــــــــــوت العمـ  ومتطل ـات مهنـة المحـاســــــــــــــ ـة، واإلعـ 
 والعملي للمحاسب، ليكن قادرًا عل  ممارسة المهنة مستق اًل.

 السابقة . البحوث2
 من البيئة العربية   السابقة البحوث 1.2
لتعر  عل  قدرا التعليم المحاسبي  الجامعات السودانية لهدفت الدراسة (: 2016دراسة محمد ا  •

اصرا، وبيان مدى التوافو بين مخرجات التعليم المحاسبي  عل  الوفاس  متطل ات بي ة األعمال المع
المهني لالتحاد الدولي للمحاسبين، واقتراي  عا اإلجراسات التي قد تساهم  واستراتيجية التعليم للت هي  

ا   قيو أهد ة، ولتحـــــــرت التعليم المحاسبي وتحدييها في الجامعات السودانيــــــــــــج وطـــــــــــــــفي تطوير مناه
عن است انة ط قت عل  عينة بلغت ة تم استخدام المنهج الوصعي، وكانت األداا األساسية ع ارا  ــــــــالدراس

  ( فردًا من أرباب األعمال بوالية الخرطوم. 80( عاو هي ة تدريس  الجامعات السودانية، وو40و
جامعات السودانية توفر  ل  حد كبير  وتوصلت الدراسة  ل  عدا نتا ج أهمها أن التعليم المحاسبي في ال

ه القصور، واعف التوافو بين مناهج التعليم  صرا، مع وجود  عا أوجمتطل ات بي ة األعمال المعا 
االتحاد  المحاسبي في الجامعات السودانية، ومتطل ات استراتيجية التعليم للت هي  المهني الصادرا من 

 الدولي للمحاسبي.
الدارســـــــــــة  ل  معرفة واقع مهنة المحاســـــــــــ ة بين الت هي  المهني  هدفت (:  2015مدوخ ا  دراسةةةةةةةة •

ــــــ س عملهم في الشركأحاسبين العاملين والقا مين عل  ر والت هي  التكنولوجي للم ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ات العاملة في قطاي ـ
ت اي المنهج الوصــعي التحليلي في هذ  الدراســة، ولتحقيو أهدا  الدراســة صــممت اســت انة ااوا، وقد تم  
ــــــ ن من المحاسبين العاملين في الشركجتمع الدراسة المكو  ووعت عل  م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ي اوا.ات العاملة في قطاـ

وتوصــــلت الدراســــة  ل  مجموعة من النتا ج من أهمها: وجود عالقة بين الت هي  التكنولوجي للمحاســـب 
رامج وواقع مهنة المحاســـــــــــ ة في قطاي اوا، وذلك من خالل قيام الجامعات العلســـــــــــطينية  اســـــــــــتخدام ب



  ..ب كلية فلسطين التقنيةل دور التعليم املحاسبي في تنمية املهارات املحاسبية لط

 

162  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ــــــ قيات وسلوكيأكاديمية متطورا في تعليم المحاسبين وتحلي المحاسب العلسطيني  كافة قيم وأخال ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ات ـ
المهنـــة وتلبيـــة التعليم المهني لمتطل ـــات تطوير المهـــارات المعرفيـــة واإلدراكيـــة، وجود عالقـــة بين واقع 

ت الدراسـة  مجموعة من التوصـيات وصـ وأ  التعليم المهني والواقع الععلي لمهنة المحاسـ ة في قطاي اوا.
ة وتطويرها  حي  تواكب التطورات االقتصــادية أهمها: اــرورا تناســو برامج ومنهجيات أقســام المحاســ 

 والمهنية والتكنولوجية.
هدفت هذ  الدراســــــة الكشــــــف عن دور التعليم المحاســــــبي في (:  2015دراسةةةةة محمود ونخرون ا •

حاســـ ة والحد من العســـاد، ولتحقيو األهدا  تم اســـتخدام المنهج ترســـيخ الممارســـات األخالقية لمهنة الم
( عاـــــــــو هي ة تدريس 30التحليلي، وكانت أداا الدراســـــــــة ع ارا عن اســـــــــت انة ط قت عل  والوصـــــــــعي 

ـــــ وتوصلت الدراسة  ل  وجود قصور في دور التعليم المحاسبي في ترسي  الجامعة األردنية. ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ خ ـــ
ــــــ الممارسات األخالقي ــ ــ ــ ــ ــــــ ة لمهنــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة المحاس ة والتدقيو والحــ ـــ ـــ ــــــ ــ د من العســ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ اد، كما تبين أن الخطو ــ

ــتقلة تتعلو   خالقيات  ــمن مواد مســـ ــبية في الجامعات االردنية ال تتاـــ ــصـــــات المحاســـ ــية لتخصـــ الدراســـ
ــة  ل  أهمية التركيو عل  النق  المعرفي للمعلومات المحاـســـــــ  المهنة. بية والعم  عل  وأوصــــــــت الدراســــــ

 ية.تحسين جوانب المحاس ة التطبيقية في الجامعات األردن
هدفت الدراســـــــــة  ل  الكشـــــــــف عن األهمية النســـــــــبية لمجموعة (:  2015دراسةةةةةةة مطر ونخرون ا •

رها في الخريج ليكون فاالمعار  والمهارات والقدرات التي تشـــــــــترا معايير التعليم المحاســـــــــبي الدولية تو 
ـهة ننر حـدييي التونيف، وذـلك من وجًا وعملـيًا، وـمدى امتالكـها ـلدى الخريجين  محـاســـــــــــــــ ًا متهاًل علميـ 

ــتخدام المنهج  ــبية، ولتحقيو األهدا  تم اســـــــــــ أرباب العم ، وحدييي التخرج الملتحقين بونا ف محاســـــــــــ
( من 32( خريجًا، وو32الوصـــــعي التحليلي، وكانت األداا األســـــاســـــية ع ارا عن اســـــت انة ط قت عل  و

 في مدينة عمان. أصحاب العم 

دا من قب  معايير المحاســـــــ ة الدولية يتم وتوصـــــــلت الدراســـــــة  ل  محتوى المعرفة المحاســـــــبية المحد 
ــــــ أخذها  عين االعت ار في المناهج برامج المحاس ة، لكن هذ  المناه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ج نادرًا ما يتم تطويرهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ا ـ

ــــــ لتتواك ــ ــــــ ــ ــــــ الجوانب األخكيو عل  الت هي  التخصصي، وا اعال ب مع تطورات سوت العم ، ويتم التر ــ ــ ــ رى ــ
وتبين أن أســــــــــاليب التدريس المت عة تقليدية وال تعي  .فيما يتعلو  الممارســــــــــة األخالقية للمهنةخاصــــــــــة  

 أن فترا الـتدرـيب اير كـافـية لـت هـي  المحـاســــــــــــــب من الجواـنب العملـية.و ـ  اراا المحـاســـــــــــــــ ة الحـديـية، 
لتدريب مقررات المحاســـبية، وا عطاس فرص أكبر  هتمام بتحدي  المناهج والوأوصـــت الدراســـة  اـــرورا اال

 المحاسبين الملتحقين  كليات وبرامج المحاس ة.



       (2021يونيو ) 1 العدد 8د واألعمال املجلد مجلـة دراسات االقتصا

 

163  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ــا قة من أج    (:2014دراسةةةة الفطيمي ا • ــات الســـ ــر ل عا الدراســـ ــة  ل   جراس مســـ هدفت الدراســـ
ا، وأهم التحديات التي الوقو  عل  المهارات الالومة لســــوت العم ، ودور التعليم المحاســــبي في صــــقله

سة  ل  أن أهم المهارات والخبرات والمعار  الواجب أن يكسبها وتوصلت الدرا  تواجه التعليم المحاسبي.
مهارات شــــخصــــية، ومهارات االتصــــال الشــــعهية والتحريرية،  :الخريج من التعليم المحاســــبي تنقســــم  ل 

ية المتعلقة  مهنة المحاســــــــــ ة، وتبين أن ومهارات الوصــــــــــول  ل  مصــــــــــادر التعلم، والمهارات التكنولوج
ــبي يواج ــ ة في التعليم المحاســـ ــعف الكادر القا م عل  تدريس برامج المحاســـ ه تحديات متعددا أهمها اـــ

ــبي: المناهج، وطرت التدريس،   ليبيا. ــين كافة مدخالت التعليم المحاســ ــرورا تحســ ــة  اــ وأوصــــت الدراســ
 معايير قبول الطل ة في برامج المحاس ة.وأعااس هي ة التدريس، وارورا  عادا الننر في 

هدفت الدراســــــة  ل  الكشــــــف عن العجوا بين برامج تعليم (:  2014دراسةةةةة الصةةةةوالجة وعبيدات ا •
تم اســـــتخدام المنهج  ولذلك .المحاســـــ ة في الجامعات األردنية ومتطل ات ممارســـــة المهنة وســـــوت العم 

ــت انة ط  ــعي التحليلي، وكانت األداا ع ارا عن اســـــ ــاس هي ة التدريس في الوصـــــ قت عل  عينة من أعاـــــ
ــاتـــب التـــدقيو ا لجـــامعـــات األردنيـــة، وأجرى ال ـــاحيـــان مجموعـــة من المقـــا الت مع أربـــاب العمـــ ، ومكـ

ــــــ توصلت الدراس الخارجي. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  ل  أن هناك فجوا بين برامج تعليم المحاس ة ومتطل ات سوت العم ، ــ
ــ ة، وأن العجوا في معنمها تتاـــر في حجم  والممارســـات المهنية لمهنة المحا التكنولوجيا المســـتخدمة سـ

ــوت العم ، كما تبين وجود فجوا في المهارات  ــتخدمة في ســـــــ في تدريب وتعليم الطل ة، وبين تلك المســـــــ
وأوصـت الدراسـة  ل  اـرورا ت هي  القا مين عل  تعليم المحاسـ ة  الحياتية للطل ة كاالتصـال والتواصـ .

 لمهنة، وينسجم مع متطل ات سوت العم .ردنية، وتطوير المناهج  ما يحقو أهدا  افي الجامعات األ

 جنبية البحوث السابقة من البيئة اال 2.2
ة المهنية ــــــــــــــــــهدفت الدراسة  ل  التحقو من دور را طات المحاسب(:  2020ا   ,Duff et alدراسة    •

الدراسة أرس  ال احيون مجموعة  توى العالمي، ولتحقيو أهدا   ر التعليم المحاسبي عل  المســــــــــفي تطوي
( جامعة من  30م المحاسبي في وــــــمن ال طاقات والمقا الت الشخصية واالست انات  ل  برامج التعلي

الم، كما تم رصد أدوار را طات المحاس ة الدولية، فتوصلت الدراسة  ل  أن را طات  ــف أنحاس العـــــــــــمختل
ل في تطوير التعليم المحاسبي، حي  تسهم في تطوير المقررات الدراسية دور فعا  احاس ة المهنية لديهالم

 وتدريب المحاسبين قب  وأيناس الخدمة.
هدفت الدراســة  ل  فهم طبيعة تطوير ممارســات المحاســ ة اإلدارية (:  2017ا  Jermiasدراسةةة  •

ألهدا  تم  جراس مقا الت شــخصــية بي، ولتحقيو امن خالل تععي  أدوات التعليم المحاســ   في أندونيســيا
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أعااس هي ة التدريس ببرامج المحاس ة في جامعة ماليويا الوطنية، كما أجرى مقا الت شخصية مع   عم
( مقابلة، و عد التحلي  توصـــلت الدراســـة 134محاســـبين في شـــركات خاصـــة  ماليويا، حي  جمع نحو و

ــ ة اإلدار   ل  ــهم في عدا نتا ج أهمها أن المحاســــ ــات التي تســــ ــاصــــ تطوير المهنة، ية من أكير االختصــــ
وأوصــت الدراســة   همية  يجاد مقررات دراســية للمحاســ ة اإلدارية تتناســب مع واقع المهنة،  اــافة  ل  

 تجربة تخصص محاس ة  دارية يشتم  عل  كافة أدوات المحاس ة اإلدارية.
ــة (:  2009ا ,Chen et alدراسةةةةةةة   • هارات والكعاسات التكنولوجية المل   لتعر  لهدفت الدراســــــ

من ، والتي التعليم المحاســـــــبي من العديد من التحديات   يواجهنرًا لما نالمتوقعة من خريجي المحاســـــــ ة 
ــــــ أن المناه  ل   لنتا جوأشارت ا  .ت يير تكنولوجيا المعلومات عل  مهنة المحاس ة  هاأهم ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ج الدراسية ال ــ

ــم  ،ت مرت طة  شــــــك  م اشــــــر بتكنولوجيا المعلومات تحتو   القدر الكافي عل  مســــــاقا وأن خريجي قســــ
ــوت العم . ــ ة ليس لديهم المهارات الكافية  ما يتناســــب وســ ــرورا  المحاســ ــة عل  اــ ــت الدراســ وقد أوصــ

 رورا مواك ة سوت العم .عل  تكنولوجيا المعلومات، واالمحاسبية تامين المناهج الدراسية 

 : الدراسات السابقةأوجه االتفاق واالختالف بين  3.2

ل  قدرا التعليم المحاسـبي  الجامعات عل   سـا قة عل  هد  مشـترك وهو التعر  تعقت الدراسـات الا -
ــتيناس دراســــــــــة ومحمود  ودراســــــــــة (  2015، ونخرون الوفاس  متطل ات بي ة األعمال المعاصــــــــــرا  اســــــــ

  (.Jermias, 2017و ة( ودراس2014 ،والعطيمي

ــا قة في ا  اتعقت  - ــات السـ ــعي،  الدراسـ ــتخدام المنهج الوصـ ــية ع اراسـ ــاسـ ــت انة   وكانت األداا األسـ عن اسـ
 ( ودراسة ومدوخ،2015  ( ودراسة ومحمد،Duff et al, 2020( ودراسة و2014  ،دراسة والعطيمي

 (.Chen et al., 2009و( ودراسة 2015

ــا قة في  اتعقت  - ــتيناس د  الدراســــــات الســــ راســــــة وجهة ننر أرباب األعمال وأعاــــــاس هي ة التدريس  اســــ
 لم تتعوبينما   ،كانت تســــتهد  أرباب العم  فقو(  2010 ،( ودراســــة ومطر ونخرون 2015 ،ومدوخ
 .(Chen et al., 2009و ( ودراسة2014 ،دراسة والعطيمي مع

 ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة 4.2

ــــــ هي ة التدريس والطل ة عل  حد سواس حت  نستطيع التعر  عل  العجمجتمع الدراسة هو   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ وا ما ـ
 .بين متطل ات التخرج وسوت العم 
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المنهج المســـتخدم في أالب الدراســـات المنهج الوصـــعي التحلي  وســـو  نســـتخدم المنهج االســـتقرا ي  -
 .واالستن اطي

لســـــا قة حي  مجتمعنا يتكون من كافة مجتمع الدراســـــة يختلف عن  اقي المجتمعات في الدراســـــات ا -
 فلسطين التقنية وطل ة الكلية. اعااس هي ة التدريس في كلية

 مشكلة البحث. 3

يعد التعليم المحاسـبي من أهم مدخالت عم  الشـركات والمتسـسـات عل  اختال  أنواعها، والرقي       
ــــــ أهم الجوانب التي يمك مهنة المحاس ة يتير عل  التنمية االقتصادية في قطاي اوا، ومن  ـــ ـــ ــ ـــ ن أن تتير ـ

ــة ودهم  اته هو اإلفي تطور المهنة والمحاســــــب ذ  عداد األكاديمي للمحاســــــب حي  اكدت نتا ج دراســــ
ــــــ (، و الت2018 ودراسة ورشوان،  (2004 دعاس،و  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ الي فإن الدراسة الحالية تتمحور حول الستال  ــــــــــــ

 الر يس التالي: 

ة فلسةةةةطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسةةةةب من وجهة ما دور التعليم المحاسةةةةبي في كلي
 ؟ضاء هيئة التدريس والطلبةعأنظر 

 ويتعري عن الستال الر يس األس لة العرعية اآلتية:

ــب والمهنية  - ــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـــــ ما دور اإلعداد األكاديمي في كلية فلســـــــ
 ؟أعااس هي ة التدريس والطل ةواألخالقية( من وجهة ننر 

ـية نـية في تنمـية مهـارات الطـاـلب المحـاســــــــــــــب والمهنمـا دور اإلعـداد العلمي في كلـية فلســــــــــــــطين التق -
 ؟ي ة التدريس والطل ةأعااس هواألخالقية( من وجهة ننر 

ه  توجد فروت بين متوســطات تقديرات عينة الدراســة حول دور التعليم المحاســبي في كلية فلســطين  -
 التدريس(؟ التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو هي ة

 البحثنموذج . 4

 (: نموذج متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 

 
 
 

 
 

 المتغير المستقي
التعليم المحاسبي في كلية فلسطين  

 التقنية:
 االعداد األكاديمي

 االعداد العملي

 التاببالمتغير 
 : مهارات الطالب المحاسب 

 الممارسات المهنية
 الممارسات األخالقية

 عضو هيئة تدريس -طالب  متغير الوسيط:
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 2020ن، يال احي  عدادالمصدر:    
 

    فرضيات البحث. 5

: يوجد دور للتعليم المحاســــــــبي في كلية فلســــــــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب فرض رئيسةةةةةي أود
 التالية: العرعية ا العرو ه منويتعري ، ةأعااس هي ة التدريس والطل المحاسب من وجهة ننر 

ــات المهنية لدى الطالب  .1 ــطين التقنية في تنمية الممارســـــــ يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلســـــــ
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

ــات المهنيـة ـلدى الطـا .2 ـلب يوجـد دور لإلعـداد التقني في كليـة فلســــــــــــــطين التقنـية في تنمـية الممـارســــــــــــ
 .ريس والطل ةأعااس هي ة التد المحاسب من وجهة ننر 

ــطين التقنية في تنمية الممارســــات األخالقية لدى الطالب  .3 يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلســ
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

ألخالقية لدى الطالب يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلســـــــــــــطين التقنية في تنمية الممارســـــــــــــات ا .4
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةر المحاسب من وجهة نن

بين متوســـطات (  (α ≤ 0.05: توجد فروت ذات داللة  حصـــا ية عند مســـتوى داللةفرض رئيسةةي ناني
تقديرات عينة الدراســـــة حول دور التعليم المحاســـــبي في كلية فلســـــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب 

  التدريس(.لمتغير الوسيو والطالب، عاو هي ة المحاسب تعوى 

 ف البحث  ادةةةةةهأ. 6

يعد التعليم المحاســـــــبي من متطل ات نجاي المحاســـــــب في ممارســـــــاته المهنية واألخالقية، وااللتحات 
ـ سوت العم ، ألنه من خالل التعليم المحاسبي يكتسب القدرات واالستعدادات والمه    ن ــــــــــارات، حيــــــــــــــ

ــة  ل  تحقيو األهدا   ــ ة تعد من المهن التي ترت و  الدقة والمواـــــوعية، وتســـــع  الدراســـ مهنة المحاســـ
 اآلتية:
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ــــــــ معرفة دور التعلي .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ م المحاسبي في كليــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ة فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب ــ
 .تدريس والطل ةأعااس هي ة الوالمهنية واألخالقية( من وجهة ننر 

الكشـــف عن دور اإلعداد األكاديمي في كلية فلســـطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـب  .2
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةوالمهنية واألخالقية( من وجهة ننر 

التعر   ل  دور اإلعداد العملي في كلية فلســـــــــــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـــــــــب  .3
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةألخالقية( من وجهة ننر والمهنية وا

الكشـــــف عن العروت بين متوســـــطات تقديرات عينة الدراســـــة حول دور التعليم المحاســـــبي في كلية  .4
ــعة والطالب، عاــــو هي ة  فلســــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســــب تعوى لمتغير الصــ

 التدريس(.

  حثةةةةية البةةةأهم. 7

اســــــــــب من جوانب تحقيو أهدا  مننمات األعمال، ألن اعداد  ينعكس عل  قدراته المح  تكوينيعد 
ــة المهنة، والتكيف مع متطل ات وتغيرات المهنة، و التالي تكمن أ  ــة في الجوانب في ممارســــ همية الدراســــ

 اآلتية:

 ل     حاجةاس ة تعد الدراسة  الغة األهمية كونها تتعلو  مهنة المحاس ة، ومهنة المح  :أهمية علمية -
تقدم الدراسة  طارًا ننريًا يير  المكت ة العلسطينية  مواوي التعليم المحاسبي  و   تطوير وتحسين مستمر.
 في كلية فلسطين التقنية.

تقدم الدراسة نتا ج تعيد صناي القرار في كلية فلسطين التقنية؛ حي  توار لهم سب   :أهمية عملية -
تقدم الدراسة نتا ج وتوصيات و  للمحاسب. األكاديمي والتقنيواالعداد الننر  و تعويو مهنة المحاسب 

تقدم   تعيد أعااس هي ة التدريس حول سب  تطوير المحاسب وأهم المهارات الواجب التركيو عليها.
الدراسة نتا ج وتوصيات من ش نها تعويو مخططي المناهج في كليات وبرامج المحاس ة؛ حي  تبين  

 اكتسابها.والمهارات الواجب نب اعداد المحاسب لهم أهم جوا

 البحث  . حدود8

أعاـــــــاس هي ة : واقع التعليم المحاســـــــبي في كلية فلســـــــطين التقنية من وجهة ننر الحدود الموضةةةةوعية -
 .التدريس والطل ة
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 ودير البلر العري الر يسي وفري اوا( ة: كلية فلسطين التقنيالحدود المكانية -

 .سي اليانيالعص  الدرا م2020العام : الحدود الزمنية -

 : طل ة قسم المحاس ة  كلية فلسطين التقنية وأعااس هي ة التدريس  قسم المحاس ة.الحدود البشرية -

 منهجية البحث  .9
حي    ،االستقرا يمنهج المنهج االستن اطي و ال ما د عل  منهجين في الدراسة وهاعتم يتم اال سو  

والعلوم ال شرّية. حي  يوّود  ة  سير المعرفالمنهجيتين يرخي  نالله نعيمًا علوجد عالقة وييقة بين ت
وبدور    المجتمع،االستقراًس االستن اا   مقدماٍت كلّية م خوذا من الواقع صحيحة وصادقة كما هي في 
التي نص   ليها  ي حُ  االستن اا في نتا ج االستقراس وله منه مكان الُمراجّع والًمدقو؛ ألّن القاايا الكلّية  

:  1999تعميمها عل  الجو يات الجديدا و براهيم، ب ال نتمكن من الت كد منها  اّل ب  المالحنة والتجري
 ال شرّ .  أّ  أّن كالهما يرفُد  عاه اآلخر، وييمر ذلك عن توطيد أسس وصحة التعكير والمنطو    ،(13

 ية والمجالت والدوريات، والمواقع والرسا   العلم: تميلت  المراجع والكتب، المصادر النانوية -
 إللكترونية.ا

: تميلت  االست انة التي جرى تصميمها من أج  جمع البيانات الالومة حول واقع المصادر ا ولية -
 . التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية، والممارسات المهنية للمحاسب 

 ار النظري للبحثةةةةةةةةةةة طا
 لمحة تاريخية حود المحاسبة .10

س ة في تاريخ اإلمبراطورية ال ابلية،  ور األول ، حي  ذكرت المحانهر علم المحاس ة منذ العص
وأياًا جاست في شرا ع حمورابي، كما كان العيلسو  الصيني الشهير كونعيشوس قد عم  محاس ًا لدى  

يسي في المحاس ة كان في القرن اليال   الحكومة في القرن الخامس قب  الميالد. اير أن التطور الر 
مو العمليات التجارية وتوسعها  المودوج ودا ن ومدين( في  يطاليا، وكان ذلك نتيجة لن عندما نهر القيم

في القرن التاسع عشر وخالل اليورا الصناعية التي تلت الحرب و  (.13:  2020 ل  مواقع مختلعة والعرا،  
تنوعت اآلالت  األهلية في الواليات المتحدا األميركية، كبرت أحجام الشركات وتوايدت أعداد المونعين و 

والمعدات المستخدمة في الصناعة مما جع  التجار وأصحاب الشركات ي حيون عن مصادر تموي   
 (. 107: 1998جدد والراشد،  مستيمرينلجديدا عبر  صدار أسهم 
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و النس ة لمهنة المحاس ة في فلسطين، فلم تحظ  اهتمام  الغ قب  خمسينات القرن المااي، لكن مع 
شآت وتعانم عملياتها، أص حت مهنة المحاس ة من أهم المهن، وفي كافة مجاالت  توايد أحجام المن

 الحياا والمتسسات.
 مفهوم المحاسبة   1.10
من أقدم المهن التي تسهم في تطوير مننمات األعمال، وأنها ك  الممارسات "  : نها المحاس ة    ت رفعُ 

تسهم في تسجي  وتبويب وتصنيف العمليات  التي يقوم بها الشخص المته  علميًا وعمليًا داخ  المننمة و 
 .(7:  2014،   ب التا) "المالية، واعداد التقارير ذات العالقة والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات 

مهنة مننمة تختص بتسجي  وتلخيص وتبويب األحدا  االقتصادية  صورا يمكن  "  نها  ت رفكما عُ 
أو اير م اشرا  الوحدات االقتصادية، كما أن المحاس ة  أن تستعيد منها الجهات التي لها عالقة م اشرا 

مية التي أمكن الوصول  ليها عن  لعلهي علم امن العلوم االجتماعية يمتاو  معرفة مصنعة لها مادتها ا
 (. 14  :2015ومدوخ،  " طريو الدراسة والخبرا معا عبر مراح  مختلعة من الومن

م  ن هناك اتعات حول معهوم المحاس ة عل  أنه عل ويتار لل احيين من خالل التعريعات السا قة أ
يهتم بتعاصي  مالية ومادية لامان تسجي  كافة العمليات االقتصادية والمالية، وبناس الخطو واعداد 

سبو يعر    المواونات؛ وذلك  االستناد  ل  مجموعة متكاملة من المعايير المحاسبية، وفي اوس ما
ة األحدا  واألنشطة التي تقوم بها المنش ا  االستناد عل   ص بترجم علم يخت" ال احيون المحاس ة   نها 

مجموعة من المعايير والم ادل  ل  بيانات قابلة للتسجي  والتحلي  والتصنيف والتلخيص، وا عداد التقارير 
 . "واستخالص نتا ج األعمال واتخاذ القرارات المناس ة

 إعداد المحاسب لممارسة المهنة  2.10
د محاسبين متهلين  المهارات المهنية واألخالقية المطلو ة تقع عل  عاتو  لية  عداأن مستو  ال شك

عدد من الجهات، ومن أبرو هذ  الجهات متسسات التعليم العالي وذلك من خالل صيااة وتبني ومواك ة  
مة  ية الالو سياسات وأساليب تعليمية حديية تركو عل   كساب الطالب الجامعي القدرات والمهارات المهن

وأبروها االتحاد الدولي للمحاسبين    لديه التعكير التحليلي واالبتكار  والتي دعت المننمات المهنية  وتنمي
األسلوب التقليد  المت ع حاليا ال  ف.  (Nassar et al., 2013: 193و   ل  ارورا التحرك في اتجاهها

وب ال ي خذ  كما أن هذا األسل المحاس ة  اقتدار،يته  الطالب الجامعي  القدر المطلوب ليمارس مهنة 
 Transferableو  في اعت ار  معهوم شاي حدييًا في األوساا التعليمية وهو معهوم المهارات القابلة للنق 

Skills)  معن  أن المهارات التي يتم تطويرها خالل المراح  التعليمية المختلعة، يمكن أن تعيد مكتسبها  ،
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يم المحاسبي تلعب الدور الهام في تطوير مهنة  يه فإن جودا التعلرحلة التونيف. وعلعند انتقاله  ل  م
 (. Nassar et al., 2013: 193والمحاس ة والتدقيو 

 المهارات الواجب توافرها في التعليم المحاسبي لممارسة مهنة المحاسبة  3.10
عل    الطل ة مهارات تساعدهم تقع عل  عاتو الجامعات وبرامج المحاس ة فيها مستولية اكساب 

 قة ومواوعية، وفيما يلي عرا ألهم هذ  المهارات، ومن وجهات ننر مختلعة: ممارسة المهنة بد 
 ي يجب أن يشم  المهارات التالية: (   ن التعليم المحاسب13 -  11 :2003كما أورد والحبيطي، 

 مهارات التعكير الجيدا والقدرا عل  ح  المشكالت. -
 والتواص . مهارات االتصال -
 مات البي ية التي يتم خاللها ممارسة مهنة المحاس ة. شا  المعلو مهارات اكت -
 احترا  المهنة   خالقياتها المتعار  عليها. -
 الدافع عل  استمرارية التعليم مدى الحياا.  -
 مهارات التعام   كعاسا مع النرو  الصع ة. -
 ار التقارير. لارا ب، والتوييو واصد معلومات فنية حول مهنة المحاس ة، وعلومها كالتدقيو، وا -
   تقنيات وأننمة المعلومات المحاسبية. -

 أن ممارسة مهنة المحاس ة  حاجة  ل  ما يلي:  ت ( أكد 12– 11 :2004وأحمد،  في حين أن دراسة
 تدريب المحاسب عل  أعمال تقييم الشركات، والترويج لبيع حصص المساهمات في رأس المال.  -
العم ، تالسم قدراتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوت تطوير أننمة التعليم المحاسبي  استمرار لت   -

من حي  القدرات الشخصية، واتخاذ القرارات، أياا ليس فقو من النواحي العنية والمعرفية، لكن 
 والمهارات المرت طة  القيادا، والعم  تحت اغوا العم ، وامن فريو. 

 رسة مهنة المحاس ة.   ساليب تكنولوجيا المعلومات، وربطها  المحاس ة ومماالمعرفة   -
 المعرفة الجيدا بإجراس ال حو  التطبيقية في المحاس ة.   -

ألداس العم    متهالً   اً أما جمعية المحاسبين الدوليين ف كدت   ن بي ة األعمال المعاصرا تتطلب خريج
المحاسبي وممارسته في سوت العم ، من خالل اكسا ه عدا مهارات مهنية وصعات تساعد  عل  ممارسة  

 ة المحاس ة، وتنقسم هذ  المهارات  ل  ما يلي: مهن
 (: 201- 200 :2016وتتامن المهارات التالية ومحمد، المهارات ا دراوية:  .1

 : ة مختلعة وأهمهايجب توويد الطالب  مهارات فنيمهارات فنية:  -
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مي  مهارات استخدام برامج المحاس ة، وتقنيات المعلومات مهارات تشغيي المعرفة المهنية:  -
 تخدمة. اسبية، ومهارات استخدام المعادالت االحصا ية والريااية المسالمح

مي  مهارات تطبيو الننرية المحاسبية، ومهارات القياس مهارات تطبيق المعرفة المهنية:  -
 ي، ومهارات كتا ة التقارير المهنية، ومهارات اعداد المواونات.المحاسب

لمحاسبية وتبويبها ألاراا البيانات والمعلومات اتتمي   مهارات تحلي     مهارات تحليلية وبنائية: -
مختلعة، ومهارات تصميم الننم المحاسبية المساعدا، وتصميم نماذج القرار وتحليلها، وتحلي   

 درجة المخاطر.
وتتامن مهارات  مكانية اعداد التقديرات في مواقف الغموا، ومهارات اتخاذ  تقييمية:  مهارات   -

ننم المحاسبية ومخرجاتها، ومهارات التعكير الناقد، ومهارات ح   القرارات، ومهارات تقييم ال
 . المشكالت المحاسبية

محاسبية والقدرا وتتطلب فهم المستجدات  ش ن المعرفة المهارات التعليم المحاسبي طويي ا جي:   -
 . عل  التعلم الذاتي

 (:201 -  200 :2016وتتامن المهارات التالية ومحمد، المهارات السلوكية:  .2
مي  التعاع ، والحوار، التوجيه الجيد والمهارات المرت ة  المهنة من تعام   مهارات الشخصية:  لا -

 مع اإلدارا، والومالس، والموردين، وك  المرت طين  المهنة.
مهارات االتصال، والقدرا عل  توصي  المعلومات، والتكيف والتحعيو، والعم  مهارات اجتماعية:   -

 مهارات تقب  النقد، والتعام  مع اآلخرين. امن فريو، وطري األس لة، و 
 تتامن مهارات البناس، والتخطيو التننيمي. مهارات تنظيمية:  -
الععال، والتصر   مستولية، وات اي األسس  تتامن مهارات العم  مهارات تحمي المسؤولية:  -

 األخالقية للمهنة.
 مفهوم وأهمية التعليم المحاسبي  4.10

حي  يوفر التعليم المحاسبي كوادر متهلة تمتلك المعار   ة المحاس ة،لمحاسبي دعامة مهن التعليم ا
يعد التعليم  و  (.47 :2012والحمداني، والمهارات التي تمكنها من ممارسة عملها  شك  طبيعي والسقا 

 ل  جانب العديد من االختصاصات وحقول المعرفة  كبيرا حت  أهميةالمحاسبي أحد حقول المعرفة وي
ا مة  ل  العم  المحاسبي  أهميته لخصوصية الننرا  ل  المحاس ة، والحاجة المستمرا والد   األخرى، وت تي
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في نطات أ  مجتمع من المجتمعات، وتن ع أهمية التعليم المحاسبي من أهمية المحاس ة ذاتها، وما  
 (. 17 :2015 تمع الذ  تعم  امن نطاقه وج ار،يمكن أن تقدمه من فوا د للمج

ة ــــــــــــــــــــــــة المعار  والخبرات والمهارات التي تتامنها برامج المحاسبلمحاسبي   نه كافوُيعر  التعليم ا
التعليم العلمي   األكاديمية لتعويو ممارسات المهنة األخالقية والمهنية  ما يتامن يال  جوانب ر يسة

  ات السا قة ألهمية المحاس ة، ولقد أشارت العديد من األدبي  (. (Howieson, 2003: 77والتقني  والعملي
أن أهم العوا د التي تعود للتعليم المحاسبي تتمي  في   (Herring & Izard, 1992: 12وف كد ك  من 

 اآلتي:  
المشكالت التي يكتسبها  هي تلك العوا د التي تعبر عن المعرفة ومهارات ح  الفوائد المعرفية:  -

 الطالب من التعليم المحاسبي.
هي تلك العوا د التي تتمي   مهارات التعام  مع اآلخرين وكافة األطرا  المعنية  ة: الفوائد السلوكي -

 والمهارات السلوكية واألخالقية.
مميوًا ولديه    هي كافة العوا د التي تتمي   الت ييرات النعسية والتي تجع  الطالب الفوائد التكنيرية:  -

 القدرا في التعكير والتخطيو المستقبلي للمهنة. 
يستنتج ال احيون   ن التعليم المحاسبي المتكام  يعتبر حجر األساس في ت هي  المحاسب   ،ليو التا

وبذلك يكون هد  التعليم المحاسبي هو نق  المعرفة والمهارات الالومة  ،المته  علميًا ومهنيًا وتقنياً 
 هنة مستق اًل. لممارسة الم

 الممارسات المهنية لمهنة المحاسبة:  5.10
الممارسات المهنية، اتعو عليها علماس المحاس ة، واالتحادات المحاسبية     ة مجموعة من لمهنة المحاس 

 المختلعة، وذلك عل  النحو اآلتي: 
 ن األمانة عنصر هام ومبدأ هام في أ  عم  كان فمن الواجب أن يكون المحاسب أمينا   مانة:ا 

وأن تكون م اد ه اليابتة  اسب بهذ  الميوا بد أن يتحل  المحي أداس عمله مميوًا عن اير ، فال ومستقيمًا ف
 (.25 –  5 :2009والراسخة فاألمانة أساس العم  وعلي، 

وعية واالستقالل أساس الحياد والعدل فالبد من المحاسب أن يتحل   :  ن المواالموضوعية واالستقالد
وجمع األدلة واإلي اتات  بهن وأن يكون اير متسري في  صدار القرارات أو األحكام  ال  عد الت كد والترو   

الكافية ويجب أن يكون مستقاًل و عيد عن مواج وأهواس اإلدارا وسلطتها ولذلك فإن مدقو الحسا ات 
له دور كبير فيجب أن يكون مستقاًل تمامًا و عيدًا ك  ال عد عن أهواس ونراس  دارا الشركة فهو  الخارجي
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واوعي ودون تحيو أو عدم استقالل ويجب أن  الذ  يتخذ حكمه ويعطي رأيه كمراجع  شك  مستق  وم
 (. 48  :2012والسقا والحمداني،  يه شاماًل لما دقو دون أ  ل سيكون رأ 

 نه من الواجب عل  المحاسب أن يقوم  مستوى معين وكعاسا معينة   والعناية الواجبة:الوفاءة المهنية 
مجهود المبذول حسب قدرات الشخص  ذا ما كلف بتدقيو حسا ات شركة ما وعادا يقاس هذا المستوى وال

ن لم يجد المدقو في االعتذار  عدم القيام بتلك المهمة  ذًا يجب عل  المحاسب االلتو  م  مبدأ ا المتوسو وا 
الكعاسا المهنية والعناية الواج ة. يجب عل  المحاسب أن يتد  عمله  كعاسا مهنية عالية فإن لم يجد في 

فعليه أن يعتذر للعمي  عن القيام بتلك المهمة، وتنقسم الكعاسا المهنية  نعسه هذ  الكعاسا إلنجاو مهمة ما  
، والمحافنة عل  الكعاسا المهنية وعلي، للمحاسب  ل  مرحلتين مستقلتين: اكتساب الكعاسا المهنية

2009: 5  – 25.) 
لوك :  ن كان المحاسب متصعًا  ما سبو ذكر  فإن ذلك ينعكس عل  سلوكه، حي   ن سالسلوك المهني

 : 2009ة وأخالقياتها وعلي،  المحاسب المهني يت ير  مهارات المحاسب، وصعاته، والتوامه  صعات المهن
5 –  25 .) 

: يجب عل  المحاسب أن يلتوم  العم  المهني وفقًا للمعايير العنية والمهنية المرت طة  المعايير الفنية
لمحاسبين وأياًا يجب عليه أن يلتوم بتعليمات   مهنة المحاس ة والتي تصدرها الهي ة أو الجمعية المهنية ل

  : 2009مواوعية واالستقالل وعلي،  العمي  أو رب العم  طالما أنها ال تتعارا مع متطل ات األمانة وال
5 –  25 .) 

أن يكون عل  قدر عال من  مراجعة يجب عل  المحاسب المهني الذ  يواول مهن المحاس ة وال النقة:
 (.25 – 5:  2009سلوكيات وأخالقيات المهنة وعلي،  وم فريو عمله  اليقة والمستولية وأن يلت

العم    ت التي يحصلون عليها عن أعمال العمي  أو رب  يلتوم المحاسبون  احترام سرية المعلوما  السرية:
أيناس قيامهم  عملهم المهني، ويجب عل  المحاسبين أن يراعوا المحافنة عل  السرية  استمرار ما لم  

رخصة محددا  اإلفصاي عن معلومات أو كان هناك واجب قانوني أو مهني  اإلفصاي،   يحصلوا عل 
المحافنة عل  سرية المعلومات، وال تتعلو السرية  اإلفصاي   المراجعةمكتب  ويجب عل  فريو العم  

نما تتطلب أياًا أن ال يستخدم المحاسب أو يبدو  منهر من يستخدم هذ   عن المعلومات فحسب وا 
 (.17: 2015ات لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص يال  وج ار، المعلوم
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 ل  عناية ودقة وسرية ومواوعية، وعل  المحاسب  ويرى ال احيون أن ممارسة مهنة المحاس ة  حاجة  
أن يكون قادرًا عل  فهم التطورات والتغيرات، وأن يتمتع  المرونة الكافية لتغيير وجهة ننر  حسب  

 ة التعديالت التي تطرأ عل  المهنة ومعاييرها المحاسبية.مقتايات الموقف، وطبيع
 الدراسة الميدانية 

 منه  الدراسة .11
حي    ،منهج االستقرا يالمنهج االستن اطي و ال ما د عل  منهجين في الدراسة وهاعتم اال يتم سو  

ة. حي  يوّود والعلوم ال شريّ  ةوجد عالقة وييقة بين المنهجيتين يرخي  نالله نعيمًا عل  سير المعرفت
وبدور    ع،المجتمالستقراًس االستن اا   مقدماٍت كلّية م خوذا من الواقع صحيحة وصادقة كما هي في ا

ي حُ  االستن اا في نتا ج االستقراس وله منه مكان الُمراجّع والًمدقو؛ ألّن القاايا الكلّية التي نص   ليها  
:  1999 بتعميمها عل  الجو يات الجديدا و براهيم،  المالحنة والتجريب ال نتمكن من الت كد منها  الّ 

 ال شرّ .  عن توطيد أسس وصحة التعكير والمنطو  أّ  أّن كالهما يرفُد  عاه اآلخر، وييمر ذلك    ،(13

 مجتمب الدراسة   1.11
تكون مجتمع الدراسة من ف تين؛ الع ة األول  تميلت  كافة أعااس هي ة التدريس  كلية األعمال المالية  

( عاو هي ة تدريس، أما الع ة اليانية فكانت ع ارا عن جميع طل ة  20االدارية، وال الغ عددهم نحو وو 
العام الجامعي    قسم المحاس ة بدرجتي الدبلوم وال كالوريوس وال الغ عددهم خالل العص  الدراسي الياني من

ريوس، وكانت نس ة  (  كالو 43( دبلوم، وو138( طال ًا وطال ة، منهم و181و( نحو 2021/ 2020و
نبذا مختصرا  (. ويوار ال احيون فيما يلي %37غت نس ة اإلنا  و(، بينما بل%63الطل ة الذكور و

 دير البلر:  – حول كلية فلسطين التقنية  
 ال أن الحاجة  ،بإمكانيات متـوااـعــة فـي تجهيـــواتـها وتخصصاتها 1992حي  نش ت الكلية عام 

لها   في ننام الحياا والمجتمع الذ  يب العني اودادت ألج  مواك ة هذا التطور ا ل  التعليم التقني والتدر 
الحاجة  ل   يجاد كوادر  تقنيًا. وبدت المهندسين والعنيين المتخصصيـن المتهلين صاح ه نقص حاد في 

جا ة لتلك ماهرا وقادرا عل  القيام  مـهــام المهنـــدس المتخــصص والعنــي فـي مختلــف التخصصات، واست
  استخدام  دمج  ع  تعم  را دا متخصصةالعوام  بروت كلية فلسطــين التقنيــة كمتسسة تقنيــة تعليميــة 

مواك ة التطورات العلمية ل  والمبتكرا  المبدعة  العلمية  العقلية  وصق   الحياا،  في  المتطورا  والتقنيات   الحاسوب 
ن خالل تبنيها لمنهج التخطيو االستراتيجي لرسم  دير البلر م -المتسارعة. وتسع  كلية فلسطين التقنية 
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القادمة، وذلك لتطوير الكلية وتعويو مكانتها في خدمة وتنمية  خمس صورا وااحة للكلية للسنوات ال
 المجتمع المحلي. 

حرصت كلية فلسطين التقنية دير البلر منذ أكير من س عة وعشرين عامًا عل   عداد الكعاسات قد و 
طني  لمتطل ات سوت العم  والتي تتميو   خالت المهنة دعمًا منها في بناس االقتصاد الو   المبدعة والموا مة

، ومن منطلو السعي نحو مواك ة التطور العلمي والتكنولوجي فقد قامت الكلية  افتتاي برامج لل كالوريوس  
دبلوم  ( تخصصًا لدرجة ال16( تخصصات  كالوريوس متنوعة  اافة  ل  و8والدبلوم، وذلك  عتر و 

ع الكلية  ل  التوسع خارج  جاد لعتر المويد من التخصصات النوعية خالل العترا القادمة مما دفالوالسعي  
( ام في جن اته كافة  2015الرقعة الجغرافية التي تغطيها بإنشاس مقر جديد لها في مدينة اوا عام و 

ننرًا لنوعية البرامج التي تطرحها   التخصصات التي تطرحا الكلية األم وشهد  ق ااًل الفتًا منذ افتتاحه
واستجا ة لتلك المتغيرات لتطوير السياسات التعليمية فإن   الكلية وتناسبها مع احتياجات السوت المتغيرا.

والتطوير المستمر في مختلف التخصصات   والتحسين، التعليمية،الكلية عملت عل  رفع جودا العملية 
المساندا للدراسة من أج  تطوير تكنولوجيا   اللكتروني ك حد األننمةوأدخلت ننام التعليم ا فيها،التقنية 

ة  اافة  ل  تطوير وتحدي   عا التخصصات لتواكب المتغيرات الحديية واستحدا   التعليم  الكلي 
   ( تخصصات مهنية تقنية.10مركو التدريب المهني التا ع لقسم التعليم المستمر والذ  يام و 

اآلتي: "نحو جامعة تقنية را دا ترق   اإلنسان والوطن  ما يلبي  في فتتمي   رتية الكليةب فيما يتعلو
  - أما رسالة الكلية: "تلتوم كلية فلسطين التقنية  احتياجات المجتمع المتجددا ويحقو التنمية المستدامة".

تكنولوجيا    دير البلر بتقديم برامج تقنية وأكاديمية متميوا تساهم في  عداد مخرجات وطنية متهلة وتونيف
 والتطور". المعلومات وال ح  والتطوير لخدمة المجتمع وبنا ه من أج  الرفعة

 : ومن أهم اايات الكلية
تطوير التعليم التقني واألكاديمي في مختلف التخصصات لسد احتياجات المجتمع وفقًا للمعايير   - 1

 الوطنية والعالمية. 
المناس ة لجميع  تقديم وتوفير الخدمات والتسهيالت  البي ة التعليمية التعلمية من اج  تحسين -  2 

 ة. العاملين والطل ة  الكلي
رتية ورسالة الكلية وااياتها   وتطوير القدرات اإلدارية والتننيمية للكلية  ما يتعو مع تعويو - 3 
 ستراتيجية. اال
نة واالعتماد الكام  عل   الموارد المالية للكلية وترشيد النعقات  ما يحقو التواون في المواو  تنمية - 4 

 الذات.
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 .  المجتمعفي تنمية وتلبية حاجات  ميواً م راً قدرات الكلية كي تتبوأ دو  تطوير  - 5 
(https://www.ptcdb.edu.ps/ar/about) 

( مونعًا ومونعة منهم متعراين، منهم  عقود ودوام جو ي، وتعم  الكلية 189ويعم  في الكلية نحو و 
ها اإلدارية والمالية، وتمنر درجتي الدبلوم وال كالوريوس في كيير من  عل  تطوير كافة تخصصات

 التخصصات. 
 عينة الدراسة  2.11
( عاو هي ة تدريس  الكلية،  اافة 20لدراسة، حي  تم اختيار وامجتمع    عينة الدراسة من  يرت اخت
  ة. ( طال ًا وطال54( عاو هي ة تدريس، وو12( طال ًا وطال ة، فاستجاب منهم و60 ل  و
 أداة الدراسة 3.11

اطلع ال احيون عل  عدد من الدراسات السا قة وال حو  ذات العالقة  التعليم المحاسبي، والممارسات 
المهنية واألخالقية للمحاسب، وجرى مشورا ذو  االختصاص، وبناًس عل  ذلك تم تحديد مجاالت  

مجاالت   أربعل  ( فقرا، تتووي  32عن و  االست انة، وصيااة الع ارات المناس ة، فكانت االست انة ع ارا
 اآلتي: ر يسة، وذلك عل  النحو 

 ( فقرا تتووي  ل  مجالين: 22: واقع التعليم المحاسبي  كلية فلسطين التقنية والمتغير المستقي
 فقرات(.  8: الت هي  األكاديمي والمجاد ا ود
 فقرات(. 14: الت هي  العملي والمجاد الناني
 ( فقرا تتووي  ل  مجالين:16المهنية واألخالقية للمحاسب، ويتامن والممارسات : المتغير التابب
 فقرات(. 8: الممارسات المهنية و المجاد ا ود
 فقرات(. 8: الممارسات األخالقية و المجاد الناني

 ا حصائي  ا سلوب 4.11
ارات الوصعية  استخدم ال احيون مجموعة من االخت  ،لتحقيو أهدا  الدراسة والتحقو من فرواها

   النحو اآلتي: واالستداللية، وهي عل
ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  تكرار  ( Frequencies and Percent: و التكرارات والنسب الم وية

 استجا ات الع ة. 
من صدت االست انة وي اتها، والعالقة بين   للتحقو (Correlation Coefficient: ومعامالت االرت اا

 المتغيرات. 
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 للتعر   ل  ي ات االست انة.  (Split-Half Coefficient: وتجو ة النصعيةة الطريق
 للتعر   ل  ي ات است انة الدراسة.  (Cronbach's Alpha Coefficient: ومعام  ألعا كرون اخ

ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  طبيعة البيانات  ذا كانت  (Normal Testو :اخت ار التوويع الطبيعي
-Sample Kolmogorovو  سمرنو   -ًا طبيعيًا أم ال، حي  تم استخدام اخت ار كولمجرو تت ع توويع
Smirnov ) .لمناسبته لطبيعة العينة 

ت  ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  طبيعة استجا ات العينة عل  فقرا  (Mean: والمتوسو الحسابي
 ومجاالت االست انة. 
م للتعر   ل  انحرافات استجا ات العينة عن  تخد ويس  (Standard deviation: واالنحرا  المعيار  

 الوسو الحسابي لتقديراتهم. 
ويستخدم هذا االخت ار للتعر   ل  الوون النسبي الستجا ات العينة   (Percentage: والوون النسبي

 االست انة وتعاعلهم حولها. عل  فقرات ومجاالت 
 لحياد .متوسو الععلي، والمتوسو اللتعر   ل  العروت بين ال :(One Sample T -Test) اخت ار
 للتعر   ل  العروت بين مجموعتين مستقلتين. ( Independent Samples T - Test: واخت ار
 . ف كيرللتعر   ل  العروت بين يال  مجموعات  (One Way ANOVA: واخت ار

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة 5.11 
ة الدراسة لع تي الدراسة طل ة برامج  ا يًا لعينوصعًا  حص (1وتناول ال احيون من خالل الجدول 

  ة وأعااس هي ة التدريس  الكلية: المحاس
 ( يوضح توزيب عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة1جدود ر م ا

النسبة  العدد البيان

 المئوية

 18.20 12 عضو هيئة تدريس الصفة

 81.80 54 طالب

 100.0 66 اإلجمالي

 61.1 33 ذكر جنس الطلبة

 38.9 21 أنثى

 100.0 54 اإلجمالي

 48.15 26 دبلوم برنامج الطلبة

 51.85 28 بكالوريوس

 100.0 54 اإلجمالي

جنس عضو هيئة 

 التدريس

 75.00 9 ذكر

 25.00 3 أنثى

 100.0 12 اإلجمالي
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 25.00 3 سنوات فأقل 5 سنوات الخدمة

 41.67 5 سنوات 10 – 6

 8.33 1 سنة 15 – 11

 25.00 3 سنة 15أكثر من 

 100.0 12 اإلجمالي

 66.67 8 ماجستير المستوى التعليمي

 33.33 4 دكتوراه

 100.0 12 المجموع

 

 
 

( أعااس هي ة تدريس  الكلية،  %18.20الدراسة تنقسم  ل  ويتار من الجدول أن عينة 
(، %48.15منهم و(  نا ، و %38.9( ذكور، وو%61.1( من الطل ة منهم و%81.80وو
 (. %51.85وو

 

 اختبار التوزيب الطبيعي  6.11
 Sample-1سمرنو  و  –جرى تحديد طبيعة منحن  البيانات من خالل استخدام اخت ار كولمجرو   

Kolmogorov-Smirnov لمناسبته لطبيعة عينة الدراسة، وهذا يعيد في طبيعة االخت ارات الواجب ،)
 يوار النتا ج:  (2رقم والجدول و  ة،استخدامها معلمية أو اير معلمي

 
 (: نتائ  اختبار التوزيب الطبيعي لمحاور االستبانة2جدود ا

 ( .SIG يمة ا  يمة االختبار عدد الفقرات البيان م.
 0.511 0.657 16 التعليم المحاسبي 1
 0.705 0.378 16 الممارسات المهنية واألخالقية 2
 (2.58( تساو  و0.01( الجدولية عند مستوى الداللة وZ** و
 (1.96( تساو  و0.05مستوى الداللة و( الجدولية عند Z* و

 
، و 0.05ت أكبر من مستوى الداللة  ــــــــــ( االحتمالية كان.Sig( أن جميع قيم و2ورقم  يوار الجدول  

05.0.sigوكانت قيم و ،)Zالمحسو ة أق  من قيمة و )Z ن  ( الجدولية، وعليه يمكن القول  
 .طبيعيًا، وعليه يجب استخدام االخت ارات المعلمية في هذ  الدراسةاالست انات تت ع توويعًا  
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 تحليي البيانات   7.11
(؛ من أج  تبويب وتحلي  البيانات، One Sample T testجرى استخدام اخت ار ت للعينة الواحدا و

ات المتغير  ومجاالتها، حي  تم تحلي  بيانوالوقو  عل  درجة موافقة عينة الدراسة عل  فقرات االست انة  
 المستق ، يم المتغير التا ع، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 
 
 تحلي  بيانات المتغير المستق :   – 1

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد ا ود "التكهيي ا واديمي"T(: اختبار ا3جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

ن  الوز

 نسبي ال

 االختبارقيمة 

(T) 

قيمة 

(Sig. ) 
 الرتبة 

1 
تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب  

 مع طبيعة الظروف المحيطة. 
3.53 0.827 70.60 5.21 0.000 5 

2 
يشرف على برنامج المحاسبة أعضاء هيئة 

 تدريس على درجة عالية من الكفاءة.
3.97 0.992 79.40 7.94 0.000 1 

3 
التدريس على التأهيل يئة عضاء هيحرص أ

 األكاديمي للطالب. 
3.591 0.928 71.82 5.17 0.000 4 

4 
يقدم برنامج المحاسبة موضوعات محاسبية  

 نظرية تتناسب مع قدرات الطلبة. 
3.515 1.06 70.30 3.96 0.000 6 

5 
تعزز المقررات الدراسية ميول الطالب نحو  

 مهنة المحاسبة. 
3.273 1.09 65.46 2.034 0.046 7 

6 
تساعد المقررات النظرية على فهم اإلطار  

 والمعايير المحاسبية.
3.656 1.072 73.12 4.90 0.000 3 

7 
يوجد مقررات دراسية نظرية مترابطة  

 ومتسلسلة حسب سنوات اإلعداد للمحاسب. 
3.667 0.997 73.34 5.43 0.000 2 

8 
تقوم الكلية بتحديث برامجها ومقرراتها 

 للتوافق مع تطور المهنة.  المحاسبية
3.08 1.10 61.60 0.56 0.578 8 

  0.000 6.028 70.66 0.718 3.533 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05( كانت أق  من مستوى الداللة و.Sig( أن معنم قيم االحتمال و3ويتار من الجدول 
( المحسو ة  T(، وكانت قيم و3و التالي فإن المتوسطات الحسابية دالة  حصا يًا، ولم تص  لدرجة الحياد و

 ( الجدولية، وجاست جميعها موج ة. Tأكبر من قيمة و
في كلية فلسطين التقنية جاس أعل  من المتوسو  أن واقع التعليم المحاسبي األكاديمي  يبين الجدول
(  المرت ة األول  وتنص عل  ويشر  عل  برنامج المحاس ة  2(، وجاست العقرا رقم و%70.66بنس ة و
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(، ويرجع ذلك  ل  اهتمام  %79.40أعااس هي ة تدريس عل  درجة عالية من الكعاسا(، بوون نسبي و
توفر أعااس هي ة تدريس لديهم خبرات متهالت مناس ة، لية  طرت تعيين وتونيف األكاديميين، و الك

(  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتقوم الكلية بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية  8بينما جاست العقرا رقم و
قررات  حاجة  ل   (، وهذا يرجع  ل  أن تغيير الم %61.60للتوافو مع تطور المهنة(، بوون نسبي و

كلية تطوير وا عداد ط عات جديدا بداًل من التغيير  شك  كام . لكن يتار أن  جهود كبيرا، وتعا  ال
الت هي  العلمي جاس  مستوى مرتعع، وهذا يدل  عل  اهتمام الكلية  كافة المقررات الننرية، وتوفير أدوات 

 من طل ة اليانوية. لتطوير تخصص المحاس ة  الكلية ألن التخصص يحن  بإق ال 
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد الناني "التكهيي العملي"Tبار ا(: اخت4جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

 النسبي 

قيمة االختبار 

(T) 

قيمة 

(SIG. ) 
 الرتبة 

1 
تتيح الكلية للطالب فرصة التدريب في  

 مؤسسات خارجية. 
2.515 1.33 50.30 -2.97 0.004 8 

2 
مختبرات لتدريب الطلبة على  يتوفر بالكلية 

 ممارسة مهنة المحاسبة. 
2.88 1.21 57.60 -0.82 0.42 6 

3 

يتضمن تخصص المحاسبة مقررات عملية  

تساعد الطالب على التكيف مع بيئة العمل 

 مستقبالً.

2.864 1.20 57.28 -0.92 0.360 7 

4 
بالجامعة مقررات عملية تعزز مهارات  يتوفر 

 اسبة والتدقيق. الطالب في مجاالت المح
3.00 1.15 60.00 0.000 1.00 5 

5 
يحث عضو هيئة التدريس على تطبيق القيود 

 والمعايير المحاسبية بشكل عملي. 
3.258 1.057 65.16 1.98 0.052 2 

6 
تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير 

 الطالب في استخدام الحاسوب. أداء 
3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 1 

7 
وفر موضوعات ترتبط بالتقنيات المحاسبية  يت 

 الحديثة.
3.23 0.873 64.60 2.11 0.038 3 

8 
تقدم الكلية سبل تطبيق المعايير المحاسبية عبر 

 البرامج الحاسوبية. 
3.015 0.999 60.30 0.123 0.902 4 

  0.897 0.130 60.26 0.831 3.013 الكلية الدرجة 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05الداللة و( كانت أق  من مستوى .Sig( أن معنم قيم االحتمال و4يتار من الجدول و
(  T(، وكانت قيم و3حياد و و التالي فإن معنم المتوسطات الحسابية دالة  حصا يًا، ولم تص  لدرجة ال

 ( الجدولية، وجاست معنمها سال ة. Tالمحسو ة أكبر من قيمة و
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المتوسو بنس ة  واقع التعليم المحاسبي العملي في كلية فلسطين التقنية جاس في حدود  أن    يبين  الجدول
ية  (  المرت ة األول  وتنص عل  وتقدم الكل6%(، وهي نس ة متوسطة، وجاست العقرا رقم و60.62و

(، وهي نس ة  %67برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في استخدام الحاسوب(، بوون نسبي و 
، بينما جاست العقرا رقم  متوسطة، ولع  ذلك يرجع  ل  عدم توفر اإلمكانات الالومة لتطوير المختبرات 

خارجية(، بوون  (  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات 1و
(، وجاست النس ة متوسطة ألنه تم  لغاس فترا التدريب في الكلية، ويتار أن التعليم  %50.30نسبي و

فلسطين التقنية تت ع طرت وأننمة ال توفر  المحاسبي العملي جاس متوسطًا، و حاجة  ل  تطوير ألن كلية  
 سات والبنوك والشركات.فرصًا للطالب لتطوير نعسه ومهاراته من خالل التدريب في المتس

 تحلي  بيانات المتغير التا ع:  – 2
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد النالث "الممارسات المهنية" T(: اختبار ا5جدود ر م ا

 البيان م.
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

Tاالختبار)

) 

قيمة 

(SIG.) 
 الرتبة

1 
الكلية مناسبة لظروف   تعد البرامج التي تقدمها

 وسوق العمل في قطاع غزة. 
3.273 1.13 65.46 1.96 0.054 4 

2 
يكتسب الطالب المهارات والقدرات التي 

 غزة. تناسب طبيعة العمل في قطاع 
3.212 1.14 64.24 1.51 0.137 6 

3 
يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققاً 

 للحسابات مستقبالً.
3.22 1.06 64.40 1.63 0.109 5 

4 
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوع فيها أنواع  

 المحاسبة التي يمكن للطالب أن يكتسبها.
3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 3 

5 
الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاسبة من  تهتم  

 النواحي المهنية واألخالقية. 
3.58 1.11 71.60 4.21 0.000 1 

6 
افي لتطوير  يخضع الطالب لعدد ساعات ك

 مهاراته وقطراته. 
3.10 1.21 62.00 0.609 0.544 7 

7 
تمنح الكلية الطالب فترة تدريب تجعله قادراً  

 العمل المحاسبي. على االندماج بمتطلبات سوق  
2.576 1.359 51.52 -2.54 0.014 8 

8 
يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة على تطبيق 

 المعايير المحاسبية الدولية. 
3.515 0.949 70.30 4.41 0.000 2 

  0.028 2.25 64.50 0.814 3.225 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )0.01( ومستوى داللة )65 )( 2.627تساوي) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة و( .Sig( أن معنم قيم االحتمال و5يتار من الجدول و
المحسو ة  ( T(، وكانت معنم قيم و3و التالي فإن معنم المتوسطات الحسابية وصلت لدرجة الحياد و

 ( الجدولية، وجاست معنمها سال ة. Tأق  من قيمة و
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(، وجاست العقرا  %64.50مستوى الممارسات المهنية للطالب جاس متوسطًا بنس ة و أن    يبين  الجدول
(  المرت ة األول  وتنص عل  وتهتم الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاس ة من النواحي المهنية  5رقم و

(، وذلك ألن المعايير المهنية واألخالقية من أهم عوام  تطوير  %71.60ي و واألخالقية(، بوون نسب 
(  المرت ة  7ا رقم وأداس المحاسب مستق اًل وقدرته عل  التكيف مع متطل ات السوت، بينما جاست العقر 

األخيرا وتنص عل  وتمنر الكلية الطالب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج  متطل ات سوت العم  
(، وهذا يرجع  ل   لغاس الكلية لعترا التدريب المتاحة للطل ة منذ عدا  %51.52محاسبي(، بوون نسبي وال

طًا وهذا يدل  عل  أن الكلية ال تولي اهتمام  سنوات، و شك  عام جاس مستوى الممارسات المهنية متوس
ه من جوانب المنافسة مع بتدريب الطل ة وتهي تهم لسوت العم ، وعل  الكلية االهتمام بهذا الجانب ألن

 الكليات والجامعات األخرى. 
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد الرابب "الممارسات ا خال ية"T(: اختبار ا6جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

 النسبي 

قيمة 

 (Tاالختبار)

قيمة 

(SIG. ) 
 الرتبة 

 1 0.000 7.72 78.20 0.956 3.91 بأخالقيات مهنة المحاسبة.تهتم الكلية  1

2 
تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالق  

 مهنة المحاسبة. 
3.424 1.138 68.48 3.03 0.004 5 

3 
الكلية موضوعات تعزز تحري   تتضمن برامج

 الدقة لدى طلبتها.
3.344 1.011 66.88 2.72 0.008 6 

4 
التدريس الطلبة على الموثوقية  يحث عضو هيئة 

 في جمع البيانات والمعلومات المحاسبية.
3.61 1.04 72.20 4.75 0.000 3 

5 
يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة على تحري  

 حاسبية.الصدق في إجراء المعامالت الم
3.894 0.979 77.88 7.42 0.000 2 

 4 0.000 4.02 70.30 1.04 3.515 تنمي الكلية روح التعاون لدى طلبتها. 6

7 
تقيم الكلية ندوات وورش عمل لتطوير 

 الممارسات األخالقية لمهنة المحاسبة. 
2.727 1.248 54.54 -1.78 0.080 8 

8 
توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطلبة  

 خالقيات المهنة. أل
2.864 1.299 57.28 -0.85 0.397 7 

  0.000 3.79 68.20 0.877 3.41 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05( كانت أق  من مستوى الداللة و.Sigمعنم قيم االحتمال و( أن 6يتار من الجدول و
( المحسو ة  T(، وكانت معنم قيم و3معنم المتوسطات الحسابية لم تص  لدرجة الحياد وو التالي فإن 

 ( الجدولية، وجاست معنمها موج ة. Tأكبر من قيمة و
(، %68.20المتوسو بنس ة ومستوى الممارسات األخالقية للطالب جاس أعل  من أن  يبين الجدول

(  المرت ة األول  وتنص عل  وتهتم الكلية   خالقيات مهنة المحاس ة(، بوون نسبي  1وجاست العقرا رقم و
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%(؛ ألن أخالقيات مهنة المحاس ة تجع  المحاسب يتمتع  الصدت والدقة والواوي 78.20و
قدرته عل  تطبيو المعايير المحاسبية   تناول مهامه ومستولياته و التالي ينعكس ذلك عل والمواوعية في  

(  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتقيم الكلية ندوات وور  عم  لتطوير  7الدولية، بينما جاست العقرا رقم و
لور   (، وذلك يرجع  ل  أن عقد ا%54.54الممارسات األخالقية لمهنة المحاس ة(، بوون نسبي و 

سات التعليمية األخرى، وهو اير متاي  شك  مستمر لذا  والندوات  حاجة  ل   مكانات ودعم من المتس
فإن االهتمام  الندوات وور  العم  لم يكن  المستوى المطلوب، ويرى ال احيون   ن أخالقيات مهنة  

مع متطل ات سوت العم   المحاس ة ذات أهمية  الغة  النس ة لممارسة المهنة، وتساعد في تكيف الطالب  
  كافة المتسسات والشركات.

 اختبار الفرضيات  8.11
يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب  فرض رئيسي أود:

 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من أج    ،من أج  التحقو من العرا الر يسي األول

القة الخطية بين التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية وتنمية مهارات الطالب المحاسب،  يجاد الع
 وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 
عليم المحاسبي وقيمة االحتمال للعالقة بين الت F(: معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة 7جدول رقم )

 ومهارات الطالب المحاسب

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

 يمة   ( F يمة ا
 (.SIGا

 0.000 111.89 0.630 0.636 0.798 التعليم المحاسبي اا واديمي والعملي(
مهارات الطالب المحاسب االمهنية  

 وا خال ية(
 

ل  (، وهذا يد 0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig(   ن قيمة االحتمال و7يتار من الجدول رقم و
عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   

(، 0.636(، وكان معام  التعسير و0.798المحاسب أكاديميًا وعمليًا وممارساته المهنية واألخالقية و
لي في كلية فلسطين التقنية يتير  وهذا يدل  عل  أن التغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكاديمي والعم
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( في ممارسات المحاسب المهنية واألخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة %63.60بنس ة و
 االنحدار:

 لب(: نموذج انحدار بين التعليم المحاسبي ومهارات الطا8جدود ر م ا
 يمة   المعامي النموذج

 (BETAا
  يمة  

 (Tا
 يمة  

 (.SIGا
 0.399 0.85  0.251 النابت

 0.000 10.58 0.798 0.937 التعليم المحاسبي
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 : أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التاليوبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول 

 
 

 
 

عل  قبول العرا القا  : يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية   النتا ج الواردا تتكد 
. ويرى ال احيون   ن  أعااس هي ة التدريس والطل ةفي تنمية مهارات الطالب المحاسب من وجهة ننر 

وتطبيقاتها، كما أن   الت هي  األكاديمي والعملي يتامن مقررات تهتم  م ادل ومعايير ممارسة المحاس ة 
كلية فلسطين التقنية تسع  لتعويو ميول واتجاهات وقيم وأخالقيات طلبتها، ويتامن برنامج المحاس ة  
عل  مقرر يتعلو   خالقيات المهنة والمعايير المحاسبية لذا فإن هذ  المقررات لها أير ودور مهم في 

 . (2015مدوخ،  :2015 د،تنمية مهارات الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحم
 التالية: ضويتفرع عن الفرض السابق الفرو 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات  ا ود: الفرض الفرعي 
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمهنية لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 

تحلي  االنحدار ال سيو من أج   من أج  التحقو من العرا العرعي األول استخدم ال احيون اخت ار  
األكاديمي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية للطالب   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  

 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 × الت هي  األكاديمي والعملي(   0.937و +   0.251مهارات الطالب المحاسب = 
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ي والممارسات  و يمة االحتماد للعال ة بين التكهيي ا واديم F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 9جدود ر م ا
 المهنية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 69.17 0.512 0.519 0.721 التعليم المحاسبي اا واديمي(
 مهارات الطالب المحاسب االمهنية(

 

(، وهذا يدل  0.05توى الداللة و( أق  من مس.Sig(   ن قيمة االحتمال و9يتار من الجدول رقم و
الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالقة  

(، وهذا يدل  عل  أن 0.519(، وكان معام  التعسير و0.721المحاسب أكاديميًا وممارساته المهنية و
في   (%51.90مي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة والتغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكادي

       ممارسات المحاسب المهنية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار:
 

 (: نموذج انحدار بين التكهيي ا واديمي والممارسات المهنية 10جدود ر م ا       
 يمة   المعامي النموذج

 (BETAا
  يمة  

 (Tا
 يمة  

 (.SIGا
 0.340 0.961  0.340 النابت

 0.000 8.32 0.721 0.817 ا واديميالتكهيي 
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت، .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و    
 وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي: 

 
 

 

الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية   النتا ج
مدوخ،   :2016 في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد،

2015  :Jermias, 2017 من وجهة 2014  : العطيمي،2015  ونخرون،مع دراسة ومطر    لم تتعو( و )
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةننر 

يوجد دور لإلعداد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية   الفرض الفرعي الناني:
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةلدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 

 الت هي  األكاديمي(×   0.817+ و 0.340الممارسات المهنية = 
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ر ال سيو من  استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدا ،العرعي اليانيمن أج  التحقو من العرا 
أج   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية للطالب 

 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 
الحتماد للعال ة بين التكهيي العملي والممارسات  و يمة ا F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 11جدود ر م ا

 يةالمهن
معامي   المتغيرات 

 االرتباط
معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 63.73 0.491 0.499 0.706 التعليم المحاسبي االعملي(
 مهارات الطالب المحاسب االمهنية(

 

وهذا يدل  (،  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig  ن قيمة االحتمال و(  11يتار من الجدول رقم و
عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   

(، وهذا يدل  عل  أن  0.499(، وكان معام  التعسير و 0.706المحاسب عمليًا وممارساته المهنية و 
( في ممارسات  %49.90يتير بنس ة و الحاص  في طبيعة الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية  التغير  

 المحاسب المهنية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار:
 (: نموذج انحدار بين التكهيي العملي والممارسات المهنية 12جدود ر م ا

 ( .SIG يمة ا ( T يمة ا ( BETA يمة ا المعامي النموذج
 0.000 4.207  1.140 النابت

 0.000 7.983 0.706 0.692 التكهيي العلمي
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 : وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي

 
 
 

داد العلمي في كلية فلسطين التقنية في  النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلع
(  2015،  محمد   :2015لمحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومدوخ،  تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب ا

من   (Chen et al., 2009 :2015 ونخرون، ر : مط2015 ومحمود ونخرون، ات مع دراس لم تتعوو 
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةوجهة ننر 

 × الت هي  العملي(   0.692+ و 1.140الممارسات المهنية = 
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يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات   نالث:الفرض الفرعي ال
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةاألخالقية لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من   ،من أج  التحقو من العرا العرعي اليال  

ين الت هي  األكاديمي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات األخالقية  أج   يجاد العالقة الخطية ب 
 للطالب المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

لعال ة بين التكهيي ا واديمي و يمة االحتماد ل F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 13جدود ر م ا
 والممارسات ا خال ية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 46.573 0.412 0.421 0.649 التعليم المحاسبي اا واديمي(
 مهارات الطالب المحاسب اا خال ية(

(، وهذا يدل  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig  ن قيمة االحتمال و(  13يتار من الجدول رقم و
ة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالق

(، وهذا يدل  عل  أن 0.421(، وكان معام  التعسير و0.649المحاسب أكاديميًا وممارساته األخالقية و
( في  %42.10تغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكاديمي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة وال

 : ممارسات المحاسب األخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار
 

 (: نموذج انحدار بين التكهيي ا واديمي والممارسات ا خال ية14جدود ر م ا
 ( .SIG يمة ا ( T يمة ا ( BETA يمة ا المعامي النموذج
 0.151 1.455  0.609 النابت

 0.000 6.824 0.649 0.793 التكهيي ا واديمي

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 االنحدار عل  النحو التالي: وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة 

 
 

 
 

 × الت هي  األكاديمي( 0.793+ و  0.609الممارسات األخالقية = 
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األكاديمي في كلية فلسطين التقنية  النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد 
 ، د : محم2015، الدراسة مع ومدوخ في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت 

 العم  ومكاتب التدقيو الخارجي   أرباب ( 2014 مع والصوالحة وعبيدات، ولم تتعو( 2015
طين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية  يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلس  الفرض الفرعي الرابب:

 . التدريس والطل ةأعااس هي ة لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من أج     ،من أج  التحقو من العرا العرعي الرا ع

مية الممارسات األخالقية للطالب   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  العلمي في كلية فلسطين التقنية وتن
 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

و يمة االحتماد للعال ة بين التكهيي العلمي والممارسات   Fمي االرتباط ومعامي التحديد و يمة (: معا15جدود ر م ا
 ا خال ية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 38.474 0.366 0.375 0.613 التعليم المحاسبي االعملي(
 المحاسب اا خال ية(مهارات الطالب 

(، وهذا يدل  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig(   ن قيمة االحتمال و15يتار من الجدول رقم و
ي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، ح

(، وهذا يدل  عل  أن  0.375(، وكان معام  التعسير و 0.613و المحاسب عمليًا وممارساته األخالقية 
( في ممارسات  %37.50التغير الحاص  في طبيعة الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة و 

 بيان لمعادلة االنحدار: المحاسب األخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي
 التكهيي العملي والممارسات ا خال ية(: نموذج انحدار بين 16جدود ر م ا

 يمة   المعامي النموذج
 (BETAا

  يمة  
 (Tا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 4.477  1.459 النابت
 0.000 6.203 0.613 0.647 التكهيي العملي

كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،    (.Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي: وبناًس  

 
 عملي( × الت هي  ال 0.647+ و  1.459الممارسات األخالقية =  
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النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في 
ولم تتعو  ( 2015 الدراسة مع ومدوخ، اتعقت الب المحاسب حي  دى الطتنمية الممارسات األخالقية ل

 .أعااس هي ة التدريس والطل ةمن وجهة ننر   (2015 ، مطر ونخرون،2015 مع ومحمود ونخرون،

( بين متوسطات  α ≤ 0.05توجد فروت ذات داللة  حصا ية عند مستوى داللة و :فرض رئيسي ناني
المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب  دور التعليمتقديرات عينة الدراسة حول 

 المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو هي ة التدريس(.
قلتين،  ( للعروت بين مجموعتين مست Tتم استخدام اخت ار و ،من أج  اخت ار العرا الر يسي الياني

 وفيما يلي تواير للنتا ج: 
 ن مجموعتين تبعاو لمتغير الصفةاختبار ت للفروق بي(: 17جدود ر م ا

المتوسط  العدد الصفة النموذج
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

  يمة  
 (Tا

 يمة  
 (.SIGا

 التعليم المحاسبي اا واديمي والعملي(
 0.000 4.726 0.554 4.005 12 عاو هي ة تدريس

 0.602 3.11 54 طالب

االممارسات مهارات الطالب المحاسب 
 ال ية(المهنية وا خ

 0.007 2.765 0.563 3.87 12 عاو هي ة تدريس
 0.802 3.194 54 طالب

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

* (T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

(، وأن قيم ت المحسو ة  0.05توى الداللة وقيم االحتمال جاست أق  من مس يتار من الجدول أن 
أكبر من قيمة ت الجدولية، و التالي توجد فروت بين متوسطات تقديرات أفراد العينة، ويجب قبول العرا 

( بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05البدي  التالي: توجد فروت ذات داللة  حصا ية عند مستوى داللة و
اسب اسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحعينة الدراسة حول دور التعليم المح

(. حي  يتار أن العروت جاست لصالر أعااس  الطالب  ،عاو هي ة التدريستعوى لمتغير الوسيو و 
 هي ة التدريس. 

 منا شة نتائ  الدراسة   9. 11
ي تنمية مهارات  المحاسبي في كلية فلسطين التقنية ف وجود دور للتعليم   ل  تشير نتا ج الدراسة 

الطالب المحاسب. ويرى ال احيون   ن الت هي  األكاديمي والعملي يتامن مقررات تهتم  م ادل ومعايير  
ممارسة المحاس ة وتطبيقاتها، كما أن كلية فلسطين التقنية تسع  لتعويو ميول واتجاهات وقيم وأخالقيات 
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لذا فإن هذ   ، ت المهنة والمعايير المحاسبيةيتعلو   خالقيا اً امج المحاس ة مقرر ويتامن برن  .طلبتها
  : 2015  المقررات لها أير ودور مهم في تنمية مهارات الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد،

عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية  الدراسة تتكد كما  (.2015مدوخ، 
 هنية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد، طين التقنية في تنمية الممارسات المفلس

  : العطيمي، 2015 مع دراسة ومطر ونخرون، ولم تتعو( Jermias, 2017: 2015مدوخ،  :2016
دور لإلعداد العلمي في كلية فلسطين التقنية في    ل  وجود  أن نتا ج الدراسة تشير أيااً كما  (.2014

(  2015  : محمد،2015المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومدوخ،    تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب 
كما   .(Chen et al., 2009 :2015 ونخرون، ر: مط2015 مع دراسة ومحمود ونخرون، ولم تتعو

تنمية  دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في  أن نتا ج الدراسة تشير أياًا  ل  وجود 
(  2015 محمد، :2015 المحاسب حي  اتعقت الدراسة مع ومدوخ،الممارسات األخالقية لدى الطالب 

أن نتا ج الدراسة  كما  ،  العم  ومكاتب التدقيو الخارجي  أرباب (  2014  مع والصوالحة وعبيدات،  ولم تتعو
دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى  تشير أياًا  ل  وجود 

،  2015 مع ومحمود ونخرون، ولم تتعو ( 2015 الدراسة مع ومدوخ، اتعقت ب حي  الطالب المحاس
 (.2015 مطر ونخرون،

 نتائ  وتوصيات الدراسة . 12
 نتائ  الدراسة واستنتاجاتها    1.12

يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب من وجهة   .1
 .يس والطل ةأعااس هي ة التدر ننر 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب  .2
 . أعااس هي ة التدريس والطل ة المحاسب من وجهة ننر

يوجد دور لإلعداد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب  .3
 . اس هي ة التدريس والطل ةأعاالمحاسب من وجهة ننر 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب  .4
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب  .5
 . التدريس والطل ةأعااس هي ة ب من وجهة ننر المحاس
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توجد فروت ذات داللة  حصا ية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور التعليم المحاسبي   .6
في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو  

 أعااس هي ة التدريس.وكانت تلك العروت جاست لصالر  ،هي ة التدريس(

 :  الدراسة توصيات  2.12
 يوصي ال احيون  اآلتي:  ،من نتا ج اوس ما توصلت  ليه الدراسة في
ارورا ربو المقررات الننرية  طبيعة سوت العم ، وأخالقيات وممارسات مهنة المحاس ة في   .1

 قطاي اوا. 
 العلمية. نة والمقررات ارورا أن تهتم كلية فلسطين التقنية  مقررات تتعلو   خالقيات المه .2
 منر الطالب فرص تدريب واسعة في متسسات وشركات ننرًا لاعف الت هي  العملي في الكلية. .3
 ارورا أن يولي أعااس هي ة التدريس أهمية  الغة لجوانب أخالقيات المحاسب. .4
ارورا أن تت ع الجامعات سب  جديدا في تدريب وتطوير الطل ة المحاسبين مي  ننام التدريب  .5

 اا.   ننمة المحاك
ارورا أن ترفع كلية فلسطين التقنية مستوى تعاونها مع متسسات المجتمع المحلي، والجهات  .6

 المختصة والجهات المتعاونة في مجال تدريب المحاسبين.

ارورا أن يكون هناك توافو وتكام  بين عم  نقا ات المحاس ة والمراجعة وبين كلية فلسطين   .7
 ة والعامة. المحلي الخاص التقنية ومتسسات المجتمع

 البحوث المستقبلية  3.12
 :كما يلي  عدد من ال حو  المستقبلية جراس  تقتري الدراسة 

 دراسة واقع التعليم المحاسبي في قطاي اوا في اوس معايير المحاس ة الدولية.  -
ببرامج   أعااس هي ة التدريس والطل ة جراس دراسة للكشف عن واقع التعليم المحاسبي من وجهتي ننر  -

 المحاس ة في الجامعات العلسطينية. 
 جراس دراسات حول مستوى األداس المحاسبي من النواحي المهنية واألخالقية للمحاسبين الجدد من وجهة   -

 ننر أرباب العم .
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  ائمة المراجب  
 المراجب العربية

الحاد  والعشرين، المتتمر العلمي اليال   (، احتياجات سوت العم  للتعليم المحاسبي في القرن 2004أحمد، سمير السيد، و
 ، جمهورية مصر العربية.اإلسكندريةللمحاسبين المصريين، 

سالمية، وتقييم الواع الحالي للمهنة، مجلة الجامعة اإل (، نحو تطوير مهنة المحاس ة في فلسطين 2010ال حيصي، عصام، و
 فلسطين.، (2(، العدد و18المجلد و

(، كعاسا مخرجات التعليم المحاسبي في الوفاس  متطل ات العم  المصرفي وسب  تطويرها وفو  2014م، والتا ب، عادل عبد السال
 28/4وت العم  في القطاي العام والخاص، المنعقد بتاريخ  نراس األكاديميين والمهنيين، متتمر تكام  مخرجات التعليم مع س

 ، األردن.2014 – 1/5 ل  

تطل ات سوت العم  من خريجي كليات اإلدارا والتجارا في القطاعين العام والخاص، الملتق  (، م2003الحبيطي، قاسم محسن، و
 ا.العربي لتطوير أداس كليات اإلدارا والتجارا في الجامعات العربية، سوري 

ل ة، مجلة  (، تقييم فاعلية التدريس في قسم المحاس ة  الجامعة اإلسالمية وذلك من وجهة ننر الط2005حلس، سالم عبدهللا، و
 فلسطين. -(، اوا 1(، العدد و13الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، اوا، المجلد و

 الحسا ات في اوس المعايير المحاسبية، الط عة اليالية، عمان، شركة مطا ع األرو.(، تدقيو 2012الذني ات، علي عبد القادر، و

االقتصاد واإلدارا، المجلد    –والمراجعة بدولة الكويت، مجلة جامعة الملك عبد العويو  (، مشاك  مهنة المحاس ة  1998الراشد، وا  ، و
 (.2(، العدد و16و

 (، عمان.1(، العدد و14المحاس ة في جامعة نل البيت، مجلة المنارا، المجلد و (، تقييم تدريس2006الرحاحلة، محمد ياسين، و

 الرسا   العلمية:

(، متطل ات تطوير مهنة المحاس ة،  ح  مقدم للمتتمر الوطني حول المحاس ة: المحاس ة  2006الشريف،  دريس عبد المجيد، و
صالي   ليبيا –جامعة طرابلس، طرابلس  –مهنة ومعايير تقييم وا 

العكر   (، م ادل المحاس ة المالية وتدقيو الحسا ات الممارسات الننرية والعملية، الط عة اليانية، القاهرا، دار2012العلو ، كمال، و
 العربي.

 القاهرا.  األوهر،جامعة  واالقتصاد،(، "القيم األخالقية اإلسالمية 2000محمد عبد الحليم، و ،عمر

م المحاسبي في الجامعات العلسطينية واألردنية من وجهة ننر المحاسبين والمشغلين في الشركات  (. واقع التعلي 2020العرا، عا د. و
 ة ماجستير اير منشورا، الجامعة اإلسالمية  غوا.التجارية: " دراسة مقارنة". رسال

م ، المتتمر العربي حول (، دور التعليم المحاسبي في صق  الخريجين  المهارات الالومة لسوت الع2014العطيمي، محمد معتاي، و
 التعليم العالي وسوت العم ، ليبيا.

لمحاسبي في الجامعات العمانية لمتطل ات سوت العم  في  (، مدى مال مة مناهج التعليم ا2009قطناني، خالد، وعويس، خالد، و
 ن  تداعيات األومة المالية، منشورات كلية الوهراس، مسقو، سلطنة عمان.
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(، مدى التوافو بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطل ات بي ة األعمال 2016محمد أحمد، ومحمد، فتر اإلله 
لمحاسبين من وجهة ننر أرباب العم  وأعااس هي ة التدريس، المجلة العربية لامان جودا المعاصرا واالتحاد الدولي ل

 (.23(، العدد و9التعليم العالي، المجلد و

(: دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات األخالقية لمهنة المحاس ة والتدقيو  2015بد اللطيف، ونخرون ومحمود، أسامة ع
 األردن. –تطبيقية عل  الجامعات األردنية، الجامعة األردنية، عمان  والحد من العساد: دراسة

لوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاي اوا، (، واقع تطور مهنة المحا ة بين الت هي  المهني والتكنو 2015مدوخ، خيام، و
 فلسطين.  –رسالة ماجستير اير منشورا، الجامعة اإلسالمية، اوا 

(، دور الت هي  العلمي والعملي للمحاسبين القانونيين عل  تطوير مهنة المحاس ة والمراجعة، رسالة ماجستير  2007المري ، سلوى، و
 مهورية مصر العربية.اير منشورا، جامعة االسكندرية، ج

منصوص  (، االرتقاس  التعليم المحاسبي الجامعي لتحقيو الشروا ال2015مطر، محمد ونور، عبد الناصر، والرمحي، ناال، و
عليها في معايير التعليم المحاسبي الدولية، المتتمر العلمي المهني الدولي الحاد  عشر: نحو عالمية مهنة المحاس ة  

 ، جمعية المحاسبية القانونيين األردنيين، عمان، األردن.2015لول/ / أي 10 – 9والتدقيو، 

 المتتمرات والملتقيات واأليام الدراسية:

(، 1(: م وت سياسات التعليم العالي في ن  توجيهات التنمية، مجلة مستقب  التربية العربية، المجلد و2010نوف ، محمد نعمان و
 (.3العدد و

 https://www.ptcdb.edu.ps/ar/aboutطين التقنية، الرا و: الموقع اإللكتروني لكلية فلس

 ة المراجب ا جنبي
Chen, J., Damtew, D., Banatte, J. M., & Mapp, J. (2009). Information technology competencies expected in 

undergraduate accounting graduates. Research in Higher Education Journal, 3, 1-7. 

Duff, A., Hancock, P., & Marriott, N. (2020). The role and impact of professional accountancy associations on 

accounting education research: An international study. The British Accounting Review, 52(5), 1-14. 

Jermias, J. (2017). Development of management accounting practices in Indonesia. The Routledge Handbook 

of Accounting in Asia, 104. 

Nassar, M., Al-Khadash, H., & Mah’d, O. (2013). Accounting education and accountancy profession in Jordan: 

The current status and the processes of improvement. Research Journal of Finance and Accounting, 

4(11), 107-119. 

Howieson, B., (2003). Accounting Practice in the New Millennium: Is Accounting Education Ready to meet 

the Challenge? The British Accounting Review, 35(2), 69-103. 

Herring III, H. C., & Izard, C. D. (1992). Outcomes assessment of accounting majors. Issues in Accounting 

Education, 7(1), 1-17. 
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 نسخة عاو هي ة التدريس –است انة الدراسة 
  كلية فلسطين التقنية

 

 قسم األعمال اإلدارية والمالية 

  تخصص محاسبة وتمويل

  

 
 ا عماد ا دارية والمالية.السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم 

أعااس  س دراسة  عنوان: "واقع التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية من وجهة ننر يقوم ال احيون بإجرا
 "، وذلك بهد  الحصول عل  درجة ال كالوريوس من تخصص المحاس ة والتموي .هي ة التدريس والطل ة

ها من هذا  ستقصاس متكدين لكن أن المعلومات التي سنحص  عليونكون شاكرين لكم تعالكم  اإلجا ة عن هذا اال
ننا  ذ نشكركم عل  كريم تعاونكم ونتمن   االستقصاس ستعام   سرية، ولن تستخدم  ل  ألاراا ال ح  العلمي فقو، وا 

 لكم دوام التوفيو. 
 ال احيون:        

 أني                        الجنس:            ذكر
    وات سن 10 – 6                سنوات ف ق   5 الخدمة:   سنوات 
 سنة  15أكير من                                 سنة  15 –11    

 ماجستير            كالوريوس          المستوى التعليمي:
 دكتورا               

 
 

 نانياو: فقرات االستبانة 
 الموافقة درجة  الت هي  األكاديمي م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب مع طبيعة  . 1
 النرو  المحيطة.

     

يشر  عل  برنامج المحاس ة أعااس هي ة تدريس عل  درجة   . 2
 عالية من الكعاسا.

     

      األكاديمي للطالب. يحرص أعااس هي ة التدريس عل  الت هي    . 3
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ية تتناسب مع يقدم برنامج المحاس ة مواوعات محاسبية ننر  . 4
 قدرات الطل ة. 

     

      تعوو المقررات الدراسية ميول الطالب نحو مهنة المحاس ة. . 5
      تساعد المقررات الننرية عل  فهم اإلطار والمعايير المحاسبية. . 6
دراسية ننرية مترا طة ومتسلسلة حسب سنوات  يوجد مقررات  . 7

 اإلعداد للمحاسب.
     

بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية للتوافو مع  تقوم الكلية . 8
 تطور المهنة.

     

كبيرا  الت هي  العملي  م.
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      خارجية.تتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات  . 1
يتوفر  الكلية مختبرات لتدريب الطل ة عل  ممارسة مهنة   . 2

 المحاس ة.
     

يتامن تخصص المحاس ة مقررات عملية تساعد الطالب عل    . 3
 التكيف مع بي ة العم  مستق اًل.

     

يتوفر  الجامعة مقررات عملية تعوو مهارات الطالب في   . 4
 والتدقيو.مجاالت المحاس ة 

     

يح  عاو هي ة التدريس عل  تطبيو القيود والمعايير  . 5
 المحاسبية  شك  عملي.

     

تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في   . 6
 استخدام الحاسوب. 

     

      يتوفر مواوعات ترت و  التقنيات المحاسبية الحديية.  . 7
تطبيو المعايير المحاسبية عبر البرامج تقدم الكلية سب   . 8

 الحاسوبية.
     

 
 درجة الموافقة  الممارسات المهنية م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تعد البرامج التي تقدمها الكلية مناس ة لنرو  وسوت العم   . 1
 في قطاي اوا.
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تناسب طبيعة العم   يكتسب الطالب المهارات والقدرات التي  . 2
 في قطاي اوا.

     

      يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققًا للحسا ات مستق اًل. . 3
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوي فيها أنواي المحاس ة التي يمكن  . 4

 للطالب أن يكتسبها.
     

النواحي المهنية  تهتم الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاس ة من   . 5
 واألخالقية. 

     

      يخاع الطالب لعدد ساعات كافي لتطوير مهاراته وقطراته. . 6
لب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج تمنر الكلية الطا . 7

  متطل ات سوت العم  المحاسبي.
     

يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تطبيو المعايير  . 8
 المحاسبية الدولية. 

     

 درجة الموافقة  الممارسات األخالقية م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      يات مهنة المحاس ة.تهتم الكلية   خالق . 1
      تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالت مهنة المحاس ة. . 2
      تحر  الدقة لدى طلبتها.تتامن برامج الكلية مواوعات تعوو   . 3
يح  عاو هي ة التدريس الطل ة عل  المويوقية في جمع   . 4

 البيانات والمعلومات المحاسبية.
     

ة التدريس الطل ة عل  تحر  الصدت في  يشجع عاو هي  . 5
  جراس المعامالت المحاسبية.

     

      تنمي الكلية روي التعاون لدى طلبتها. . 6
تقيم الكلية ندوات وور  عم  لتطوير الممارسات األخالقية  . 7

 لمهنة المحاس ة.
     

      توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطل ة ألخالقيات المهنة.  . 8
 

 نسخة الطل ة  – ( است انة الدراسة 3ملحو رقم و
  كلية فلسطين التقنية
 أعمال إدارية ومالية 

  تخصص محاسبة وتمويل
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  كالوريوس( األعواس. -طل ة المحاس ة ودبلوم 

اس هي ة التدريس  أعايقوم ال احيون بإجراس دراسة  عنوان: "واقع التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية من وجهة ننر  
 "، وذلك بهد  الحصول عل  درجة ال كالوريوس من تخصص المحاس ة والتموي .والطل ة

 اإلجا ة عن هذا االستقصاس متكدين لكن أن المعلومات التي سنحص  عليها من هذا  ونكون شاكرين لكم تعالكم 
ن نا  ذ نشكركم عل  كريم تعاونكم ونتمن  االستقصاس ستعام   سرية، ولن تستخدم  ل  ألاراا ال ح  العلمي فقو، وا 

 لكم دوام التوفيو. 
 ال احيون: منتصر أحمد حجاو         

 نسمة سيد سعيد                                                                        
 اادا  ياد أبو ريحان         

 
 أني         ذكر                 - الجنس:
  كالوريوس  دبلوم          -البرنامج:

 
 يانيًا: فقرات االست انة

 درجة الموافقة  الت هي  األكاديمي م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب مع طبيعة  . 1
 النرو  المحيطة.

     

درجة يشر  عل  برنامج المحاس ة أعااس هي ة تدريس عل   . 2
 عالية من الكعاسا.

     

      يحرص أعااس هي ة التدريس عل  الت هي  األكاديمي للطالب. . 3
برنامج المحاس ة مواوعات محاسبية ننرية تتناسب مع يقدم  . 4

 قدرات الطل ة. 
     

      تعوو المقررات الدراسية ميول الطالب نحو مهنة المحاس ة. . 5
      عل  فهم اإلطار والمعايير المحاسبية.  تساعد المقررات الننرية . 6
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سنوات  يوجد مقررات دراسية ننرية مترا طة ومتسلسلة حسب  . 7
 اإلعداد للمحاسب.

     

تقوم الكلية بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية للتوافو مع  . 8
 تطور المهنة.

     

كبيرا  الت هي  العملي  م.
 جداً 

 منخعاة منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      تتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات خارجية. . 1
مختبرات لتدريب الطل ة عل  ممارسة مهنة يتوفر  الجامعة  . 2

 المحاس ة.
     

يتامن تخصص المحاس ة مقررات عملية تساعد الطالب عل    . 3
 التكيف مع بي ة العم  مستق اًل.

     

ية تعوو مهارات الطالب في يتوفر  الجامعة مقررات عمل . 4
 مجاالت المحاس ة والتدقيو.

     

التدريس عل  تطبيو القيود والمعايير يح  عاو هي ة  . 5
 المحاسبية  شك  عملي.

     

تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في   . 6
 استخدام الحاسوب. 

     

      ية الحديية. يتوفر مواوعات ترت و  التقنيات المحاسب . 7
البرامج  تقدم الكلية سب  تطبيو المعايير المحاسبية عبر  . 8

 الحاسوبية.
     

 درجة الموافقة الممارسات المهنية  م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تعد البرامج التي تقدمها الكلية مناس ة لنرو  وسوت العم   .1
 في قطاي اوا.

     

سب الطالب المهارات والقدرات التي تناسب طبيعة العم  يكت .2
 اوا.في قطاي 

     

      يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققًا للحسا ات مستق اًل. .3
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوي فيها أنواي المحاس ة التي يمكن  .4

 للطالب أن يكتسبها.
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رسة مهنة المحاس ة من النواحي المهنية تهتم الكلية بجوانب مما .5
 واألخالقية. 

     

      يخاع الطالب لعدد ساعات كافي لتطوير مهاراته وقطراته. .6
تمنر الكلية الطالب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج  .7

  متطل ات سوت العم  المحاسبي.
     

ايير يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تطبيو المع .8
 المحاسبية الدولية. 

     

 
 
 درجة الموافقة  األخالقيةالممارسات  م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      تهتم الكلية   خالقيات مهنة المحاس ة. . 1
      تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالت مهنة المحاس ة. . 2
      عوو تحر  الدقة لدى طلبتها.تتامن برامج الكلية مواوعات ت . 3
عاو هي ة التدريس الطل ة عل  المويوقية في جمع  يح   . 4

 البيانات والمعلومات المحاسبية.
     

يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تحر  الصدت في   . 5
  جراس المعامالت المحاسبية.

     

      تنمي الكلية روي التعاون لدى طلبتها. . 6
الممارسات األخالقية م الكلية ندوات وور  عم  لتطوير تقي . 7

 لمهنة المحاس ة.
     

      توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطل ة ألخالقيات المهنة.  . 8
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 ملخص البحث

التعرف عل  معوقات اسةةتخدام البطاقات المصةةرفية في حل أزمة السةةيولة في تهدف الدراسةةة ىل        
ليبيا. واعتمدت الدراسةة عل  المنه  الوصةفيو وتم اسةتخدام أسةلوب المقابلة الةةخصةية مب أصةحاب نقا  البيب 
ورؤسةةةةاس أقسةةةةام البطاقات المصةةةةرفية بالمصةةةةارف التجارسة في مدينة الخمس والبالر عدد م سةةةةتة. الدراسةةةةة 

صةةةةةلت ىل  عدة نتاع و لعل من أ مها  ناق معوقات ىدارسة تحد من اسةةةةةتخدام البطاقات المصةةةةةرفية في حل  تو 
أزمة السةةةةةيولة في ليبيا و ي يمركزسة ىصةةةةةدار البطاقات المصةةةةةرفيةو ونقص عدد الموطفين ب قسةةةةةام البطاقات  

التصةةةةةاا الخاصةةةةةة  والخدمات اإللكترونية بالمصةةةةةارفإلو باإلإةةةةةافة ىل  معوقات فنية و ي يإةةةةةع  ةةةةةةبكات ا
بالمنطومات المصةةةةةةرفيةو واالنقطاك المتكرر للتيار الكهر اعيإل. الدراسةةةةةةة أوصةةةةةةت بوعطاس الصةةةةةة حيات لفروك  
المصةارف بوصةدار البطاقات المصةرفية لعم عهاو وزسادة عدد الموطفين ب قسةام البطاقات والخدمات اإللكترونيةو 

 عن طرسق ةبكات االتصاا الفإاعية. ور ط المنطومات المصرفية بةبكة المعلومات الدولية
 المعوقات، البطاقات المصرفية، أزمة السيولةالتحفظ المحاسبي،  :لدالةاالكلمات 

Obstacles towards the use of bank cards to solve Liquidity problems in 

Libya An empirical study in Al-Khums city 
 

Miftah O. Alrifae                Salih F. Aldoufni 

Elmergib University                       Elmergib University 

dofasaleh@gmail.comAbstract          mu.arifai.27@gmail.com        

Abestract 

      The study aims to identify the obstacles and difficulties that face the use of bank cards 

to solving the liquidity crisis in Libya. In order to achieve this aim, the study applied an 

analytical descriptive approach. The population of this study included the managers of 

the banking sector and the owners of sales' points in the city of Alkhums.           The study 

relied on the primary data collected by face to face interviews. The study found two main 

difficulties including administrative difficulties (centralized issue of banking cards) and 

technical difficulties (absent of adequate infrastructure). Thus, the study strongly 

recommended that branches of the banking sector should be permitted to issue banking 

cards. In addition, the banking sector should improve its infrastructure. 

Keywords: Bank cards, Automated teller machines, Liquidity crisis. 
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 . المقدمة   1   

لقد أصبببحت التونولوايا المعاصببرد  حدم أألم اتدوات االسببتراتياية في ماال اتلمال المصببرفية 
بب لتحقيق مي بب زات تنافسية، وألذا يفبب بب بب بب رض للى المصارف تحديبببببببب بب بب ات كبيبببببب بب بب بب بب بب بب رد، فالبيئبببببببببببب بب ة المصرفيبب بب بب ة بببببببب

تشبببببببببببببب بد تحوالت لميقبة ومتسببببببببببببببارلبة نتيابة التطور الوبير في تونولوايبا المعلومبات وزيبادد حام 
المعلومات أدت  لى ظ ور أدوات اديدد لألنشببببببببببطة المصببببببببببرفية مص أألم ا البطاقات المصببببببببببرفية 

 (.294، ص 2008والخدمات اإللوترونية )قدومي،
ص قيام المصببارف التاارية بدصببدار البطاقات المصببرفية وتقديم الخدمات اإللوترونية تسبب   لم   

المصببببارف وتتيا ل ا تقديم الخدمات للعمالل بك  يسببببر وسبببب ولة، سببببوال مص حي  الوقت والا د،  
وتسبالد في االنتقال مص الدف  والسبحا النقدإ  لى الدف  والسبحا ال ير النقدإ، ومص ألنا يتواا 

ى المصببببارف تدلي  ك  الصببببعوبات والمخاطر سببببوال مص الناحية اإلدارية المتعلقة بالمصببببارف لل
حتى يتسببببببببببببببنى لوب  العمالل اسببببببببببببببتخبدام  ومص النباحيبة الفنيبة المتعلقبة ببالبنيبة التحتيبة والتونولوايبا،

 مص الخدمات اإللوترونية مما يسالد في ح  أزمة السيولة. واالستفاددالبطاقات المصرفية 
 السابقة لبحوث. ا2  

تناولت العديد مص الدراسبببات مو بببوم الخدمات اإللوترونية المصبببرفية والبطاقات المصبببرفية، نورد 
 من ا ما يلي

ألدفت الدراسبة  لى التعرف للى أنوام الخدمات اإللوترونية إل  2017دراسةة يالمختار والفيتور،و  •
تلعبه للحد مص أزمة السببببببببببيولة في ألذ  المسببببببببببتخدمة في المصببببببببببارف التاارية الليبية والدور الذإ 

المصبببارف، والتمدت الدراسبببة للى المن ايص الوصبببفي واالسبببتقرائي، واسبببتخدمت الدراسبببة أسبببلوا 
المقابلة الشببببببخصببببببية  لام  درال لينة الدراسببببببة والمتم لة في ر سببببببال أقسببببببام الوسببببببائ  اإللوترونية 

اسببة أص الوسببائ  اإللوترونية مسببتخدمة بالمصببارف الليبية، ومص أألم النتائا التي توصببلت  لي ا الدر 
بشبببببك  قلي  وعير فعال وذلم لعدم واود بنية تحتية حدي ة وموارد بشبببببرية م أللة، ومص توصبببببيات 
الدراسبببة تطوير البنية التحتية لالتصببباالت وتتألي  وتنمية وتطوير العامليص بالقطام المصبببرفي في 

لمالل المصببببببببببببببارف ببتألميبة الخبدمبات   مابال الخبدمبات اإللوترونيبة، والعمب  للى رف  الولي لبدم
 اإللوترونية مص خالل حمالت ألالنية ولقد الم تمرات والندوات.

ألدفت الدراسببببة  لى التعرف للى األم المعوقات التي تحول دوص إل  2017دراسةةةة يعقيل ووخرونو  •
اسبببببببببتخدام بطاقات الدف  اإللوترونية في المصبببببببببارف التاارية العاملة في مدينة الخم ، والتمدت 
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لدراسبة للى المن ا الوصبفي التحليلي، واسبتخدمت الدراسبة أسبلوا االسبتبياص لام  درال لينة مص ا
لمالل المصبببببببببببارف الذيص يتعاملوص بالبطاقات المصبببببببببببرفية، توصبببببببببببلت  لي ا الدراسبببببببببببة أص مص أألم 
صببببعوبات اسببببتخدام بطاقات الدف  اإللوترونية  ببببعا شبببببكات االتصببببال واالنقطام المتورر لتيار 

، االلتقاد بتص الشببببببببرال نقدا أق  تولفة مص الشببببببببرال بالبطاقات المصببببببببرفية، وعياا الولي الو ربائي
المصبببببببرفي واالئتماني ي دإ  لى اسبببببببتخدام بطافات الدف  اإللوتروني في مااالت  بببببببيقة، وكذلم 
 ببببببببعا االلالص واالشبببببببب ار فيما يخص وسببببببببائ  الدف  اإللوترونية، لدم توفر الولي الوام  لدم 

از المصبببببببرفي بتألمية التونولوايا وما ل ا مص دور في توفير الوقت والا د والتولفة، العامليص بالا 
ومص توصبببيات الدراسبببة العم  للى نشبببر الولي المصبببرفي اإللوتروني بيص لمالل المصبببارف مص 

 خالل نشر النشرات اإلرشادية والتولوية والتسويقية.
ام وسببائ  الدف  اإللوتروني وكيفية ألدفت الدراسببة  لى التعرف للي أنو   إل2017دراسةة يمسةعودو   •

لمل ا ومدم مسبببببباألمت ا في ح  أزمة السببببببيولة بليبيا، والتمدت الدراسببببببة للى المن ا الوصببببببفي 
التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال لينة الدراسببببببة المتم لة في 

وصبببلت  لي ا أص اسبببتخدام موظفي مصبببرف الام ورية فرم )حي دمشبببق(، ومص أألم النتائا التي ت
المصبببارف للوسبببائ  اإللوترونية أصببببا واقعال مما يسبببتلزم تطوير الوادر الوظيفي وتدريبه لالرتقال 
بمسببتوم البطاقات المصببرفية، وسببائ  الدف  اإللوترونية ت  ر  ياابيال في ح  المشبباو  المصببرفية 

لي  لعدم واود بنية تحتية وخاصبببببة أزمة السبببببيولة، وأص الوسبببببائ  اإللوترونية مسبببببتخدمة بشبببببك  ق
حدي ة، وألنام مخاطر وتحديات تقل  مص فاللية وسائ  الدف  اإللوترونية، ومص توصيات الدراسة 

 للى المصارف استخدام التقنية الحدي ة المتطورد في ألمال ا اإللوترونية.
الدف  ألدفت الدراسبببببببببببة  لى الوقوف للى أنوام وسبببببببببببائ    إل2016دراسةةةةةةةة يةةةةةةةةعبور ومرابطيو   •

اإللوتروني ودلية لمل ا وكذلم التحديات المتعلقة ببيئة العم  المصببببببببببببببرفي اإللوتروني، والتمدت 
الدراسة للى المن ا الوصفي التحليلي، واستخدم الدراسة أسلوا قائمة االستبياص لام  درال لينة 

ي ا أص البطاقات الدراسببة المتم لة في مسبب ولي البنوم الازائرية، ومص أألم النتائا التي توصببلت  ل
المصبرفية لم تلقى الناا  المنتظر ويتاسبد ألذا للى أر بية الواق  بالعدد القلي  مص المسبتخدميص 
ل ذ  البطاقات وكذلم لدم التماد التاارد اإللوترونية في الازائر يعتبر أوبر لائق لناا  وسبائ  

 الدف  اإللوتروني.
لطبيعة القانونية للعمليات المصببببببببرفية ت دف الدراسببببببببة  لى تو ببببببببيا اإل  2014دراسةةةةةة يالحا و  •

اإللوترونية، والتمدت الدراسبة للى المن ا الوصبفي المقارص، ومص أألم النتائا التي توصبلت  لي ا 
 الدراسة أنه ال تتوفر قوانيص تحكم المعامالت اإللوترونية بشك  لام بالازائر
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ت العم  المصببببببرفي ألدفت الدراسببببببة  لى الوقوف للى طبيعة مقوما  إل2013دراسةةةةة يةةةةةا ينو  •
اإللوتروني في المصببببببببببارف الفلسببببببببببطينية، والتمدت الدراسببببببببببة للى المن ا الوصببببببببببفي التحليلي، 
واسببتخدمت الدراسببة أسببلوا قائمة االسببتبياص لام  درال لينة الدراسببة المتم لة في امي  مسببئولي 

تي توصبببببببلت اإلدارات العليا والتنفيذية في المصبببببببارف التاارية في فلسبببببببطيص، ومص أألم النتائا ال
  لي ا الدراسة أنه ال تتوفر الووادر البشرية الم أللة للعمليات اإللوترونية المصرفية.

ألدفت الدراسبة  لى التعرف للى دور الخدمات اإللوترونية المصبرفية في إل  2012دراسةة يعبيدو  •
ي تعزيز الميزد التنافسبببببببية في قطام البنوم الفلسبببببببطينية، والتمدت الدراسبببببببة للى المن ا الوصبببببببف

التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال لينة الدراسببببببة المتم لة في 
العاملوص في البنوم العاملة في مدينة انيص بفلسببببببببطيص، ومص أألم التوصببببببببيات التي أوصببببببببت ب ا 

 الدراسة ألي العم  للى تعزيز استخدام أحد  الوسائ  التونولواية لممارسة العم  المصرفي.
ألدفت الدراسبة  لى الوقوف للى طبيعة وأنوام أدوات الدف  اإللوترونية   إل2010يةةا ينو دراسةة   •

المطبقة في بنم فلسبببببببببطيص ونظم الرقابة للي ا والتحديات المرتبطة ب ا، والتمدت الدراسبببببببببة للى 
المن ا الوصببببببفي التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال مسبببببب ولي 

دارد المخاطر في العم  المصبرفي اإللوتروني في الوحدات المخ تصبة بتطبيق الرقابة المصبرفية واا
بنم فلسطيص، ومص أألم نتائا الدراسة  ص األتمام المصارف بتنوي  الخدمات المصرفية اإللوترونية 
التي من ا البطاقات اإللوترونية المصبببببببببرفية االت نتياة تطور البيئة الاديدد للعم  المصبببببببببرفي 

الشببببببببديدد والتطبيقات التقنية تدوات الدف  اإللوتروني باإل ببببببببافة  لى ال بببببببب   للى  والمنافسببببببببة
المصببببببارف إليااد دليات اديدد في اسببببببتخدام وتنوي  الخدمات المصببببببرفية اإللوترونية للمحافظة 
للى العمالل واذا لمالل ادد، ومص توصبيات الدراسبة دلم بحو  تطوير الخدمات المصبرفية 

اص انتشببببببارألا، والعم  للى تطوير أدال الوادر الوظيفي وتدريا العامليص اإللوترونية ب دف  ببببببم
 لالرتقال بمستوم الخدمات المصرفية المقدمة.

ألدفت الدراسببببببة  لى التعرف للى واق  تطبيق وممارسببببببة التسببببببويق   إل2009دراسةةةةة يا،سةةةةطلو  •
اإلداريبة، والتمبدت اإللوتروني لبدإ البنوم العباملبة في قطبام عزد مص وا بة نظر المسببببببببببببببتويبات 

الدراسبببة للى المن ا الوصبببفي التحليلي، واسبببتخدمت الدراسبببة أسبببلوا قائمة االسبببتبياص لام  درال 
ا في البنوم ببببببببببببلينة الدراسة المتم لة في الموظفيص لدإ المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدني

 ا الدراسببببببة أص ألنام صببببببعوبات توااه العاملة في قطام عزد، ومص أألم النتائا التي توصببببببلت  لي
لمالل المصبارف من ا  بعا شببكة االنترنت وانقطام الو ربال، وأوصبت الدراسبة ب برورد توفر 
الخصببببوصببببية والسببببرية في المعامالت اإللوترونية المصببببرفية تن ا ازل مص سببببياسببببة التعام  م  

 العمالل والحافظ للى معلومات م وأسرارألم في التعامالت المصرفية.
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ألدفت الدراسببببة  لى التعرف للى واق  وتحديات الصببببرافة اإللوترونية إل  2008دراسةةةة يقدومينو   •
في اتردص، واسبببببتخدمت الدراسبببببة أسبببببلوا قائمة االسبببببتبياص لام  درال لينة الدراسبببببة المتم لة في 
د العامليص في البنوم اتردنية، ومص أألم النتائا التي توصبببببلت  لي ا الدراسبببببة أنه لدم توفر الوفال

الوافية وا   بعض العمالل بالصبيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسبباا لدم انتشبار الصبيرفة 
 اإللوترونية.

مص خالل اسببببتعراض الدراسببببات السببببابقة التي تناولت مو ببببوم التعريا بالخدمات اإللوترونية     
ليبية باسبببببببببت نال المصبببببببببرفية والتحديات والصبببببببببعوبات التي تواا  ا، يالحظ أن ا مص خار  البيئة ال

( واللتاص أاريتا للى الموظفيص بالمصبببارف 2017؛ مسبببعود، 2017دراسبببتي )المختار والفيتورإ،  
بب ( التي است دفت لمالل المصارف التااري2017الليبية، ف ال لص دراسة )لقي  ودخروص،  بب بب بب بب ة بببببببببببب

الببدراسببببببببببببببببة الحبباليببة أاريببت حول في ليبيببا ممص يتعبباملوص ببطبباقببات الببدف  اإللوترونيببة. عير أص 
المعوقات التي تحد مص اسبببببببببببتخدام البطاقات المصبببببببببببرفية مص وا ة نظر الموظفيص بالمصبببببببببببارف 
التاارية الليبية وأصببحاا نقاا البي  في مدينة الخم ، والتي اسببتفادت مص الدراسببات السببابقة في 

 خصية.اختيار من ا الدراسة وأدوات ا، باإل افة  لى و   أسئلة المقابلة الش

 ة البحثةةةةةةةمةكل .3

نظرال لتفاقم أزمة السيولة في ليبيا والذإ يعود لاملة مص اتسباا )سياسية واقتصادية وااتمالية   
  ببببببببببببببببوأمنية(، وتت ير ألذ  اتزمة للى الحياد اليومية للمواطنيص بشك  خطير، وللمساألمة في ح

ة ببببببببببببببببالمركزإ بو   ال واب  المنظمة للتعام  بالبطاقات المصرفيألذ  اتزمة، قام مصرف ليبيا 
  4/2017، باإل افة  لى المنشور رقم  2015سبتمبر    01الصادر بتاريخ    5/2015في منشور  رقم  
الخاص بتعدي  العموالت واتسقا المطبقة للى البطاقات  2017فبراير  20الصادر بتاريخ 

صرف المركزإ للى  رورد قيام المصارف التاارية بدصدار البطاقات المصرفية. حي  أود الم
المصرفية وتفعي  الصراف اآللي وتوزي  أا زد نقاا البي .  ال أنه للى أرض الواق ، يالحظ قلة 

 ار و بذا الشتص، أود المختالتعام  ب ذ  البطاقات سوال في المحالت أو المستشفيات ...الخ. وفي أل
( للى أص الوسائ  اإللوترونية بالمصارف التاارية الليبية مستخدمة بشك  قلي  2017) الفيتورإ 

وعير فعال، وذلم لعدم واود بنية تحتية حدي ة وموارد بشرية م أللة، وبنال للى ذلم تتمحور  
 مشكلة الدراسة في التسا ل الرئيسي التالي 

 حل أزمة السيولة في ليبيا؟  ما المعوقات التي تحد من استخدام البطاقات المصرفية في 
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     البحث ةرإيةةةف .4

 ولإلاابة للى التسا ل السابق يمكص طر  التسا الت الفرلية اآلتية

ما المعوقات اإلدارية التي تحد مص اسبببتخدام البطاقات المصبببرفية في ح    التسةةاؤا الفرعي ا،وا
 أزمة السيولة في ليبيا؟

ما المعوقات الفنية التي تحد مص اسببببببتخدام البطاقات المصببببببرفية في ح   التسةةةةاؤا الفرعي الثاني
 ليبيا؟أزمة السيولة في 

 دف البحث  ةةةةة . 5

 اتتيةتسعى الدراسة  لى تحقيق اتألداف  
التعرف للى المعوقات اإلدارية التي تحد مص اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية في ح  أزمة السببببيولة  •

 في ليبيا.
التعرف للى المعوقات الفنية التي تحد مص اسببتخدام البطاقات المصببرفية في ح  أزمة السببيولة في  •

 ليبيا.
 حثةةةةية البةةةأ م. 6

المصبببارف التاارية الليبية التي تتعام  بالبطاقات المصبببرفية تومص أألمية الدراسبببة في أن ا تسبببالد  
في تطوير وتحسبببببببيص خدمات ا اإللوترونية بما يسببببببباألم في ح  أزمة السبببببببيولة، وذلم مص خالل ما 
يتوشببببا مص نتائا تتوصبببب   لي ا الدراسببببة الحالية حول معوقات اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية في 

 حيال ا. ح  أزمة السيولة وما تقدمه مص توصيات 

   حةةةةةدود البحث .7

اقتصرت الدراسة للى تناول مو وم المعوقات )اإلدارية والفنية( التي تحد   الحدود الموإوعية
 مص استخدام البطاقات المصرفية في ح  أزمة السيولة. 

اقتصرت الدراسة للى استطالم وا ة نظر أصحاا نقاا البي    الحدود البةرسة والمكانية
)المحالت التاارية والمستشفيات( المتواادد بمدينة الخم ، باإل افة  لى ر سال أقسام البطاقات  

 المصرفية بالمصارف التاارية العاملة في مدينة الخم . 
 .2019تم  ارال الدراسة خالل سنة   الحدود الزمنية
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 النطر، للبحثإلطار ا

 البطاقات المصرفية  1. 8
ألي بطاقات  لوترونية تصبببببدرألا المصبببببارف لعمالئ ا تتيا ل م سبببببحا النقود مص أا زد الصبببببراف 
اآللي وشبرال وتحوي  اتموال لص طريق اا زد نقاا البي ، وتتخذ البطاقات المصبرفية لدد أشبكال 

 (.2013مص أألم ا والمتوفر حاليا في ليبيا كما ذكرألا شاأليص )
وألي بطاقات  لوترونية تمكص العمالل مص السبببببببحا مص الصبببببببراف   :بطاقات الخصةةةةم المباةةةةةر •

 اآللي والشرال لص طريق أا زد نقاا البي  وذلم بالخصم المباشر مص الحساا الاارإ للعمي .
وألي بطاقات  لوترونية يتم شببببببحن ا بمبل  محدد يسببببببتطي  العمي  لص   :بطاقات الدفب المسةةةةبق •

ص طريق أا زد نقاا البي  في ظ  المبل  المحدد طريق ا السببحا مص الصببراف اآللي والشببرال ل
 مسبقا.

ألو ا از ألي يسما للعمالل لص طريق البطاقات المصرفية بسحا : أجهزة الصراف اآللي  2. 8
 (.2017النقود في أإ وقت، )المختار والفيتورإ، 

والمستشفيات وتارم  ألي لبارد لص أا زد ألية مواودد في المحالت واتسواق  :نقا  البيب 3. 8
ة، بببببببببببببببببلص طريق ا لمليات التحوي  لبر اتصال مباشر بالمصارف مص خالل شبكة اتصال معين

دخال الرقم السرإ بعد تحديد القيم ة بببببببببببببويتم ذلم بتمرير البطاقة المصرفية في ألذ  اتا زد واا
 (. 2010)شاأليص، 

وألم الشركات والمستشفيات والمحالت وعيرألا، المتحصليص للى أا زد   :أصحاب نقا  البيب 4.8
 نقاا البي  مص المصارف التاارية الستخدام ا في تقديم الخدمات وبي  السل . 

ة ببببببببببببببديد مص الدراسات  لى مامولبببببببببببببببارت العببببببببببأش :معوقات استخدام البطاقات المصرفية 5.8
؛ لقي   2017الفيتورإ،  مص المعوقات التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية )المختار و

 ى( ويمكص تقسيم ا  ل2009؛ )اتسط ، 2013؛ شاأليص، 2014؛ الحا ، 2017ودخروص، 
 معوقات  دارية وفنية ومص األم ا

 أوال المعوقات اإلدارسة 
 المعامالت اإللوترونية. ال تتوفر قوانيص تحكم  •
لدم توفر الولي الوام  لدم العامليص بالا از المصرفي بتألمية التونولوايا وما ل ا مص دور   •

 في توفير الوقت والا د والتولفة.



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

208 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ا   بعض العمالل بالصيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسباا لدم انتشار الصيرفة  •
 اإللوترونية.

 يخص وسائ  الدف  اإللوترونية.  عا االلالص واالش ار فيما  •
 االلتقاد بتص الشرال نقدا أق  تولفة مص الشرال بالبطاقات المصرفية. •

 ثانيا المعوقات الفنية 
 لدم واود بنية تحتية حدي ة ) عا شبكات االتصال واالنقطام المتورر لتيار الو ربائي(.  •
 فية.ال تتوفر الووادر البشرية الم أللة للعمليات اإللوترونية المصر  •

( للى أّن ا قدرد المصارف للى مواا ة  2017وقد لرف ا مسعود ) :السيولة المصرفية 6.8
أو منا   االئتماصلطلبات  واالستاابةالنقدية  التزامات االمالية المتم لة في تسديد امي   التزامات ا

القروض الاديدد وألذا يستدلي توفر نقد سائ  لدم المصارف، وألذا يعني  ص لدم قدرد المصارف 
ينتا لن ا أزمة سيولة وألو ما يعرف بنقص السيولة   االتزامات للى توفير نقدية )سيولة( لمواا ة 

 لدم المصارف.

 اإلطار العملي للبحث
 منهجية البحث 1 .9

المن ا الوصفي في وصا الظاألرد مح  الدراسة وتشخيص ا وتحديد التمدت الدراسة للى 
 اوانب ا. 
تم   ماتم  الدراسة في أصحاا نقاا البي  في مدينة الخم  ور سال  :مجتمب الدراسة  1.1.9

 أقسام البطاقات اإللوترونية المصرفية بالمصارف التاارية العاملة بمدينة الخم . 
ومص خالل البح  واالستقصال تبيص  ص الا ات التي تتعام  بالبطاقات   :عينة الدراسة 2.1.9

اإللوترونية المصرفية بمدينة الخم  )اصحاا نقاا البي ( في البي  وتقديم الخدمات للمواطنيص  
ألي )مستشفى المتوك ، وشركة بريق النصر لبي  المواد ال ذائية، ومركز اراند ليبيا للبصريات(، 

ف التاارية العاملة بمدينة الخم  التي تصدر بطاقات مصرفية لعمالئ ا ألي  بينما كانت المصار 
)مصرف الام ورية فرم المرقا، ومصرف الام ورية فرم المينال الخم ، ومصرف الوحدد فرم 

 الخم (.
استخدم الباح اص أسلوا المقابلة الشخصية لام  البيانات وذلم  : أداة جمب البيانات 3.1.9

لتناسبه م  لدد لينة الدراسة باإل افة  لى كونه يسالد الباح اص في الحصول للى أوبر قدر 
مص المعلومات بالمقارنة م  أسلوا قائمة االستبياص، وتم صياعة  مانية أسئلة مقسمة للى  

تسا ل الدراسة اتول المتعلق بالمعوقات اإلدارية، و ال ة   تسا الت الدراسة )خمسة أسئلة تخص 
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أسئلة تخص تسا ل الدراسة ال اني المتعلق بالمعوقات الفنية(، وقام الباح اص بدارال المقابالت  
 حسا التواريخ التالية 

 المقاب ت مب أصحاب نقا  البيب في مدينة الخمس كة  بإل 1جدوا رقم ي
 الصفة المقابلةتاريخ  الجهة ت

 15/1/2019الثالثاء الموافق  مستشفى المتوكل 1

 مساءا   1900الساعة 

 المدير المالي للمستشفى 

 16/1/2019األربعاء الموافق  مركز جراند ليبيا للبصريات 2

 مساءا   1700الساعة 

 صاحب المركز

 17/1/2019الخميس الموافق  شركة بريق النصر لبيع المواد الغذائية 3

 مساءا   1700الساعة 

 المدير المالي لشركة 

 
 

 المقاب ت مب المسؤولين بالمصارف التجارسة في مدينة الخمس كة  بإل 2جدوا رقم ي
 الصفة تاريخ المقابلة الجهة ت
 16/1/2019األربعاء الموافق  مصرف الجمهورية فرع المرقب 1

 ظهرا   1200الساعة  

رئيس قسم البطاقات 

 والخدمات اإللكترونية

  17/1/2019الخميس الموافق  مصرف الوحدة فرع الخمس  2

 صباحا    1000الساعة 

رئيس قسم البطاقات 

 والخدمات اإللكترونية

  17/1/2019الخميس الموافق  مصرف الجمهورية فرع الميناء الخمس 3

 ظهرا   1300الساعة 

رئيس قسم البطاقات 

 اإللكترونيةوالخدمات 

جابات المقاب ت الةخصية  2.9  عرض وتحليل أسعلة وا 
ا،سعلة الخاصة بالتساؤا ا،وا المتعلق بالمعوقات اإلدارسة التي تحد من   1.2.9    

 .استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
ما ألي المعوقات المتعلقة بدارالات حصول العمالل للى البطاقات المصرفية؟   :السؤاا ا،وا

 أا زد نقاا البي ؟ والمعوقات المتعلقة بدارالات التعاقد والحصول للى 
أفاد أعلا أصحاا نقاظ البي  بتص  ارالات الحصول للى اتا زد تتخذ وقتا طويال رعم استيفال  

ذلم بببببببببببببزد، وكببببببببببباقد والحصول للى اتا ببببببببببببببببامي  الشروا والمطلوبات الخاصة بدارالات التع
 أص مماطلة الموظفيص ألو أحد أسباا طول الفترد حي  تص   لى ستة أش ر.  م نر 

في حيص اص ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف أودوا بتص فترد حصول العمالل 
للى بطاقات م تمتد مص ش ريص  لى  ال ة أش ر وذلم تص لملية  صدار البطاقات ألي لملية  

لبطاقات بددارد الفروم مما يترتا للي ا طول ألذ  الفترد نظرا للوم الوبير  مركزية خاصة بددارد ا
المقدم للحصول للى البطاقات مص ك  الفروم، كذلم أودوا للى نقص الموظفيص بتقسام البطاقات 
والخدمات اإللوترونية حي  ال يواد  ال موظا واحد ب ذ  اتقسام وألو نفسه رئي  القسم، واتلمال  
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ألذا القسم كبيرد مقارنة بعدد الموظفيص وألي قبول الطلبات مص العمالل ومرااعت ا  المطلوا مص 
حالت ا  لى  دارد البطاقات بددارد الفروم وتسليم البطاقات الااألزد للعمالل بعد تفعيل ا ومتابعة   واا

 شكاوم العمالل بخصوص البطاقات وألذ  اتلمال تتطلا أو ر مص موظا. 
 وقات المتعلقة بخصوص حصول أصحاا نقاا البي  للى أموال م؟ما ألي المع :السؤاا الثاني

المعوقات حدد ألي الحصول للى اتموال وذلم تن م  أصحاا نقاا البي  أن ا مص أو ر  أفاد ك 
ال يحصلوا للى اتموال  ال نادرال وبقدر قلي  ادال وألذا يعتبر أحد أألم العوائق التي ت دإ  ما  لى 

ي  أو زيادد اتسعار للسل  والخدمات نظرال الرتفام اتسعار لص طريق   يقاف التعام  بنقاا الب
 الشرال بالتحويالت المصرفية مص مصادر الب ائ . 

فيما أود ر سال اتقسام في المصارف بتص المصرف ملزم بدلطال أصحاا نقاا البي  أموال م حتى  
  أزمة نقص السيولة ال ال تتوقا لمليات البي  لص طريق نقاا البي   ال أص المصارف في ظ

تستطي  توفير كام  المبال  تصحاب ا ولوص تحاول المصارف  لطال ازل مص ألذ  اتموال حتى 
 ولو كاص رمزيا حسا قدرد المصارف.

ما ألي المعوقات المتعلقة بحصول العمالل وأصحاا نقاا البي  للى أإ معلومات   :السؤاا الثالث
 تتعلق بعمليات الخصم واإل افة؟ 

أصحاا نقاا البي  للى أنه ال تواد أإ معوقات بخصوص الحصول للى أإ معلومات  أود 
اا ببببببببببببببببببببببحي  يستطي  أصحاا نقاا البي  الحصول للي ا في أإ وقت وبعدد وسائ  )كشا حس

 ، واالتصال بال اتا(. 16016لص طريق   SMSمص الصرف، نظام الرسائ  
ول للى  بوالخدمات المصرفية اإللوترونية بتص العمي  يستطي  الحص  كما أود ر سال أقسام البطاقات 

أإ معلومات لص امي  حركات اإل افة والخصم لص طريق الحصول للى كشا حساا خالل 
سالات الدوام الرسمي للمصارف باإل افة  لى الحصول للى أإ معلومات في أإ وقت خالل 

أو مص    16016ق  ببببببببببببببببببببلص طري  SMSاترب  والعشريص سالة وذلم مص خالل االشترام في نظام  
ل تطبيق خاص بنقاا البي  مرتب  بشبكة االنترنت، وأفادوا أي ال بتص أصحاا نقاا البي   خال

يستطيعوص الحصول للى أإ معلومات لص طريق طلا كشا حساا أو االتصال بترقام خاصة  
خالل سالات الدوام الرسمي، باإل افة  لى أص ألنام ميزد في أا زد نقاا البي  تتيا تصحاب ا  

 بامي  حركات اإل افة في ن اية اليوم. الحصول للي كشا
ا بببببببببما ألي المعوقات المتعلقة بقيمة العموالت للى لمليات الشرال والبي  والسح :السؤاا الرابب

 لص طريق البطاقات المصرفية؟ 
أودا أصحاا نقاا البي  بتنه لي  ألنام أإ معوقات تذكر بخصوص قيمة العموالت للى لمليات  

 السحا لص طريق البطاقات المصرفية. الشرال والبي  و 
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فيما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بتص قيمة العموالت المترتبة للى استخدام  
العمالل للبطاقات كانت متفاوتة بيص المصارف حي  كانت كالتالي مصرف الوحدد رب  دينار، لص  

 ورية واحد دينار لص ك  لملية سحا أإ لمليات سحا أو شرال فيما كانت لمولة مصرف الام
 أو شرال.

ما ألي المعوقات المتعلقة بالدلاية واإللالص بخصوص البطاقات المصرفية : السؤاا الخامس
 وأا زد نقاا البي ؟ 

أود أصحاا نقاا البي  بتنه يتم الدلاية واإللالص لص طريق الملصقات الحائطية في اتماوص 
الي ببببببببببببببببة للدلاية واإللالص لص طريق صفحات التواص  االاتمالعامة داخ  المدينة، أما بالنس

 لم تستخدم  ال لص طريق نقطة بي  واحدد وألي مستشفى المتوك  فق .
كذلم أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف لي  ألنام أإ معوقات تذكر، 

بوم(   بوسائ  التواص  االاتمالي )الفي   وأ افوا أي ال بتص ألنام صفحات خاصة لو  مصرف
تقوم باإللالص لص أإ أمور تتعلق بالبطاقات باإل افة  لى الرد لص أإ استفسارات لص طريق  

 ألذ  الصفحات.
ا،سعلة الخاصة بالتساؤا الثاني المتعلق بالمعوقات الفنية التي تحد من استخدام  2.2.9

 البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا.
 ما ألي المعوقات المتعلقة بشبكات االتصال التي تعتمد للي ا أا زد نقاا البي ؟  :السؤاا ا،وا

 المعوقات الخدمات اإللوترونية للى أن ا مص أو ر  أود أصحاا نقاا البي  ور سال أقسام البطاقات و 
الفنية حدد وألي انقطام االتصاالت وذلم بسبا  عا شبكة االتصال، وأي ا التماد أا زد نقاا  
البي  للى شبكة اتصال واحدد فق  وألي )شبكة المدار( وانقطام التيار الو ربائي لص أبرا  الت طية  

د المشاركوص بالدراسة بتص ما زاد ألذ  المعوقات أص أعلا بشبكات االتصال ومنظومة المصرف، وأفا
 أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد ب ا شاحص ك ربائي أو به لط . 

 ما ألي المعوقات المتعلقة باودد أا زد نقاا البي  وصيانت ا؟  :السؤاا الثاني
أص اودد اتا زد  أود أصحاا نقاا البي  ور سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية للى 

 ايدد، وبالنسبة لصيانت ا ف ي مص مس ولية  دارد التسويق بالمصارف. 
انة ببببببببببببلق بالصيببببببببببببببكما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بتص ألنام صعوبات تتع

اقات بددارد  مص حي  لدم واود مختصيص للصيانة بالمصرف ب  يتم استدلالألم مص  دارد البط
الفروم باإل افة  لى نقص قط  ال يار، أما بالنسبة تا زد نقاا البي  فلم تسا  أية مشاو  فنية  

  لى حد اآلص م  واود قسم خاص لصيانة ألذ  اتا زد للى مستوإ الفروم.
 ما ألي المعوقات المتعلقة بوسائ  اتماص الخاصة بالبطاقات؟  :السؤاا الثالث



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

212 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ي  ور سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية أص وسائ  اتماص تعتبر  أود أصحاا نقاا الب
م بببببببببببايدد حي  لم تسا  أإ مشاو  سابقا،  ال أنه يحد  في بعض اتحياص تورار لعملية الخص

للى العمي  بسبا  عا شبكة االتصال، ولوص يتم ح  ألذ  المشكلة وذلم بدح ار العمي   
رفي بببببببببببببببببببوي  المصبببببببببرار الخصم ويتم تعوي ه  ما بتراي  المبل  بالتحكشا حساا ي بت فيه تو

 أو تعوي ه بخدمة أو سلعة بقيمة الخصم. 
كما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بعدم ولي بعض العمالل بمخاطر  لطال 

 الرقم السرإ الخاصة بالبطاقات.
 النتاع  مناقةة .  10
 أوال ما يخص المعوقات اإلدارسة    

أفاد المشاركوص بالدراسة بواود مامولة مص المعوقات اإلدارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية 
في ح  أزمة السيولة في ليبيا، ومص أألم ا  ص  ارالات الحصول للى اتا زد تتخذ وقتا طويال 

 اوأودو اصة بدارالات التعاقد والحصول للى اتا زد، رعم استيفال امي  الشروا والمطلوبات الخ
للى أص سبا ذلم يرا  لمركزية  صدار البطاقات المصرفي اإللوترونية حي  تتولى  دارد البطاقات  

ول ببببببببببببببببببببببببببددارد الفروم بدصدارألا مما يترتا للي ا طول ألذ  الفترد نظرا للوم الوبير المقدم للحص
ة ببببببببببببببللى البطاقات مص ك  الفروم، وكذلم نقص الموظفيص بتقسام البطاقات والخدمات اإللوتروني

حي  ال يواد  ال موظا واحد ب ذ  اتقسام وألو نفسه رئي  القسم، وألو ما يتفق م  نتائا )شاأليص، 
لدم توفر الوفالد الوافية وا   بعض العمالل   ( في ألذا الشتص أص2008(، ويقول قدوميص )2013

بالصيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسباا لدم انتشار الصيرفة اإللوترونية، فيما أوصى شاأليص  
( بالعم  للى تطوير أدال الوادر الوظيفي وتدريا العامليص لالرتقال بمستوم الخدمات  2010)

 المصرفية المقدمة.
  للى ببببببببببببببببببببببباا البيبببببببببببببالمعوقات اإلدارية أي ا، لدم حصول أصحاا نق   اف المشاركوص أنه مصأ

اتموال مص المصارف مما يترتا للي ا  يقاف التعام  بنقاا البي  أو زيادد اتسعار للسل  والخدمات 
 ، وقلة األتمام  نظرال الرتفام اتسعار لص طريق الشرال بالتحويالت المصرفية مص مصادر الب ائ

أصحاا نقاا البي  بالدلاية واإللالص لص التعام  بالبطاقات المصرفية في تقديم الخدمات والبي   
( بتص  2017وخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي، وألم ما يتفق م  ما أود  لقي  ودخروص )

ص وسائ  الدف  مص معوقات استخدام بطاقات الدف  اإللوترونية  عا االلالص واالش ار فيما يخ 
( بالعم  للى رف  الولي لدم لمالل  2017الفيتورإ )  اإللوترونية، بينما أوصى المختار و

 المصارف بتألمية الخدمات اإللوترونية مص خالل حمالت ألالنية ولقد الم تمرات والندوات.
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 ثانيا ما يخص المعوقات الفنية 
اإلدارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية أفاد المشاركوص بالدراسة بواود مامولة مص المعوقات  

في ح  أزمة السيولة في ليبيا، ومص أألم ا  عا شبكات االتصال الخاصة بالمنظومات المصرفية، 
والتمادألا للى شبكة اتصال واحدد فق  وألي )شبكة المدار(، واالنقطام المتورر للتيار الو ربائي، 

وذلم الص أعلا أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد مما ياع  أا زد نقاا البي  خار  الت طية 
ب ا شاحص ك ربائي أو به لط  فني، وألم ما يتفق م  ما االت به دراسة )لقي  ودخروص، 

( للى أص الوسائ  اإللوترونية 2017؛ مسعود، 2017الفيتورإ،  (، فيما أود )المختار و2017
(  2009ة تحتية حدي ة، فيما أود اتسط  )مستخدمة بشك  قلي  وعير فعال وذلم لعدم واود بني

للى أص مص أو ر المعوقات حدد التي توااه لمالل المصارف لند التسويق اإللوتروني  عا  
 شبكة االنترنت وانقطام الو ربال.

وأفاد المشاركوص أي ا بعدم واود مختصيص للصيانة بالمصرف ب  يتم استدلالألم مص  دارد 
 افة  لى نقص قط  ال يار، وفي ألذا الشتص أوصت دراسة مسعود البطاقات بددارد الفروم باإل 

( للى  رورد قيام المصارف باستخدام التقنية الحدي ة المتطورد في ألمال ا اإللوترونية  2017)
 المصرفية.

لالود للى ذلم، أود المشاركوص للى أص لدم ولي بعض العمالل بمخاطر  لطال الرقم السرإ 
( ب رورد  2009أي ا مص المعوقات الفنية، وقد أوصت دراسة )اتسط ،  الخاصة بالبطاقات يعد  

  بببببببببببببببببتوفر الخصوصية والسرية في المعامالت اإللوترونية المصرفية تن ا ازل مص سياسة التعام
 م  العمالل والمحافظة للى معلومات م وأسرارألم في التعامالت المصرفية.

 النتاع  والتوصيات  1

 النتاع  1.11

مص خالل  اابات المشاركيص بالدراسة للى أسئلة المقابالت الشخصية حول المعوقات )اإلدارية 
والفنية( التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية في ح  أزمة السيولة في ليبيا، توصلت 

 الدراسة للنتائا التالية 
 البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبياالمعوقات اإلدارسة التي تحد من استخدام 

تتخر الحصببببول للى أا زد نقاا البي ، ومركزية  صببببدار البطاقات المصببببرفية لص طريق  دارد  •
 البطاقات بددارد الفروم بالمصارف فق  مما يترتا للي ا التتخر في تسليم البطاقات للعمالل.
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والخدمات اإللوترونية بالمصارف مما ينعك  سالبال للى نقص لدد الموظفيص بتقسام البطاقات   •
 سرلة تقديم الخدمات المصرفية للعمالل.

لدم توفير المصبارف القدر الوافي مص النقود الالزمة تصبحاا نقاا البي  لعمليات الشبرال مما  •
 يترتا للي ا زيادد السل  والخدمات المبالة بواسطة البطاقات المصرفية.

ا نقاا البي  بالدلاية واإللالص لص التعام  بالبطاقات المصببببببرفية في تقديم قلة األتمام أصببببببحا •
 الخدمات والبي  وخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي. 

 المعوقات الفنية التي تحد من استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
ألا للى شببكة اتصبال واحدد  بعا شببكات االتصبال الخاصبة بالمنظومات المصبرفية، والتماد  •

 فق  وألي )شبكة المدار(.
االنقطبام المتورر للتيبار الو ربائي، ممبا ياعب  أا زد نقباا البي  خار  الت طيبة وذلم تص أعلبا  •

 أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد ب ا شاحص ك ربائي أو به لط  فني.
استدلالألم مص  دارد البطاقات   لدم واود مختصيص لصيانة أا زد نقاا البي  بالمصرف ب  يتم •

 بددارد الفروم، باإل افة  لى نقص قط  ال يار الخاصة بتا زد نقاا البي .
تورار لملية الخصببم للى العمي  بسبببا  ببعا شبببكة االتصببال، وقلة ولي لمالل المصببارف  •

 بمخاطر  لطال الرقم السرإ الخاص بالبطاقات المصرفية.
-  

 توصيات ال 2.11
 النتائا التي توصلت  لي ا الدراسة توصي الدراسة باآلتي في  ول 

العم  للى منا الصالحيات لفروم المصارف بدصدار البطاقات المصرفية لعمالئ ا لتفادإ  •
 تتخر حصول م للى بطاقات م المصرفية.

وتتأليل م  زيادد لدد الموظفيص بتقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف م  تدريب م  •
 للقيام بتلمال م بالصورد السليمة. 

توفير القدر الوافي مص النقود تصحاا نقاا البي  الالزمة لعمليات الشرال ل ماص استمرارألم   •
 في البي  بالبطاقات المصرفية.

رب  المنظومات المصرفية بشبكة المعلومات الدولية لص طريق شبكات االتصال الف ائية   •
 صاالت واالنقطام المتورر للتيار الو ربائي. لتفادإ مشاو   عا االت 

 العم  بحمالت تولوية للمواطنيص بمخاطر  لطال الرقم السرإ الخاص بالبطاقات المصرفية. •
 لم  دراسات مستقبلية لص معوقات استخدام البطاقات المصرفية مص وا ة نظر العمالل. •
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 خص البحثلم

تهدف الدراسةةةةة إلى التحقي  في تأثير التخصةةةةص القطاعي للمراجع البديل على مخاطر المراجعة      
في ظةل إلزاميةة التغيير الةدوري للمراجع الخةارجيت ولتحقي  اةها الهةدف تم إتبةاج المنهي الوصةةةةةةةةة ي التحليلي 

لطبيعي، خطر الرقابة، خطر االكتشةاف.ت لتوضةي  هل  األثر على الموونا  الرييسةة لمخاطر المراجعة لالخطر ا
انة وأداة رييسةة لجمع البيانا ، والتي تم جمعها من عينة الدراسةة من المراجعين حيث تم االعتماد على االسةتب

دراسةةةةةة تشةةةةةير إلى وجود تأثير وبير للتخصةةةةةص  بديوان المحاسةةةةةبة الليبي ومواتر المراجعة الخارجيةت نتايي ال
دة التي تكون  لى تقييم الخطر الطبيعي من خالل زيادة الترويز على البنود واألرصةةةةةةةةة القطةاعي للمراجع البةديل ع

أكثر عرضةةةة لاخطال المقصةةةودة ومير المقصةةةودةت إضةةةافة إلى وجود تأثير وبير للتخصةةةص القطاعي للمراجع 
ابةة من خالل قةدرة المراجع المتخصةةةةةةةةةص على تقييم مةدا و ةايةة إجرالا  الرقة  البةديةل على تقييم خطر الرقةابةة

ر من وبير إلى متوسةةةةةةةةةا للتخصةةةةةةةةةص القطةاعي  الةداخليةة التي ين ةهاةا العميةلت ومةا أن النتةايي تظهر وجود تةأثي
 للمراجع البديل على تقدير خطر االكتشاف من خالل التخطيا بشول أفضل لعملية المراجعةت

 تاجع الخارجيالتخصص القطاعي، مخاطر المراجعة، إلزامية التغيير الدوري للمر : ةالم تاحيالكلما  

The impact of the sectoral specialization of the alternative auditor on 

the audit risk in light of the mandatory periodic change of the 

external auditor 

Abdunnabi M. Faraj                                 Husam A. Emhemed 

Libyan Academy – Tripoli                             Libyan Audit Bureau 
abduunabif@gmail.com                          husamalzaroog@gmail.com 

                 

Abstract 

       The study aims to examine the effect of the sectoral specialization of the alternative 

auditor on the audit risk in light of the mandatory periodic change of the external 

auditor. To achieve this goal, a descriptive-analytical approach was applied and a 

questionnaire was used to collect data from the study sample, which consisted of the 
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auditors in the Libyan Audit Bureau and auditors in audit firms. The results indicate 

that there is a significant impact of the sectoral specialization of the alternative auditor 

on evaluating Natural risk.  Also, they indicate that there is a significant impact of the 

sectoral specialization of the alternative auditor on assessing the risk of control. In 

addition, they showed that there is a significant impact of the sectoral specialization of 

the alternative auditor on estimating the risk of discovery through better planning of 

the audit process. 

Keywords: Sectoral specialization, Audit risk, Mandatory periodic change of the external auditor 

 ت المقدمة 1

شهههه دلا العالم لي ال ترخ األخيرخ والمتمفلة لي ان يار  فير من الشههههر اك والبنو    إن األحداث التي
لي الواليهههاك المتحهههدخ األمري يهههة،  Enron ،World comحول العهههالم علب سههههههههههههههبيههه  المفهههال: 

Olympus  اليابان،   ليIrish Bank   ،لي إيرلنداVivendi   ،لي لرنسهههههههههاNational Kidney 
Foundation    لي سههههههههههههههنغهالورخ ...إلخ  والتي عدك إلب إلالر العهديهد من األطرا  المرتبطهة ب ه

مزيد من الدراسهههاك للبحث عن عسهههبا  الشهههر اك، ولو ما  اد البحاث والج اك الح ومية اجرال ال
 ل   االن ياراك ومعالجة مسببات ا حرًصا من م لمنع تكرارلا لي المستقب .

ي علب جملة من األسبا  لع  علم ا لش  مزاولي م نة المراجعة و انك نتائج ل   الدراساك تحتو 
األخطار والتي لي اكتشههههها  العديد من األخطار عو التواطم بعدم إن ار عصهههههحا  المصهههههال  ب    

 . و د ترت  علب  ل  توجيه 2010سهههههههههههالمك لي حدوث ل   االن ياراك طخدا، والسهههههههههههرطاوي، 
عسهاسهي تقوم عليه نيرية الو الة وصهمام لعال لي  ب  طر  االنتقاداك لم نة المراجعة باعتبارلا  

عق   عو تسهههههههههريع ل   االن ياراك، خاصهههههههههة بعد القيام بالعديد من اسهههههههههتطالعاك الرعي لي عمري يا
وي ور  ائمة "من تفق به؟" وتصهههنيل المراجعين لي مرتبة رجال السهههياسهههة   Enronان يار شهههر ة 

% من 73السههابق من عكفر األشههخاص فقة واعتقاد  وبائعي السههياراك المسههتعملة، بعد إن  انوا لي 
الخاضهههههعين للمسههههه  بين المراجعين الخارجيين يقومون بما ييمرلم به عمالئ م حتب لو تطل   ل  

  .2013لساد استقالل م طالقشي، 

ولو ما ولد الضهغ  المتزايد علب مزاولي ومنيمي م نة المراجعة والم تمين ب ا اجرال المزيد من 
متخصههههههصههههههة حول حقيقة ل   االنتقاداك وااللتراضههههههاك القائمة علي ا واالسههههههت ادخ من الدراسههههههاك ال

صههههههههههدار المعايير والتشههههههههههريع اك التي تحالظ علب مسههههههههههتو  الفقة نتائج ا لي إرجاع الفقة للم نة وا 
 والجودخ المطلوبة من ا لي الوا ع العملي. 

اك ليما مضهب نتج بسهب  و د توصهلك نتائج ل   الدراسهاك المتخصهصهة إلب عن ان يار عدخ شهر 
  عو   الته لي اكتشها  2013لشه  عملية المراجعة نتيجة ل قدان اسهتقاللية المراجع طعبو ريا،،  
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ا ما عكد عليه المحامي جة لعدم ت  مه لقطاع العمي  عو النشاط التابع له. ول  مخاطر المراجعة نتي
وعة ضههههد شههههر اك المراجعة لي عندما بين بين زيادخ عدد القضههههايا المرل  Amhawitz)طاألمري ي  

اآلونهة األخيرخ  هان نتيجهة لقبول م م هام لي مجهاالك ال يتوالر لهدي م لي ها التهيليه  العلمي والتهدريه  
  .2008لقيام ب ا طالخزندار، الكالي ل

ول ل  سههههههههعك عدد من الدول إلب إصههههههههدار بعف التشههههههههريعاك ااضههههههههالية والتي تعم  علب دعم 
الخ عدائه الم ني، ولع  من عبرز ل   التشهههريعاك إلزام الشهههر اك مح  اسهههتقاللية المراجع لزيادخ   

سههبي  المفال ال الحصههر  الة المراجعة بتغيير مراجعي ا الخارجيين بعد لترخ معينة من الزمن علب  
ندونيسههههههههيا والسههههههههعودية و طر طمحمود،  ؛ 2015دول االتحاد األوروبي والصههههههههين وال لبين وال ند وا 

Ewelt-Knauer et al‚ 2012) و ل  اسهههتجابة للدراسهههاك التي عوصهههك ب  ا التغيير  وسهههيلة ،
ا وعصههههههحا  دعم إضههههههالية ل ا العديد من المميزاك، لع  علم ا زيادخ فقة المسههههههتفمرين خ صههههههوصههههههً

المصههههههال  عموًما لي اسههههههتقاللية عم  المراجع وتقرير  الم ني، إضههههههالة لمواج ة بعف المشههههههاك  
وبالرغم من عن ل ا ااجرال سهههههههههيدعم لي الغال  اسهههههههههتقاللية ن ياراك.  السهههههههههابقة والتي عدك ل    اال

يميهة و له   المراجع بشهههههههههههههه ه   بير، إال عنهه  وبه  بهالرلف من العهديهد من الج هاك الم نيهة واألكهاد 
تماشهههههههههًيا مع الحجة التي تشهههههههههير إلب عن ل ا التغيير سهههههههههيزيد من لرص احتمال تعام  العمي  مع 

بيئة وتعامالك العمي  مما يمدي به لل شهههه  لي اكتشهههها  ية بمراجع بدي  ليسههههك لديه المعرلة الكال
 والتقرير عن مخاطر المراجعة. 

مراجعين العاملين بم ات  المراجعة ول ل  سهههههههههههههعك ل   الدراسهههههههههههههة إلب التعر  علب وج ة نير ال
وان المحاسهههبة الليبي حول تيفير التخصهههص القطاعي لي نشهههاط محدد علب   الخ الخارجية عو بدي
لي اكتشهههههههههههههها  والتقرير عن مخاطر المراجعة، و ل  اسههههههههههههههتجابة لدعواك المميدين  المراجع البدي 

ق ا إلزامًيا علب  الة عمالل لسهههههههههههههياسهههههههههههههة التغيير الدوري للمراجع ووج ة نيرلم التي تطال  بتطبي
 المراجعة.

 ة البحثةةةةةةةمشول ت2

التغيير الهدوري للمراجع إن تبني بعف الهدول والتكتالك الهدوليهة اجرالاك  هانونيهة تلزم بضههههههههههههههرورخ  
الخارجي بعد عدد معين من السهههنواك جال  اسهههتجابة للدراسهههاك التي تنادي ب  ا التغيير من عج  

: عول ا دعم اسههههتقاللية المراجع، وفاني ا تنمية الحصههههة السههههو ية لبعف تحقيق فالفة علدا  رئيسههههة
، عما فالف ا ل و إلقال نيرخ الشههههههههر اك المحلية والصههههههههغيرخ والتي يمارر من خالل ا المراجع الم نة

 متجددخ علب العمي .
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وصهلك إال عن البعف مازال يدعو إلب التشه ي  لي لعالية ل   ااجرالاك بناًل علب النتائج التي ت
 Cameran et al؛  Kown et al,2010إلي ا بعف الدراسههههههههاك طينير علب سههههههههبي  المفال: 

حيث يسهههههتند معارضهههههو تقييد لترخ التعام  علب  الم تمة بإلزامية التغيير الدوري للمراجع، (2009,
حجة رئيسهة تتمف  لي ضهعل المعرلة التي تكون متولرخ عن عنشهطة وبيئة النشهاط التي يعم  لي ا 

المراجعة لد  المراجع البدي ، وبما يمدي لعدم  درته علب اكتشهههههههههها  األخطال والغ، ود ة عمي   
اك اادارخ مما يمدي بالضههههرورخ إلب انخ اف جودخ تحديد  اجرال اختباراك االلتزام ومراجعة تقدير 

 عملية المراجعة عو إلب لشل ا. 

التعام  مع الشههههههر ة مح  المراجعة وعن ل   المعرلة ال ي تسههههههب ا المراجع إال من خالل طول لترخ  
ألنشهههههههطة ل   الشهههههههر اك والقطاعاك التي تعم  لي ا، و  ل  زيادخ خاصهههههههة لي ي  التنوع الكبير  

 ، ولي  اك السههههههههههيا  2008تخصههههههههههصههههههههههة لك  نشههههههههههاط عو  طاع علب حدخ طالحداد، المعايير الم
اجعة  د   عن حدوث ال شهههههههه  لي عملية المر 2013الطويراك،   عبو  خرواط و عوضههههههههحك دراسههههههههة ط

لمامه  ببيئة ونشهاط عمي  المراجعة ومعامالته، مما يمدي به إلب ي ون بسهب  عدم ت  م المراجع وا 
 ية مخاطر تحتوي ا القوائم المالية للعمي .ال ش  لي اكتشا  والتبليغ عن ع

عما الحجة الفانية لمعارضهههههههههههههي إلزامية التغيير لتتمف  لي عن المراجع الحالي سهههههههههههههي ون عازًلا عن 
مار موارد  وطا اته لي التعر  علب بيئة وعنيمة الشهههههههر ة العميلة عندما ي ون لنال  تغيير اسهههههههتف

مح  المراجعة لي السهههههنواك األخيرخ من لترخ تعامله؛   للمراجع عو  د ي قد االلتمام بالشهههههر ةإلزامي 
ويرجع  له  إلب عن المراجع الحهالي غير المتخصههههههههههههههص واله ي يقتر  موعهد تغيير  لن يجهد الحهالز 
الكالي السههههتفمار وتطوير  دراته عو  دراك لريقه لي التطوراك الحاصههههلة ببيئة ونشههههاط العمي  لي 

سهبًقا بحدود بقائه  مراجع للعمي  لي ل ا النشهاط، ولو ما السهنواك األخيرخ من تعامله؛ ألنه يعلم م
مخاطر   سههههههيمدي للحد من  درخ المراجع وععضههههههال ال ريق التابع له علب اكتشهههههها  والتبليغ عن عية

 لعملية المراجعة، خاصة إ ا  ان ال يوجد لديه عمي  عخر بن ر النشاط.    
لي مضههمون ا علب علم الحجج التي عرتكز  ومن لنا تبرز المشهه لة الرئيسههة للدراسههة والتي اعتمدك 

علي ا    طر ، حيث عن إلزامية التغيير الدوري تزيد من اسهههههههههههتقاللية المراجع وتدلعه للتبليغ عن 
اطر  ام باكتشههههههههههههال ا عفنال عملية المراجعة نتيجة لعلمه مسههههههههههههبًقا بعدم  درته علب االحت ا  عية مخ

إلب خلق مشههه لة لشههه  عملية المراجعة الناتجة عن طوياًل بالعمي ، إال عن ا لي  اك الو ك تمدي 
زيادخ احتمالية عدم  درخ المراجع البدي  علب اكتشههههههههها  وتحديد مخاطر المراجعة والتي تتكون من 
الخطر الطبيعي وخطر الر ابة وخطر االكتشههههههها  بسهههههههب  محدودية لترخ التعام  وعدم ل مه لبيئة 

ون نتيجة ل قدان التمام المراجع بالتطوراك الحديفة العمي  لي السهههنواك األولب من التعام ، عو تك
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يمدي لي بيئة العمي  بالسههههنواك األخيرخ للتعام ؛ بسههههب  تنوع العمالل لي نشههههاطاك مختل ة، وبما 
 إلب تنويع سلة مخاطر التقاضي بالنسبة للمراجع. 

ي عفبتك ولتجن  ل   المشهههههه لة جال مدخ  التخصههههههص القطاعي للمراجع البدي   يحد المداخ  الت
   درته ال عالة 2015؛ الزواوي والشهاو،، 2016التوحة،   العديد من الدراسهاك السهابقة طموسهب و

. ومن لنا انطلقك ل رخ الدراسهههههههههههههة والتي اختل ك عن لي تحسهههههههههههههين   الخ ولعالية عملية المراجعة
ية لي مد  نير المراجعين الخارجيين بالبيئة الليبالدراسهههاك السهههابقة لي عن ا جالك لمعرلة وج ة 

تيفير التخصص القطاعي للمراجع البدي  علب ل   المش لة بينما الدراساك السابقة ا تصرك علب 
ر المراجعههة ولكن هها لم تتطر  لمههد  تههيفير  علب معرلههة تههيفير التخصههههههههههههههص القطههاعي علب مخههاط

ل مخهاطر المراجعهة لي يه  إلزاميهة التغيير الهدوري للمراجع الخهارجي وبهالتهالي تم طر  التسهههههههههههههههام 
 اآلتي:

اةل يوجةد تةأثير للتخصةةةةةةةةةص القطةاعي للمراجع البةديةل على مخةاطر المراجعةة في ظةل إلزاميةة 
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

 الرئير لمش لة الدراسة تم تجزئته إلب التسامالك ال رعية اآلتية: ة علب التساملولإلجابة بد  

ل  يوجد تيفير للتخصههههص القطاعي للمراجع البدي  علب تقييم الخطر الطبيعي لي ي  إلزامية  •
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

لي يه  إلزاميهة تقييم خطر الر هابهة له  يوجهد تهيفير للتخصههههههههههههههص القطهاعي للمراجع البهديه  علب  •
 يير الدوري للمراجع الخارجي؟التغ

ل  يوجد تيفير للتخصص القطاعي للمراجع البدي  علب تقدير خطر االكتشا  لي ي  إلزامية  •
 التغيير الدوري للمراجع الخارجي؟

 البحث ةرضيةةةف ت3

 فرعية مشتقة منها، واي:لتحقي  أاداف الدراسة تم وضع فرضية رييسة وثالثة فرضيا  

"ال يوجد تيفير  و داللة إحصههههائية للتخصههههص القطاعي للمراجع البدي  علب ضةةةية الرييسةةةة:  ر ال
 مخاطر المراجعة لي ي  إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي".

ال يوجد تيفير  و داللة إحصهههائية للتخصهههص القطاعي للمراجع البدي  ال رضةةية ال رعية األولى:  
 الخارجي". ي  التغيير الدوري للمراجعب تقييم الخطر الطبيعي لي عل
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: "ال يوجد تيفير  و داللة إحصهههائية للتخصهههص القطاعي للمراجع البدي  ال رضةةية ال رعية الثانية
 علب تقييم خطر الر ابة لي ي  التغيير الدوري للمراجع الخارجي".

للمراجع علب ة إحصههههههائية للتخصههههههص القطاعي  "ال يوجد تيفير  و داللال رضةةةةية ال رعية الثالثة: 
 كتشا  لي ي  التغيير الدوري للمراجع الخارجي".تقدير خطر اال

  دف البحثةةةةةات 4 

 يم ن حصر علم األلدا  التي تسعب الدراسة لتحقيق ا لي النقاط اآلتية: 
القطاعي للمراجع البدي   ت د  الدراسة بش   عام إلب معرلة ما إ ا  ان لنال  تيفير للتخصص 

 جع الخارجي من وج ة نيرجعة لي ي  إلزامية التغيير الدوري للمراعلب مخاطر المرا
المراجعين الخارجيين الممارسين للم نة لي م ات  المراجعة الخارجية عو من خالل المراجعين  

البدي  لي   توضي  تيفير التخصص القطاعي للمراجع  ل   العاملين بديوان المحاسبة الليبي.
خطر   –بيعي والتقرير عن مخاطر المراجعة طالخطر الط  طاع عو نشاط معين لي اكتشا 

خطر االكتشا   وبما يمد  للحد من لش  عملية المراجعة لي السنواك األولب عو   –الر ابة 
األخيرخ من التعام ، نتيجة لعدم ل م المراجع البدي  لخصوصية نشاط بعينه لي السنواك األولب 

 ند ا ترا  موعد مغادرته.من التعام  عو بسب  لقدان االلتمام به ع

 حثةةةةية البةةةأامت 5

 من خالل العرف السابق لمش لة الدراسة لإن علميت ا تتلخص لي اآلتي:

تبرز علمية الدراسههههههههههة لي  ون ا تيتي م ملة للدراسههههههههههاك والتقارير الم تمة بإلزامية التغيير الدوري  •
جديد لي األوسههههاط البحفية بعد  الخارجي حول العالم، خاصههههة بعد إفارخ ل   القضههههية منللمراجع  

ل والتكتالك الدولية الزامية التغيير ولع  عخرلا دول االتحاد األوروبي،  ما اعتماد  فير من الدو 
 عن ا تعتبر من الدراسههههاك الحديفة التي ترب  ما بين التخصههههص القطاعي للمراجع البدي  باعتبار 

ين دعم االسهتقاللية الالزمة للتبليغ عن ل   مدخاًل م ًما لي تحديد واكتشها  مخاطر المراجعة وب
 ر والمتمفلة لي التغيير االزامي للمراجع الخارجي.المخاط

تسهه م الدراسههة لي توجيه عنيار البحاث وصههناع السههياسههاك وال يئاك  اك العال ة بالم نة اجرال  •
قطاعي ا الموضههوع وبما يسههل  الضههول علب إيجابياك التخصههص الالمزيد من الدراسههاك حول ل  

ئة وعنشههههههههههطة العمي  لي السههههههههههنواك األولب لعملية لي تقلي  مشهههههههههه لة عدم ت  م المراجع البدي  لبي
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المراجعة وبما يمدي به إلب عدم االكتشها  والتبليغ عن مخاطر المراجعة لي ي  إلزامية التغيير 
 يش   إضالة م مة افرال ل ر المراجعة بش   عام.   الدوري للمراجع الخارجي، ولو ما

يمم  عن تسههههه م النتائج والتوصهههههياك التي تشهههههير إلي ا الدراسهههههة لي دلع المراجعين الخارجيين إلب  •
االلتمام بالتخصص القطاعي للمراجع الخارجي، و ل  من عج  رلع مستو  جودخ و يمة خدماك 

 المراجعة.
 إلطار النظري للبحثا
 نبهة تاريخية عن التغيير الطوعي للمراجع الخارجيت 6

م 1939ضهههههههههههرورخ إلزام عمالل المراجعة بتغيير مراجعي م الخارجيين لي سهههههههههههنة  ا ترا  بي ر عول 
" وال ي   "Mckesson & Robbinsشههههههههر ة و ل  للحد من التالع  ال ي حدث لي حسههههههههاباك  

 ، إال عن  ل  اال ترا  2008حدًفا  بيًرا ولاًما ل شهههههههه  م نة المراجعة لي تل  ال ترخ طجربوع،   مف 
رخ طويلة حبير النقا، ولم يتم تطبيقه لعلًيا إال لي النصههل األخير من القرن عو السههياسههة ي  ل ت

  عن تاريخ تطبيق 2013؛ ابو ريا،، Zeff, 2003الماضههههههي. ولقد عوضههههههحك دراسههههههة  اًل من ط
لتغيير الطوعي للمراجع الخارجي ومن غير إلزام  انك الرائدخ به الشر ة األمري ية المعرولة باسم ا
"Du Pont" ا من ها بهين   هانهك  والتي تغير مراجعي ها الخهارجيين  ه  لترخ زمنيهة معينهة و له  ا تنهاعهً

ية لي التغيير الدوري للمراجع الخارجي سههههههيي ر الصههههههورخ الكاملة لوضههههههع الشههههههر ة ويبعث الموفو 
سههههههههجالك وحسههههههههاباك الشههههههههر ة بسههههههههب  زيادخ نزعة الشهههههههه  الم ني عند المراجع البدي ، واختال  

ل  المسههههالمة لي زيادخ  درخ المراجع ابدال رعي لني محايد عن الوضههههع اسههههتراتيجية المراجعة و   
بدي  اكتشههههههال ا؛ نتيجة لتولر االسههههههتقاللية للمراجع الالمالي للشههههههر ة والتبليغ عن عية مخاطر  د تم  

 لي  الة مراح  المراجعة وبما ُيم ن من الح ا  علب استمرار شر ة العمي  ونمولا. 
 1910شههه   غير منتيم طوال ال ترخ من  لتغيير الطوعي للمراجع وبل ا وطبقك الشهههر ة سهههياسهههة ا

 نتسهعة مراجعي سهنة من عمر الشهر ة تقريًبا  حيث تعا     44م طعي بما يعادل 1954وحتب سهنة 
الشهههههههههههههر ة خالل ال ترخ الم  ورخ.  ما تراوحك لترخ التعام  مع المراجع الواحد ما بين   علب مراجعة

 رارلا بالتو ل  "Du Pontم اتخ ك شر ة "1954إال عنه لي سنة    سنة إلب تسعة سنواك متتالية،
 ,Priceعن تطبيق ل   السهههياسهههة المميزخ ورعك عنه من الم يد االسهههتمرار وبشههه   دائم مع شهههر ة 

Waterhouse Company خههارجي، ويرجع  لهه  للج ود الكبيرخ من لهه   األخيرخ لي   مراجع
والتي تميزك بالضهخامة واالنتشهار والتعقيد طعبو    "Du Pontمراجعة التعامالك الدولية لشهر ة " 

  .2013ريا،، 
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 م هوم إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي ت 7
الطوعي واالزامي للمراجع الخههارجي و لهه  بوجود  وانين عو لوائ   يم ن التمييز بين التغيير      

راجعي م الخهارجيين بعهد لترخ معينهة من تنييميهة من ج هاك خهارجيهة تلزم عمالل المراجعهة بتغيير م
لعميه  بعهدم السههههههههههههههنواك، عمها التغيير الطوعي للمراجع ل و اتخها   رار من  به  الجمعيهة العموميهة ل

مع المراجع الحهالي ودون تحهديهد لترخ زمنيهة معينهة، عي عن عمليهة التغيير االسههههههههههههههتمرار لي التعهامه  
م  خارجية ليسهك بيد الشهر ة طعمي  المراجعة  الدوري االزامي للمراجع الخارجي تسهتند علب عوا

 مراجعة .عما التغيير الطوعي للمراجع ليستند علب عوام  داخلية بيد الشر ة طعمي  ال
يير الدوري للمراجع الخارجي لو  يام "المنشهههههههههههههتك والشهههههههههههههر اك بتغيير ويقصهههههههههههههد بإلزامية التغ    

تل  المدخ الزمنية من بلد آلخر حسهههه  مراجعي ا بعد  ضههههائ م مدخ زمنية لي العم  لدي ا وتختلل 
ا "وجود 51، ص 2013عبوريا،،   سههههههياسههههههة التغيير التي يتبنالا البلد" ط  ،  ما يقصههههههد ب ا عيضههههههً

بموجبه اتخا  الجمعية العمومية للشههههههههههههر ة  رارًا بإن ال العال ة التعا دية مع  انون عو تشههههههههههههريع يتم  
غم من  يامه بم امه علب عكم  وجه" طسليمان، المراجع الحالي واختيار مراجع آخر بدياًل عنه بالر 

  .19، ص 2017
 الحجي المؤيدة والمعارضة إللزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي ت 7
اميهة تغيير المراجع الخهارجي لم ي ن وليهد له ا العقهد به   هان مفهار نقها، عهالمي إن موضههههههههههههههوع إلز  

، إال عن وتيرخ ل ا    (Khasharmeh & Said ,2014يمتد إلب ما يقار  الخمسههة عقود سههابقة  
النقها، تمر ب تراك تكون لي ها عكفر حهدخ عنهد بروز لضههههههههههههههائ  مهاليهة عو وجود عيهة إجرالاك جهديهدخ 

ن ل ا الزخم العالمي حول ل ا الموضهههههههوع يدل سهههههههتتخ  من صهههههههناع   ومنيمي الم نة لي العالم، وا 
 مميدخ والمعارضهههههههههة الزاميةعلب علميته الممفرخ لي الم نة، وليما يلي عرف مختصهههههههههر للحجج ال

 :التغيير الدوري للمراجع الخارجي
 الحجي المعارضة إللزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي ت7ت1 

البعف لي جدو  إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي بناًل علب النتائج التي توصلك يش   
ير الدوري للمراجع، حيث يستند معارضو  إلي ا بعف الدراساك والتقارير الم تمة بإلزامية التغي

ق  إلزامية التغيير علب بعف الحجج والتي  ان من عبرزلا خسارخ المعرلة المتراكمة للمراجع الساب
 ,Harris & Whisenantوالناشئة عن طول لترخ التعام  مع عميله، نتيجة الزامية التغييرط

لخبرخ والدراية الكالية الكتشا  والتبليغ  ، وبما يمدي إلب تعيين مراجع بدي  ليسك لديه ا(2012
عندما   خاطر المراجعة، ولو ما دعمته دراسة منيمة األغ ية والزراعة التابعة لألمم المتحدخ،عن م 
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عكدك علب وجود دالئ  م مة ت يد بحدوث القسم األكبر لحاالك لش  عملية المراجعة عفنال السنة  
   FAO ،2004للمراجعة طاألولب والفانية من تولي عية م مة جديدخ 

ول ا ال ش  لعملية المراجعة لي السنواك األولب يعز  إلب عدم ت  م المراجع البدي  لبيئة ونشاط  
ة لي ي  التنوع الكبير لألنشطة وتطور األنيمة االكترونية والقوانين المنيمة لك  العمي ، خاص

اع علب حدخ ولو ما يعني  نشاط، و  ل  التوجه نحو إصدار معايير م نية متخصصة لك   ط
صعوبة إلمام المراجع البدي  وال ريق التابع له ب   القطاعاك والم ام والمسمولياك الناتجة عن ل ا 

عندما بين عن   (AICPA. ول ا ما سا ه عيًضا المع د األمري ي للمحاسبين القانونيين طالتغيير
ة التي َي ِد  ل ا، ألنه يحد عو يحجم  التغيير االزامي للمراجع الخارجي ال يحقق المصلحة العام

  يحالظ علب الخبرخ العميقة والمتراكمة عن العمي  ويرو  عمله من  درخ المراجع علب عن ُي َون و 
وبيئة األنشطة التي ينتمي ل ا والتي تعد ضرورية لالكتشا  المب ر للمشاك  والمخاطر التي ت دد 

  . (AICPA, 1992العم  وحل ا
 غيير الدوري للمراجع الخارجيرضة إللزامية التت الحجي المعا7ت1

إن سياسة إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي ل ا العديد من المناصرين وال ين يدالعون عن ا 
وبشهههههههههههههدخ من خالل نتائج دراسهههههههههههههاك وتقارير وعبحاث المنيماك واألكاديميين والم تمين ب ا طعلب 

؛ Whisenant, 2012& Harris؛  2008 ؛ جربوع،Hussey &Lan,2001سههههههههههههبي  المفال:  
  والتي عفبتهههك لعهههاليت ههها لي الحهههد من بعف اآلفهههار غير 2014؛ مشههههههههههههههت ي، 2013عبوريههها،، 

المقصهودخ والضهارخ بالم نة. حيث يرتكز مدالعي عو مناصهري التغيير علب حجة رئيسهة م ادلا عن 
اك الشههههههههههخصههههههههههية والمادية طول لترخ التعام  بين المراجع وعميله تمد  إلب تكوين وتطوير العال 

ولو ما  د يمفر سهههلًبا علب اسهههتقاللية المراجع ال لنية واليالرية، وبما   غير الطبيعية بين الطرلين
 يمد  إلب التيفير لي رعيه الم ني، ويم ن إرجاع  ل  إلب سببين:

إن طول لترخ التعهامه  تمد  إلب تقليه  مقهاومهة المراجع لضههههههههههههههغوط اادارخ حول  السةةةةةةةةةبةر األول:
قته بالعمي  طت ديد المصههلحة الشههخصههية  عو والقة علب سههياسههة معينة غير شههائعة عو مرغوبة لفالم

لعدم تعريف مسههههههههههار العائد المادي الممنو  له علب لترخ طويلة من الزمن للخطر وال ي  د ي ون 
 مصدر م م ايراداك المراجع ولو ما يعر  بت ديد التبعية اال تصادية.  

ندما تكون لترخ التعام   ص  ي ون منخ ف نسبًيا عيد العمي  للمراجع بالويتناس  ل ا مع عن ت د 
طويلههة المههد ، ولعهه   لهه  يرجع إلب عن طول لترخ التعههامهه  تمدي إلب تقليهه  حههالز المراجع للقيههام 
ا مع العميه  لفقتهه بهه عو لعهدم لقهدان العهائهد المهادي اله ي   بواجبهاتهه الم نيهة وي ون عكفر ليونهة وات ها هً

   Harris & Whisenant, 2012 Cammeran et al ,2005ه طتعود علي
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: إن لترخ التعام  الطويلة تزيد من تيفير ت ديد األل ة نتيجة العتماد المراجع ولريقه السةةةبر الثاني
جرالاك المراجعة السههههههههههههابقة ودون تطويرلا، و ل  لفقت م  علب األغل  وبشهههههههههههه   فابك ن ر آلية وا 

الموجودخ لديه بينشههههههطة ومعامالك وبيئة العمي  ومسههههههتوياك الخطر النابعة من عن م علب علم تام  
عالوخ علب  ل  عدم وضههع م لبرامج صههارمة ومبتكرخ لجمع عدلة عو  رائن عو دالئ   ان  د تحقق 
من ا المراجع لي السههههههههههنواك السههههههههههابقة ولم يخضههههههههههع ا للتقييم لي ال ترخ الحالية، ولو ما يعني عدم 

ق عو عية مخاطر مخاطر لعملية المراجعة لشههه  لي اكتشهههال ا بالسهههاباكتشههها  المراجع ولريقه ألية  
 جديدخ نتجك لي ال ترخ الحالية.

 م هوم التخصص القطاعي  ت8
ا  إن التخصص لي اللغة لو  لمة مشتقة من ال ع  خصص عي خصه بالشيل يخصه خًص 

له   عختص لالن باألمر وتخصص  :ا وخصوصية، وعختصه علرد  به دون غير ، ويقالوخصوًص 
ابن منيور، د ك، ص طوخص غير  واختصه ببر ، وخصه ب  ا: ععطا  شيًئا  فيًرا   ا ان رد ،إ

   105: 2012نقاًل عن الشيباني وتوما،  Oxford dictionary2004‚ p720ط عما  ،1173
 نه "الحاجة إلب معرلة خاصة وعميقة بموضوع معين عو لرع معين من المعرلة"،علقد عرله علب 

عنه المعرلة  لي العلوم المعرلية األخر  ليعر  علب  حاث وج ة نير البمن  م التخصص عما م  و 
  .2017، موسبط الكبيرخ واالمام الكالي بجميع النواحي لقطاع معين

لالتخصص لو إلمام الشخص بالمعرلة والم ارخ العلمية والعملية لي نشاط محدد ب اته، مما  
و وع لي عية عخطال لي الغال ، إضالة إلب عن  ميزخ ودون اليم نه من عدال م امه بطريقة   م  ومت

غير المتخصصين بالتقاطه ألية معلوماك جديدخ لي مجال    ع رانهالشخص المتخصص يتميز عن  
نشاطه بطريقة عك هي وعشم  وعسرع مما سيتي  له مالحية ال رو  بين د ائق األمور بطريقة علض   

ا  معين تتميز باحتوائ ا علب تصورً   طاعنشاط عو ن  اكرخ المتخصص لي وع ، 2009ططرو،، 
عكفر  مااًل وشمولية مقارنة بالشخص غير المتخصص، إضالة المتال  المتخصص حصيلة  
معرلية ولنية  بيرخ من استراتيجياك اتخا  القرار وعنس  الطر  لتن ي  تل  االستراتيجياك ولو ما  

 ه. لي مجال عمل يعطي للشخص المتخصص القدرخ علب اابداع والتميز
علب الزاوية التي ينير   عما لي مجال المراجعة لقد تعددك تعري اك التخصص القطاعي بنالً 

التخصص القطاعي من منيور شر اك المراجعة الخارجية    حاث إليه من ا، بحيث عَر  لريق من الب
ة  لي شر لم نة بش   عام عما ال ريق األخر لقد عرله من منيور المراجع الخارجي المزاول ل

 .اجعة الواحدخالمر 
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 التخصص القطاعي لشروة المراجعة الخارجية منظور 8ت1
يقصد بالتخصص القطاعي لي عبس  معانيه لو اكت ال عو ا تصار شر ة المراجعة علب مراجعة  

  عو بش   عكفر تحديًدا يم ن شر   2012العمالل ال ين ينتمون لن ر النشاط عو القطاع طمنصور،  
القطاعي للشر ة بين ا الشر ة التي تقوم بتوجيه استفمارات ا وتخصيص مواردلا  م  وم التخصص 

لي خلق وتوليد المعرلة والخبرخ والتقنية الماللمة والمتعلقة بقطاع معين بحيث ي ون ل ا حصة  
  . 2012جولرية من سو  ل ا القطاع مقارنة باآلخرين طعبد الرحمن، 

 ارجيخالتخصص القطاعي للمراجع ال منظور 8ت2
عر  عحد البحاث التخصص القطاعي للمراجع بينه "امتال    الخ ومعرلة  بيرخ وم ارخ عالية  

لي مجال معين، ل ي تمف  المعرلة التي ي تسب ا المد ق نتيجة للتخصص لي مراجعة عمالل  
  لي حين ير  طالمقطري  716، ص  2020صناعة معينة عو عدال م ام محددخ" طبالل وشيخي، 

  بين التخصص القطاعي لو عبارخ عن "المعرلة المتعمقة 413، ص 2011ديمي،  الا و ري  و
 لي نشاط ا تصادي معين". 

المراجع المتخصص "بينه التخصص لي مراجعة     ليعر 21، ص  2009عما ططرو،، 
نشاط ا تصادي معين بما يمدي إلب تراكم الخبراك والمعار  عن النشاط لي  اكرخ المراجع  

غير  من المراجعين غير المتخصصين لي عدال م ام عملية المراجعة ب  الخ   نتجعله يتميز ع 
  عن المقصود بالتخصص 146، ص 2012عالية". ولي  اك السيا  يبين طعبد الرحمن، 

من   -القطاعي للمراجع لو "عن يتوالر لدي المراجع طعو م ت  المراجعة  اليرو  الموضوعية 
ألدال خدماك المراجعة لقطاع متخصص لي – خ عو معرلة ر بآلياك بحث و واعد بياناك و واعد خ

 نشاط ولقًا للتصنيل الدولي لألنشطة". 
والجدير بال  ر عن لنا  عدخ وسائ  وطر  للحصول علب المعرلة المتخصصة سوال للمراجع  
عو ألعضال ال ريق التابع له، ولع  علم ل   الوسائ  لي عدد السنواك التي  ام المراجع ولريقه  

اجعة لي ا لنشاط معين عو  يام المراجع وععضال ال ريق التابع له بالتدري  والتيلي  والتعليم  ر مبال
المستمر لي نشاط معين، عو من خالل تقديم الخدماك االستشارية لي نشاط محدد عو من خالل  

 .Meza, 2010المشار ة والتعا د مع خبرال عو شر اك مراجعة عخر  لي نشاط معين ط

 ي للبحثلماإلطار الع
جرالاك الدراسهة التي  ام ب ا الباحث  تناول ل ا الجزل من البحث وصه ًا  اماًل، وم صهاًل لطريقة وا 
جرالات ا محورًا رئيسههههًا يتم من خالله إنجاز الجان   لتن ي  ل   الدراسههههة، وتعتبر من جية الدراسههههة وا 

التحليهه   ة؛ اجرالالتطبيقي من الههدراسهههههههههههههههة، وعن طريق هها يتم الحصههههههههههههههول علب البيههانههاك المطلوبهه 
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ااحصهههههائي للتوصههههه  إلب النتائج التي يتم ت سهههههيرلا لي ضهههههول عدبياك الدراسهههههة المتعلقة بموضهههههوع 
 الدراسة، وبالتالي تحقق األلدا  التي تسعب إلب تحقيق ا.

 مدخل المراجعة على أساس الخطر ت 9
المراجعة، نة  يعد مدخ  المراجعة علب عسهههههههههار الخطر من علم التطوراك الحاصهههههههههلة لي م       

ا إلب تحقيق ع صههههههب درجاك الك الخ وال عالية لي عدال عملية المراجعة، و ل    حيث ي د  عسههههههاسههههههً
ههه من خالل تحديد عكفر المجاالك حساسية لوجود األخطال الجولرية بالقوائم والتق ههه ههه ههه ههه ههه ههه ارير الماليههههههههه ههه ههه ة هههههه

ههه جاالك، و ل  لضمالمومن فم اختيار عكفر إجرالاك المراجعة ماللمة لتطبيق ا علب تل   ههه ههه ههه ههه ههه ان  ههههههههه
 عدم المبالغة عو التقصير لي إجرالاك المراجعة التي يقوم ب ا المراجع الخارجي لي عدال م مته. 
ل ا ويقصههههههد باألخطال الجولرية بصهههههه ة عامة بين ا تل  األخطال التي تتضههههههمن ا القوائم والتقارير 

هههه  ب  متخ  القرار لكان لنا  احتماليمن المالية والتي إ ا ما تم التعر  علي ا عو اكتشال ا  هههه هههه هههه هههه هههه هههه ة هههههههههههه
 عكبر ألن يتخ   رار مغاير لما تم اتخا   لي السابق. 
هه وتنشي األخطال الجولرية التي تكًون مخاطر المراجع هه هه هه هه ة حسهههههههههه هه هه هه   ما بينتهههههههههه هه هه هه هه ه المعاييهههههههههه هه هه هه هه ر الدوليهههههههههه هه هه هه ة هههههههههه

خ طالغ،  واألخطال غير المقصهودخ طالخطي الع وي  صهود من مصهدرين رئيسهين ولما األخطال المق
  والعام  ال ي يميز الخطي المقصهههود عن الخطي غير المقصهههود لو ما إ ا  ان 2006طالتميمي،  

  األجرال األسهههههههههههههههاسههههههههههههههي النهاجم عن الخطهي لي البيهانهاك المهاليهة مقصههههههههههههههود عو غير مقصههههههههههههههود 
(IFAC,2015)  من اادارخ عو الموي ين عو  كفروتحدث األخطال المقصههههههههههههودخ من  ب  لرد عو ع

الم ل ين بهالحو مهة عو األطرا  الخهارجيهة بغيهة الحصههههههههههههههول علب من عهة غير مشههههههههههههههروعهة عو غير 
 انونية، وتشهههم  لي  ل  زيادخ عو تخ يف مبالغ عو إلصهههاحاك لي البياناك المالية من عج  خداع 

 وتضلي  مستخدمي القوائم والتقارير المالية للعمي .
المقصهههودخ عو الع وية ل ي ارتكا  عخطال ع وية تنم عن ج   عو  لة تيلي  عو ير  عما األخطال غ

خبرخ من  ب  عحد الموي ين العاملين لي عحد المسههههههتوياك اادارية لمنشههههههيخ العمي  والتي تمفر لي 
 صحة ود ة المعلوماك المالية التي يتم عرض ا ب    القوائم والتقارير المالية.

 عةم هوم مخاطر لمراج 9ت1
  الصادر عن االتحاد الدولي 400تعر  مخاطر المراجعة حس  المعيار المراجعة الدولي ر م ط

إبدال رع  غير مناس  عندما تكون  بالمراجع  إلب  يام "المخاطر التي تمدي للمحاسبين بين ا
يار المراجعة  ، بينما يعرل ا معIFAC 2009: 19" طخاطئة بش   جولري  البياناك المالية

لي تعدي  رعيه بش     - دون عن يدري –"الخطر الناتج عن لش  المراجع    بين ا47ي ي ر م ط األمر 
 ، عما لي 171 :2011مناس  بخصوص  وائم مالية ب ا تحري اك جولرية" طشريم وبر اك، 
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ل  "خطر  يام المزاول بإصدار رعي غير مناس  و   معايير المراجعة المصرية لتعر  علب عن ا
،  يئة العامة لسو  المالطال الخاصة بموضوع الم مة"لام لي المعلوماك  بسب  وجود تحريل

  . 19، ص 2008
 المراجعة موونا  9ت2

يوجد إجماع  بير بين العديد من ال يئاك والمنيماك القطاعية والج اك  اك العال ة حول 
 : تياآلعناصر رئيسة تتمف  لي  ةالعالم علب إن م وناك مخاطر المراجعة تتكون من فالف 

 الخطر الطبيعي 9ت2ت1
الزم عو المتيص  وعيًا  انك ل    تويطلق عليه البعف الخطر الضمني عو الموروث عو الم

التسمياك لإن جولرلا واحد، و د عصدرك    من المنيماك وال يئاك والج اك  اك العال ة العديد 
ر، لقد عرله االتحاد  صيغت ا إال عن ا تت ق من ناحية الجولمن التعري اك والتي  د تختلل لي 

مفر علب رصيد  ي معين   علب إنه  ابلية حدوث خطي ماديIFAC,1995ن طالدولي للمحاسبي
ة بش   لردي عو عندما تدمج مع عخطال عو لي عرصدخ عو جانسحسا  عو مجموعة معامالك مت

 .لعالةمجموعاك مع التراف عدم وجود ر ابة داخلية 
معامالك بطبيعت ا  طر تعرف عرصدخ الحساباك عو لئاك الوعرلته المعايير المصرية بينه "مخا

لتحري اك  د تكون لامة سوال بم ردلا عو عند تجميع ا بيخطال لي عرصدخ عو لئاك عخر ، مع  
  .   20: 2008 ،ال يئة العامة لسو  المالالتراف عدم وجود ر ابة داخلية مناسبة" ط

ث لي نيام  ة عو مخال اك يم ن عن تحد "احتمال وجود عخطال مادي ًضا علب عنه  ما عر  عي
معالجة البياناك الخاص بإعداد القوائم المالية، ومجال ل   األخطار لي طبيعة نشاط العمي   
والخصائص المميزخ لعملياك معينة ولاعلية النيام المحاسبي لد  العمي  و  الخ المحاسبين  

  . 134:  2015 واوي والشاو،،العاملين لديه" طالز 
ي اك السابقة يم ن مالحية عن ا ات قك علب عن الخطر الطبيعي لو  عرف التعر ومن خالل 

احتمال وجود تحريل جولري طمقصود عو غير مقصود  وممفر لي المعلوماك التي تحتوي ا القوائم  
 :لما يلي المالية وي ون نتيجة 

 طبيعة النشاط التي تنتمي إليه المنشيخ مح  المراجعة.    •
 عو الحساباك عو األرصدخ ل    التحري اك.معينة من المعامالك  حساسية عو  ابلية لئة •
جرالاك لعالة لنيام الر ابة الداخلية تمنع حدوف ا. •  عدم وجود سياساك وا 

جعة بسهههب  طبيعته الخاصهههة ل و ا يعد الخطر الطبيعي من علم عنواع م وناك مخاطر المراوعمومً 
اجع التح م ليه عو التالي لال يسهههتطيع المر ا من عمي  المراجعة، وبخطر موروث عي موجود مسهههبقً 

ا لي عمليهة التقييم لعمليهة ا  بيرً تغيير  عنهد  يهامهه بعمليهة المراجعهة، وبهالتهالي عليهه عن يوليهه التمهامهً 
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ر يعني الرلع من   الخ ولعالية عملية المراجعة المراجعة ألن التقييم الد يق والمناسهههههههه  ل  ا الخط
  .2012 ؛ خالط،2016 ،وحةالت إلب مستوياك عكبر طموسب و

 خطر الرقابة 9ت2ت2
عن ما يميز خطر الر ابة عن الخطر الطبيعي لو عن ل ا النوع من المخاطر ي ون داخلي  

رغبت ا لي دعم نيام ا الداخلي بش    ام  بحيث يرتب  بش    بير بقراراك اادارخ حول مد  
ما بين نوع نشاط العمي  وبيئته  للر ابة علب ع ر الخطر الطبيعي وال ي ي ون خلي  مزدوج 

ئته الخارجية، ول ل  لنال  العديد من الداخلية وبين خصوصية النشاط المنتمي إليه العمي  وبي 
 مسبباك خطر ععمال العمي .عن لنال  تداخ   بير بين مسبباك الخطر الطبيعي و  يرون  حاث الب

ا   نه يطلق علي ما معً عابة  لي عما وجه الشبه بين ل ان النوعان طالخطر الطبيعي وخطر الر  
وتعود سب  ل   التسمية ألن ما   خطر الحدوث""خطر الشر ة مح  المراجعة طخطر العمي   عو 

المراجعة  ما عن ما يمفالن وجود خطي جولري طمقصود عو غير مقصود  ولام  ب  حدوث عملية 
ا بش   رئير رجي ي ون منصبً يرتبطان بش    ام  بعمي  المراجعة وبالتالي لإن دور المراجع الخا

علب التقييم الد يق ل ما لي مرحلة التخطي  لعملية المراجعة من عج  تحديد طبيعة وتو يك ونطا   
  -االكتشا    خطر - المراجعة  لتخ يف النوع األخير من م ون مخاطر    ةإجرالاك المراجعة المطلوب

  .   2012الخطي ،  ؛2013 خرواط وعبو الطويراك، ؛2013 طالجرد،
نيام الر ابة   لعالية ويم ن تعريل خطر الر ابة لي عبسهههههه  معانيه بينه الخطر الناتج عن ضههههههعل

ا علب    ما يعر  عيضههههً 2017علب منع واكتشهههها  األخطال طلبي  وآخرون، الداخلية وعدم  درته
لي رصههيد حسهها  عو مجموعة معامالك متشههاب ة بشهه   لردي عو  جولري لية حدوث خطي  نه " ابع

ح  ج مع عخطال لي عرصهههههدخ عو مجموعاك عخر  من دون عن تمنع عو تكتشهههههل وتصهههه عندما تندم
 ، ويتشههابه p23  ‚IFAC, 1995لي الو ك المناسهه  من  ب  عنيمة المحاسههبة والر ابة الداخلية" ط

 نهعل ي سهها ه المع د األمري ي للمحاسههبين القانونيين وال ي يعرله علب  ل ا التعريل مع التعريل ا
حد األرصههههههههدخ عو لي نوع معين من العملياك وال ي  د ي ون ن حدوث خطي لي ع"الخطر الناتج ع

جولريًا إ ا اجتمع مع خطي لي عرصدخ عخر  عو نوع آخر من العملياك وال يم ن منعه عو اكتشاله 
  .71، ص 2007 طنور وآخرون، طريق إجرالاك الر ابة الداخلية"لي و ك مناس  عن 

 االكتشاف خطر 9ت2ت3
نه  عكتشا  الم ون الفالث واألخير من م وناك مخاطر المراجعة، ويعر  علب الا يمف  خطر

"خطر وجود تحريل مادي لي القوائم المالية وعدم  درخ المد ق علب اكتشا  التحريل من خالل  
 ، p 47‚IASCA 2013  التي يقوم ب ا رغم ب له للعناية القطاعية المعقولة" طإجرالاك التد يق 
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ال حص المحدود وم ام التيكد األخر  لتعر  خطر االكتشا   لمصرية للمراجعة و عما المعايير ا
بينه "مخاطر عن تعجز إجرالاك التحقق التي يطبق ا المرا   عن اكتشا  عخطال لي عرصدخ 

المعامالك  د تكون لامة سوال بم ردلا عو عند تجميع ا مع عخطال لي الحساباك عو لي لئاك 
  .    20، ص  2008 ،ئة العامة لسو  المال ي العرصدخ عو لئاك عخر " ط

  علب عنه "الخطر AICPAولي  اك السيا  يعرله مجمع المحاسبين القانونيين األمري ي ط
الحساباك إلب نتيجة ممدالا عدم وجود خطي لي الناتج من عن إجرالاك المراجعة  د تمد  بمراجع  

ي ون ليه ل ا الخطي موجودا وي ون عحد األرصدخ عو نوع معين من العملياك لي الو ك ال ي 
عملياك" طنقاًل عن نور  جولريًا إ ا اجتمع مع عخطال لي عرصدخ عخر  عو لي نوع آخر من ال

  .72، ص  2007وآخرون، 
نيماك الم نية مع التعري اك التي عوردلا العديد من الم تمين  وتتشابه التعري اك السابقة للم

نه تل  "المخاطر المتمفلة لي عن  عخطر االكتشا  علب  تعر  إحد  الدراساك ب  ا الشين، إ  
إجرالاك المراجعة  د تمدي بالمراجع إلب نتيجة ممدالا عدم وجود خطي لي عحد األرصدخ عو لي 

ال ي ي ون ليه ل ا الخطي موجودا وي ون جولريا إ ا اجتمع   نوع معين من المعامالك لي الو ك 
    331، ص 2017 لبي  وآخرون، المعامالك" طمع عخطال لي عرصدخ عخر  عو نوع عخر من 

مما سبق يم ن مالحية عدم وجود اختال  لي تعريل خطر االكتشا  بين عي من المنيماك  
جماع م علب عن خطر االكتشا  لو حاث الم نية والب نه  علية إجرالاك المراجع، عي ادالة ل ع وا 

االكتشا    المراجع علب إدارخ خطريرتب  بش   مباشر بإجرالاك المراجع ولو ما يدل علب  درخ 
من خالل تح مه لي طبيعة وتو يك ونطا  إجرالاك المراجعة التي يريد تطبيق ا، لعلب سبي   

لجولرية والتي تستخدم لجمع األدلة  المفال  د يخ ف المراجع من نطا  إجرالاك االختباراك ا
عي وخطر الر ابة منخ ضين  الطبي  الخطر    والقرائن عن بنود عو حساباك معينة إ ا ما تبين عن مستو 

ا إ   د يرلع المراجع من نطا  إجرالاك اختباراته  لي ل   الحساباك عو البنود ويحدث الع ر تمامً 
الخطر     عن بنود عو حساباك معينة إ ا  ان مستو الجولرية التي يستخدم ا لجمع األدلة والقرائن  

 حساباك.    الطبيعي وخطر الر ابة مرت عين لي ل   البنود عو ال
 ت تأثير التخصص القطاعي للمراجع البديل على مخاطر المراجعة10

لغرف عرف وتحلي  وت سير تيفير التخصص القطاعي للمراجع البدي  علب مخاطر المراجعة  
 ئية حس  الم وناك الرئيسة لمخاطر المراجعة و ل   اآلتي:  تم عرف ل   الجز 

 على الخطر الطبيعي يلدبتأثير التخصص القطاعي للمراجع ال  10ت1
ا بحس  طبيعة  ال علي للخطر الطبيعي لبعف الحساباك والمعامالك ي ون مختل ً     ن المستو إ 

النشاط ال ي ينتمي له عمي  المراجعة و ل  ألن طبيعة وخصوصية النشاط ستحدد علمية ونوع  
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ل    ي الموجود ليالخطر ال عل   ونطا  المسبباك التي تكون ل ا  وخ عكبر لي التيفير علب مستو 
لي لي  ل  عمي  المراجعة والتي من المم ن لنيام ر ابته الداخ  المعامالك عو الحساباك لد 

 النشاط عدم منع ا عو اكتشال ا لي الو ك المناس . 
ا لي التيفير علب الخطر ا م صليً وبالتالي لإن التخصص القطاعي للمراجع البدي  سيلع  دورً 

ي  المتخصص سييخ  بعين االعتبار مسبباك  د معين، و ل  ألن المراجع البالطبيعي والمالزم لنشاط  
وا يك حدوف ا وحجم  تتيفيرلا لي بعف الحساباك عو المعامالك و حدوث الخطر الطبيعي وعماكن 

 ا والتي من المحتم  عدم منع ا عو اكتشال ا من  ب  النيام الر ابي للعمي  لي ب النطا  المتيفر 
م حدوف ا عو تكرارلا لي  ل  النشاط عو بسب  س ولة التالع  ب ا عو نتيجة  نشاط معين طبسب  عد 

  عو بسب  القيود ال اتية لي نيام الر ابة الداخلية للعمي  لي نشاط معين . لتعقد وضخامة المعاملة  
سي ون تقدير  ع ر  ما ي ون للد ة من تقديراك المراجعين غير المتخصصين لي  ل   من تمو 

ن الخطر الطبيعي يتكون من خلي  من الممفراك الداخلية عخاصة و   ،Low2004ط النشاط
يعجز نيام الر ابة الداخلية للعمي  عن   م مةعخطال جولرية و  والخارجية والتي تسب  لي حدوث 

 اكتشال ا عو منع ا لي الو ك المناس .
 على خطر الرقابة  بديلالتخصص القطاعي للمراجع ال تأثير  10ت2
مة لنيام  لمراجع الخارجي الحصول علب المعرلة الكالية والمال ر الر ابة من اليتطل  تقييم خط 

الر ابة الداخلية للعمي ، و ل  من عج  تحديد مد    الخ ل ا النيام لي منع عو اكتشا  عية  
مية  تحري اك جولرية  د حدفك نتيجة لبعف الممفراك الداخلية عو الخارجية، إضالة لتحديد حجم و 

لتحديد درجة اعتماد المراجع عليه لي منع األخطال، مع وجو  الت  ير تباراك الالزمة  وتو يك االخ
نه ال يم ن للمراجع االعتماد بش    ام  علب نيام الر ابة الداخلية للعمي  لي منع التحري اك  ع

 ش   مفالي. طعي عن خطر الر ابة يساوي ص ر  و ل  بسب  عدم وجود نيام ر ابة داخلية لعال ب 
مراجع الخارجي الحصول علب ل   المعرلة المبدئية والالزمة والتي نصك علي ا العديد ن للويم 

من المعايير الم نية  ب  الموالقة علب عدال عية م مة مراجعة عو بعدلا والتي تعد لي األسار لي 
تين  لطريقتين التاليتقييم مخاطر المراجعة بص ة عامة والخطر الر ابي بص ة خاصة بإتباع إحد  ا

 ا لي حالة وجود الطريقة الفانية: عً عو  اللما م
يتم  ل  من خالل االتصال مع المراجع ال ي يعد مسمواًل عن عملية المراجعة لي    الطريقة األولى:

المراجع و السنة السابقة، عو من خالل االجتماعاك التي يعقدلا المراجع الخارجي مع لجنة المراجعة   
ئة إجرالاك الر ابة الداخلية والسياساك المحاسبية  بخصوص آلية وبي    ي موي ي العمي الداخلي وبا

والر ابية المتبعة لي عنيمت ا عو من خالل استخدامه لإلرشاداك واألدلة التي تضع ا بعف الج اك 
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   المنالج  AICPAمف  األدلة التي يضع ا المجمع األمري ي للمحاسبين القانونيينط م نيةال
ة بنشاط معين والتي تقوم بوضع بعف اارشاداك ية عو المجالك الدورية والمتخصصالدراس

معين، عو من خالل مل اك التسليم   قطاعلتوضي  إشاراك الخطر لي النيم المحاسبية والر ابية ب 
واالستالم بين المراجعين والتي توض  االستنتاجاك حول نقاط الضعل لي األنيمة المحاسبية  

 مجاالك خطر  د تصاحب ا.  والر ابية وعية
تتمف  لي حصول المراجع علب ل   المعرلة بنيم الر ابة الداخلية للعمي  من  الطريقة الثانية:

خالل التخصص القطاعي للمراجع، حيث عن طبيعة وبيئة ل   النيم المحاسبية والر ابية تكون  
ع نيرخ متخصصة لي  متشاب ة إلب حد ما بين عمالل النشاط الواحد، ولو ما سيعطي المراج 

علم النقاط الر ابية التي يج  عن يتسم ب ا عي نيام ر ابي داخ  ل ا عمومياك عم  ل   النيم و 
  النشاط، إضالة إلب إحاطة المراجع المتخصص بيلم إشاراك الخطر التي يم ن عن تمفر لي مد 

الجولرية والممفرخ لي  اعتماد  علب النيم الر ابية لي اكتشا  ومنع ومعالجة التحري اك واألخطال 
 ية.  عدالة القوائم المال

المراجع البدي  والمتخصص سيس     وبالتالي لإن ل ا الكم الكبير من المعلوماك المتولر لد 
عليه إجرالاك دراسة نيم الر ابة الداخلية ولو ما يترت  عليه ارت اع درجة د ة التقييم لخطر الر ابة 

ة لي نشاط  ن غير المتخصصين بسب  تكرار عملية المراجععلب نحو علض  من غير  من المراجعي 
محدد مما عكسبه المعرلة المتخصصة والالزمة للتر يز علب البنود والعناصر والممفراك التي من  
المم ن لنيام الر ابة الداخلية لي نشاط معين عدم اكتشال ا إما بسب  س ولة التالع  ب ا عو  

 ب  عدم تكرارلا لي  ل  نشاط.نتيجة لتعقد وضخامة المعاملة عو بس 
ن المراجع من تكوين صورخ متكاملة عن نيام الر ابة الداخلية  تخصص القطاعي يم َ لإن ال  عليهو 

  نتيجة ام انية تولير  2011 ،وعخرون  ا لي النشاط المتخصص به طالمقطري األكفر إح امً 
نشاط ال ي اختار العم   المعلوماك بش   عكفر يسرًا عن خصائص النيام الر ابي ال عال لي ال

  حينما علادك بين التخصص  2007  ع النتيجة التي عرضت ا دراسة طال رجاني،ويتناس  ل ا م  ليه.
سيس م لي رلع  درخ المراجع علب تقييم إجرالاك الر ابة، وعلب عية عخطار عو انت اكاك ادارخ  

عن سمعة واستقامة ونزالة العمي  لنيم الر ابة الداخلية بسب  س ولة الحصول علب المعلوماك 
المست د . إضالة لتحديد حجم و مية وتو يك ونطا  االختباراك الالزمة   قطاعالإدارخ العمي  لي  

لية نيام الر ابة الداخلية لي اكتشا  األخطال بسب  ل   المعرلة امة للح م علب   الخ ولعلوالمال
المراجعة  ا علب تخ يف مخاطر  إيجابً   ه ولو ما ينع رئالعميقة عن النشاط ال ي ينتمي إليه عمال

 إلب حدودلا الدنيا.
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 على خطر االكتشاف  بديلتأثير التخصص القطاعي للمراجع ال  10ت3
ي ون تيفير التخصص القطاعي للمراجع الخارجي عند حد  األ صب عندما يتعلق األمر بخطر 

ول من  ب  المراجع لي  االكتشا  و ل  ألن ل ا النوع من المخاطر يرتب  مباشرخ بالج د المب  
ا  األخطال الجولرية، وتعتبر    من إجرالاك المراجعة التحليلية واستخدام عسلو  المعاينة  اكتش

وبالتالي لإن ل ا يعني مقدرخ المراجع   لي المراجعة من علم العوام  الممفرخ لي خطر االكتشا .
س  للخطر تم التقييم الد يق والمنا علب التح م والسيطرخ عليه عند القيام بعملية المراجعة إ ا ما

ا ب ما نتيجة وجود عال ة التبعية  خطر االكتشا  يرتب  ع سيً    الطبيعي وخطر الر ابة ألن مستو 
علب عن خطر االكتشا  ينشي نتيجة ألحد المسبباك التالية   حاث بين م، ل ا ويجمع العديد من الب
 :  2016؛ موسب والتوحة، 2015؛ علب وخالد، 2015 عو لمزيج من ا طالزاوي والشاو،،

  يام المراجع باستخدام عسلو  ال حص االختباري.  •
 مة الكتشا  التحري اك. لاستخدام المراجع اجرالاك مراجعة غير مال •
 استخدام المراجع اجرالاك غير سليمة لي و ك معين لي اكتشا  التحري اك الجولرية. •
 لمراجعة.التي استخدم ا لي عملية ا الت سير الخاطئ من  ب  المراجع لنتائج إجرالاته •
وعدم تخصيصه للموارد واام اناك  مة للمراجع الخارجي،لعدم وجود الخبرخ والك الخ المال •

 مة لعملية المراجعة. لالمال
وبالتالي لإن التخصص القطاعي سيعم  علب ت تيك العوام  الخمر األخيرخ المسببة لخطر   

بتو يك مة بطبيعة عو بنطا  عو لجع اجرالاك غير مالنتيجة ألن استخدام المرا ؛االكتشا 
ي ون نتيجة لعدم ت  م المراجع لطبيعة وخصائص العمي  والنشاط المنتمي له ويم ن   االختبار

درا  المراجع للبيئة التي ينتمي ل ا   تيكيد ل ا من خالل تشديد المعايير الدولية علب ضرورخ ل م وا 
 بير لي الرلع من جودخ عملية المراجعة. و ل  لما ل ا من تيفير   العمي ،

 اإلطار العملي 
 منهجية البحث 11

  تناول ل ا الجزل من الدراسة عرف عداخ الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة ومن فم األسالي  
 سة.لي تحلي  البياناك، وعخيًرا اختبار ال رضياك للوصول إلب نتائج وتوصياك الدرا المستخدمة
 الدراسة أداة 11ت1
استخدام االستبانة  يداخ رئيسة لجمع البياناك، إ  تم مراجعة األد  المتص  من عج  بنال   تم

   . لقراك االستبانة لك  لرضية لرعية علب حدخ، بعد  ل  تمك عملية مراجعت ا وتنقيح ا واعتمادلا
ن عدد م الدراسة ولتحقيق علدا  الدراسة من خالل تحلي  البياناك التي تم تجميع ا، استخدمك 
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االجتماعية  األسالي  ااحصائية المناسبة من خالل استخدام برنامج الحزمة ااحصائية للعلوم 
 :اآلتيولق   SPSS.23ط
دخال ا إلب الحاس  اآللي حس  مقيار لي رك ال • خماسي، ولتحديد طول تم ترميز البياناك وا 

لي الدراسة، تم حسا  لترخ مقيار لي رك الخماسي طالحدود الدنيا والحدود العليا  المستخدمة 
، فم تقسيمه علب عدد لتراك المقيار الخمسة للحصول علب طول ال ترخ عي 4 = 1-5المد  ط

حد صحي   ، بعد  ل  تم إضالة ل   القيمة إلب ع    يمة لي المقيار ولي الوا0.8 = 4/5ط
 ا.و ل  لتحديد الحد األعلب لل ترخ األولب ول   

ل  لمعرلة مد  ارت اع عو انخ اف إجاباك عينة الدراسة  و     Meanط  استخدم المتوس  الحسابي •
ا  عن    لقرخ من لقراك متغيراك الدراسة،  ما ي يد عيًضا لي ترتي  ال قراك حس  علميت ا ولقً 

 ألعلب متوس  حسابي. 
إجاباك علراد  تشتك للتعر  علب مد    Standard Deviationط   المعياري استخدم االنحرا •

 لما ا تربك   هالحسابي، ويالحظ عن  متوسطهن لقراك متغيراك الدراسة عن     لقرخ معن  الدراسة  
 يمته من الص ر  لما تر زك ااجاباك وانخ ف تشتت ا بين المقيار طإ ا  انك  يمة االنحرا   

 يعلب لمعنا  عدم تر ز االستجاباك وتشتت ا . المعياري واحد صحي  ل
لمعرلة ال ر  بين متوس  ال قرخ   One Simple Testط لمتوس  عينة واحدخT استخدم اختبار •

 ".3والمتوس  الحيادي "

 :مجتمع وعينة البحث 2 ت11
  والمراجعين جلين بنقابة المحاسبين  يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين القانونيين الليبيين المس

ارة العامة ، إضافة إلى المراجعين العاملين باإلد الذين يمارسون المهنة في الوقت الحاليالليبيين 

أما عينة الدراسة فقد اقتصرت على عينة عشوائية من المراجعين    طرابلس،  -الليبي   ديوان المحاسبةب

ديوان ب  نة عشوائية من المراجعين العاملين باإلدارة العامةوعي   القانونيين المشتغلين بالمنطقة الغربية

ا دون تضمين المراجعين  الد حالي  حيث حالت الظروف التي تمر بها الب  ،طرابلس  -محاسبة الليبي  ال

موزعة بين المراجعين   مراجع (49)ينة الدراسة بلغت عو ،المناطق األخرى لعينة الدراسةب

م من خالل مكاتب المراجعة الخارجية إضافة لمراجعي 2021نة القانونيين الممارسين للمهنة لس

 . ديوان المحاسبة الليبي

 :اختبارا  الصدق والصالحية 3ت 1ت 10
مين من  وي  3الصد  من وج ة المح مين: تم عرف االستبانة علب عدد ط      من المح ِ 

االختصاص، من عج  التيكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضو  تعليماك االستبانة،  
وانتمال ال قراك ألبعاد االستبانة، ومد  صالحية ل   األداخ لقيار األلدا  المرتبطة ب    الدراسة، 

 ام بإجرال ما يلزم من ح   وتعدي  لي ضول المقترحاك المقدمة، وب ل  خرج االستبيان لي  و 
 صورته الن ائية. 
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 صدق المقياس:    
 : Structure Validity البنايي: الصدق أوالا  

يعتبر الصد  البنائي عحد مقايير صد  األداخ ال ي يقير مد  تحقق األلدا  التي تريد     
ارتباط    مجال من مجاالك الدراسة بالدرجة الكلية ل قراك   ي ا، ويبين مد الوصول إلاألداخ 

جميع معامالك االرتباط لي جميع مجاالك االستبانة دالة إحصائيًا      عن  2يبين جدول ط و   ، االستبانة
 لما وضع لقياسه.   ةوب ل  يعتبر جميع مجاالك االستبانة صاد   ، α  ≤ 0.05ط   معنوية    عند مستو 

 
 

 معامل االرتباط بين درجة ول مجال من مجاال  االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة .2ل جدول رقم

 .α ≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
      0.361ط " تساوي 28ودرجة حرية "  0.05طالجدولية عند مستو  داللة  r يمة 

وت ي ،  دالة إحصههههههههائياً  صههههههههد محاور االسههههههههتبانة تتمتع بمعامالك   ول السههههههههابق عن  يتبين من الجد 
 .بيغراف الدراسة

 
 

 Internal Validityاالتساق الداخلي 

يقصد بصد  االتسا  الداخلي مد  اتسا     لقرخ من لقراك االستبانة مع المجال ال ي تنتمي    
داخلي لالستبانة، و ل  من خالل حسا  ل   ال قرخ، و د  ام الباحث بحسا  االتسا  ال هإلي

ن سه، و ل  معامالك االرتباط بين    لقرخ من لقراك مجاالك االستبانة، والدرجة الكلية للمجال 
 ولق اآلتي: 

 
 
 

 معامل سبيرمان المجال  الرقم 

 لالرتباط

  (.SIG) ليةحتمااإلالقيمة 

الضريبة المترتبة في  أثر ممارسة التحفظ المحاسبي على   .1

 الشركات الفلسطينية

.697** .000 

في التخطيط الضريبي لدى   دور ممارسة التحفظ المحاسبي  .2

 الشركات الفلسطينية

.914** .000 

 000. **874. ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤجلة  دور  .3
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 االستبانة   والدرجة الكلية للمجال  . معامل االرتباط بين ول فقرة من فقرا  مجاال  3جدول ل
 م. رتباطمعامل اال م. معامل االرتباط م.

 

 معامل االرتباط

أثر ممارسة التحفظ  

المحاسبي على الضريبة  

 المترتبة

أثر ممارسة التحفظ  

الضريبة  المحاسبي على 

 المترتبة

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في  

 تكون الضريبة المؤجلة 

1 .403* 1 .668** 1 .707** 

2 .474** 2 .558** 2 .740** 

3 .540** 3 .637** 3 .703** 

4 .540** 4 .881** 4 .628** 

5 .507** 5 .695** 5 .650** 

6 .646** 6 .467** 6 .759** 

7 .508** 7 .854** 7 .616** 

8 .693** 8 .821** 8 .437* 

9 .536** 9 .726** 9 .586** 

 10 .816**   

 . α ≤0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستو  داللة ط* *
   0.361ط " تساوي 28ودرجة حرية "  0.05طمستو  داللة  الجدولية عند r يمة 

معامالك االرتباط بين    لقرخ من لقراك المجال والدرجة الكلية  :ن  أمن الجدول السةةةةةةةةاب  تبين  
 ، وب ل  يعتبر المجال صهههاد ًا α ≤0.05ه ال قرخ، دالة عند مسهههتو  معنوية طإليللمجال التي تنتمي  

 .لما وضع لقياسه

األداخ تعطي ن ر النتائج تقريبًا لو طبقك مرخ   عن   : نعني بفباك عداخ الدراسة لدراسة:ثبا  أداة ا
تحك ن ر اليرو  والشروط، النتائج ال تتغير،  عي عن   ؛المجموعة من األلراد  عخر  علب ن ر

و د تم التيكد من فباك  لنا  استقرار لي نتائج االستبانة، وعدم تغييرلا بش    بير،  يعني عن  
 نباخ و ل   ما يلي:طريقة معام  عل ا  رو الستبانة من خالل ا

طريقههة عل هها  البههاحههث  اسههههههههههههههتخههدم Cronbach's Alpha Coefficient معةامةل أل ةا ورونبةا 
  .4لي جدول ط انك النتائج  ما لي رونباخ لقيار فباك االستبانة، و 

 . يوض  نتايي اختبار أل ا ورونبا  لقياس ثبا  اإلستبانة4جدول ل
الصدق   كرونباخمعامل ألفا  الفقرات  مجال ال

 الذاتي*

 0.827 0.684 9 الفلسطينية  الشركات في  الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى الشركات  
 الفلسطينية

10 0.895 0.946 

 0.908 0.825 9 جلة دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤ

 0.971 0.943 28 جميع المجاالك معاً 

 الصد  ال اتي = الج ر التربيعي الموج  لمعام  عل ا  رونباخ*
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 ، عن   يمة معام  عل ا  رونباخ  انك مرت عة لك  4واضههههه  من النتائج الموضهههههحة لي جدول ط   
 يمة الصهههههد  ال اتي مرت عة مجال من مجاالك الدراسهههههة، و  ل  لجميع لقراك االسهههههتبانة، و  ل  

ولو يعد بمفابة الحد األ صهب لما يم ن لك  مجال من مجالك الدراسهة، ولجميع لقراك االسهتبانة،  
 تكون  وب ل ، ول ا يعنب عن  الفباك مرت ع ودال احصههههائيًا،  عن يصهههه  إليه معام  صههههد  االختبار

صد  وفباك استبانة الدراسة مما   ، وب ل  ي ون الباحث  د تيكد منالن ائية  صورت ا لي  االستبانة
يجعله علب فقة تامة بصههحة االسههتبانة، وصههالحه لتكون عداخ  يار مناسههبة ولعالة لتحلي  النتائج، 

 .اسة، واختبار لرضيات ا بفقةوااجابة علب عسئلة الدر 

 Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  
الختبار ما    Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)  سمرنو -تم استخدام اختبار  ولمجورو 

 ،  0.582إ ا  انك البياناك تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، حيث تبين عن   يمة االختبار تساوي ط
 ، لجميع مجاالك الدراسة، وب ل  لإن  توزيع البياناك 0.887تساوي ط (.Sigوالقيمة ااحتمالية ط

 .علب لرضياك الدراسة ام االختباراك المعلمية لإلجابةيتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخد 
 : اإلحصايية المستخدمة في وصف وتحليل البيانا  األسالير 10ت1ت4

لإلجابة علب عسئلة الدراسة  ام الباحث باستخدام الرزمة ااحصائية للعلوم االجتماعية      
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  وتحلي  البياناك من  ؛ لت ريغ

وا ع االستبانة؛ حيث تم استخدام مجموعة من االختباراك ااحصائية، ولي: ط النس  المئوية  
والتكراراك، المتوس  الحسابي، االنحرا  المعياري، الوزن النسبي، معام  ارتباط بيروسون، معادلة 

لي حالة    Tعينة واحدخ،  لي حالة    T-Testسمرنو ، اختبار  –عل ا  رونباخ، واختبار  ولمجورو 
لي إجرال  (One-Way ANOVA، اختبار (Independent Samples T-Testعينتينط

 تالتحليالك ااحصائية الالزمة للدراسة
  لي اختبار    ال روف ااحصائية للدراسة، بما يعني عن   %95و د تم استخدام درجة فقة ط    

 ة لطبيعة الدراسة.بة المناسب  ، ولي النس%5احتمال الخطي يساوي ط
 اختبار ال رضيا  ال رعية للدراسة ت11
 :يلي ما ال رضية علب تنص  :األولى الرييسة ال رضية نتايي
 المحاسبي التح ظ  ممارسة بين إحصائية داللة  اك  عال ة توجد  ال :الرييسية ال رضية    

 .ال لسطينية الشر اك  لي والتكاليل الضريبة
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 والوزن  المعياري  واالنحرا  الحسابي المتوس  ال رضية باستخدام ل   علب ااجابة تم ك     
 الموالقة درجة إلب وصلك   د  االستجابة درجة متوس   انك  إ ا ما لمعرلةT واختبار النسبي،

      :التالي الجدول لي مبين لو  ما ال،  عم فالفة ولي المتوسطة،
 الشروا  في الضريبية وأثره على التكاليف يالمحاسب التح ظ ممارسة  وفقرا  محاور تحليل (6)رقم  جدول

 ال لسطينية
 المتوسط  المحور  م

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

"T" 

 قيمة 

"SIG." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة  الترتيب

أثر ممارسة التحفظ   1

المحاسبي على الضريبة  

المترتبة في الشركات  

 الفلسطينية

 مرتفعة 3 73.27 000. 13.879 0.41 3.66

 التحفظ ممارسة  دور 2

 التخطيط في المحاسبي

 الشركات لدى الضريبي

 الفلسطينية

 مرتفعة 1 80.22 000. 13.664 0.63 4.01

 التحفظ ممارسة  دور 3

 تكون في المحاسبي

 المؤجلة  الضريبة

 مرتفعة 2 78.86 000. 20.516 0.39 3.94

 مرتفعة  77.51 000. 18.043 0.41 3.88 معا   المجالت جميع 

 .α ≤0.05داللة   مستوى عند إحصائيا   دال  الحسابي المتوسط *

 
 اسبيههههههههههههههههالمح ظههههههههههههههههههههههههالتح  ممارسة دور الفاني" المجال حص   د  :عن   السابق  الجدول من تبين و د 
 (%80.22) ةههههههههههبنسب ةهههههههههههههههههههههموالق درجة ععلب ، علب"ال لسطينين الشر اك  لد  الضريبي التخطي  لي
 الضريبة على المحاسبي التح ظ ممارسة أثر  "األول المجال حص  بينما موالقةطمرت عة ، بدرجة ولو

 ةهههههههههههههبدرج ولو ،(%73.27)بنسبة  موالقة درجة ع   علب ،" ال لسطينية الشروا  في المترتبة
 وأثره على التكاليف المحاسبي التح ظ ممارسة عبعاد  لقراك  لجميع الحسابي المتوس  عن  ) متوسطة(

 االختبار و يمة (%77.51) نسبي بوزن  وجال ،(3.88)يساوي  ال لسطينية  الشروا  في الضريبية
 لنا  عن   علب السابقة النتائج من ويستدل   .0.000 تساوي  (Sig.) ااحتمالية القيمة وعن   (18.04)

 ضريبة على المحاسبي التح ظ ممارسة أبعاد لقراك  علب العينة د علرا  ب  من مرت عة بدرجة موالقة
 .عام بش   ال لسطينية الشروا  في الدخ 
 ال رضية ال رعية األولى:  

 المترتبة الضريبة مبلغ وبين المحاسبي التح ظ ممارسة بين إحصائية داللة  اك  عال ة توجد  ال    
 واالنحرا  الحسابي  المتوس  باستخدام لسمالا ل ا علب ااجابة تمك  ال لسطينية، الشر اك  علب

 ك هههههههههههوصل  د  االستجابة درجة متوس   انك  إ ا ما لمعرلة T واختبار  النسبي، والوزن  المعياري 
 :التالي الجدول لي مبين لو  ما ال، عم فالفة ولي المتوسطة، الموالقة درجة إلب
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 ال لسطينية الشروا  في المترتبة الضريبة على اسبيالمح التح ظ ممارسة أثر محور  فقرا (7)رقم  جدول

 
 المتوسط  الفقرة  م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن 

 النسبي 

 الدرجة  الترتيب 

 التحفظ ممارسة يتم 1

 المبالغة من للحد  المحاسبي

 وفق األصول تقدير في

 .الدولية المحاسبة معايير

 مرتفعة 3 78.333 000. 12.07 0.645 3.917

 التحفظ استخدام عدم 2

 إعطاء على يعمل المحاسبي

 مجال المالية القوائم معدي

 القوائم هذه في للتالعب

 ثم ومن الدخل لتخفيض

 ..المترتبة الضريبة تخفيض

 مرتفعة 2 78.889 000. 8.88 0.902 3.944

 من المحاسبي التحفظ  يحد 3

 في التقليل أو المبالغة إمكانية

 األصول  تقدير

 مرتفعة 1 81.389 000. 13.38 0.678 4.069

 تقييم بإعادة اإلدارة تقوم 4

 بالقيمة األصول بعض

 .ضريبية لغايات العادلة

 مرتفعة 6 75.000 000. 5.94 1.071 3.750

 بحساب االدارة تقوم 5

 الضريبة لغايات االستهالك

 .معجلة بطريقة

 مرتفعة 5 75.556 000. 6.05 1.091 3.778

 بالقيم المالية االصول ترحل 6

 من أقل هي والتي  العادلة

 اجراء يتم ولكن التكلفة

 الضريبة  لغايات مماثل تعديل

 مرتفعة 9 72.222 000. 5.59 0.928 3.611

 البحث بتكاليف يعترف 7

 المالية الفترة في كمصروف

 فيه. انفاقها يتم التي

 متوسطة  3 78.333 000. 9.32 0.835 3.917

 من يحد المحاسبي فظالتح 8

 قيمة تخفيض امكانية

 للشركات  الضريبية

 مرتفعة 8 73.889 000. 6.24 0.944 3.694

 على يعمل المحاسبي التحفظ 9

 جودة ذات مالية قوائم انتاج

 عليها االعتماد يمكن عالية

 .الضريبي التحاسب عند

 مرتفعة 6 75.000 000. 6.34 1.004 3.750

 مرتفعة  73.269 000. 13.88 0.406 3.663 ككل  المحور 

 
 المحاسبي ظههههههههههالتح  يحد "المتوس  الحسابي لل قرخ الفالفة  :عن   السابق الجدول من تبين و د     
؛   (5)ة منهههههههههههههههههههههههالدرجة الكلي (4.07)ساوي ياألصول"  تقدير لي التقلي  عو المبالغة إم انية من

 االحتمالية وعن  القيمة  ،(13.38)،  يمة االختبار (%81.389)بي النسبي عي عن  المتوس  الحسا 
(.Sig)   0.05 ؛ ل ل  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحصائيًا عند مستو  داللة  0.000تساوي≥ α ،

، ةههههههههههههههههههههههمما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الموالقة المتوسط
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مرت عة من  ب  علراد العينة علب ل   ال قرخ، وب ل   ، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة (3)ولي 
 جال ترتيب ا لي المرتبة األولب لي ل ا المجال.

  هههههههههههههع  لي والتي ادلةهههههههههههههههههالع بالقيم المالية االصول ترح : "المتوس  الحسابي لل قرخ السادسة    
لية هههههههههههههههة الكهههههههههههههالدرج (3.611) ساوي ي" الضريبة، لغاياك  مماف  تعدي  اجرال يتم ولكن التكل ة، من
  االحتماليةوعن  القيمة    (5.59)،  يمة االختبار  (%72.22)  ؛ عي عن  المتوس  الحسابي النسبي  (5من  

(.Sig)   ند مستو  داللة هههههههههههههههائيًا ع؛ ل ل  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحص 0.000تساوي(0.05≥ α) ،
ة، هههههههههههههههههههمما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الموالقة المتوسط

، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة مرت عة من  ب  علراد العينة علب ل   ال قرخ، ويالحظ  (3)ولي 
رخ علب نسبة مرت عة، ولكن ا ع   لقرخ، وب ل  جال ترتيب ا لي المرتبة     ال قالباحث حصول ل

 .األخيرخ لي ل ا المجال
، وعن  المتوس  الحسابي النسبي  (3.663)بش   عام يم ن القول بين  المتوس  الحسابي يساوي      

؛  0.000تساوي  (Sig.) االحتمالية وعن  القيمة  ،(13.88)،  يمة االختبار (%73.27)يساوي 
 عفر لممارسة التح ظ المحاسبي علب الضريبة المترتبة لي الشر اك ال لسطينية"   "ل ل  يعتبر مجال

، مما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل  ا المجال α ≤0.05دال إحصائيًا عند مستو  داللة  
لنا  موالقة بدرجة مرت عة  ، ول ا يعني عن   (3)يختلل جولريًا عن درجة الموالقة المتوسطة، ولي  

ول   النتيجة   ال لسطينية، الشر اك  لي عام  بش   من  ب  علراد العينة علب لقراك ل ا المجال
  والتي توصلك إلب عن الشر اك يم ن عن تستخدم  2019تتوالق مع نتيجة دراسة طصماري وآخرون 

 التح ظ المحاسبي  وسيلة لتقليص األعبال الضريبية. 
 المحاسبي التح ظ ممارسة بين إحصائية داللة  اك  عال ة توجد  ال  رعية الثانية:ال رضية ال    
 المتوس  باستخدام السمال ل ا علب ااجابة تمك   ال لسطينية، الشر اك  لي الضريبي التخطي  وبين

 درجة متوس   انك  إ ا ما ، لمعرلةTواختبار  النسبي، والوزن  المعياري  واالنحرا  الحسابي
 الجدول لي مبين  لو  ما ال، عم فالفة ولي المتوسطة الموالقة درجة إلب وصلك   د  االستجابة

 :التالي
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 ال لسطينية الشروا  لدا الضريبي التخطيا في المحاسبي التح ظ ممارسة . محور8رقم ل جدول
 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

"T" 

 قيمة 

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 رجة الد الترتيب

 عند المحاسبي التحفظ  ممارسة يتم 1

 أو األصول شراء بين المقارنة

 من أفضل وأيهما استئجارها

 .الضريبية الناحية

 مرتفعة 3 81.11 000. 11.68 0.77 4.06

 عند المحاسبي التحفظ  ممارسة يتم 2

 أو النقدي البيع طرق بين المقارنة

 .األجل  طويل بالتقسيط البيع

 مرتفعة 2 81.39 000. 10.34 0.88 4.07

 عند المحاسبي التحفظ  ممارسة يتم 3

 األرباح توزيع سياسة تحديد

 القانونية االحتياطيات  وحجز 

 .واالختيارية

 مرتفعة 9 77.50 000. 8.22 0.90 3.88

 الضريبي التخطيط استخدام يتم 4

 يتم هل األصول لشراء الحاجة عند

 أو القروض خالل من شراءها

 .التمويلي تأجيرال أو االستئجار

 مرتفعة  76.11 000. 6.73 1.02 3.81

 من الضريبي التخطيط استخدام يتم 5

 مصروف تبويب إعادة خالل

 ومكافآت حكمها في وما المرتبات

 لتحقيق وبدالتها اإلدارة مجلس

 .ضريبية وفرات

 مرتفعة 8 78.06 000. 7.81 0.98 3.90

 واجبة التكاليف من االستفادة يتم 6

 في الضريبي الوعاء من الخصم

 الشركات لدى  الضريبي التخطيط

 .الفلسطينية

 مرتفعة 4 80.83 000. 10.44 0.85 4.04

 من خصمها يتم تكلفة بنود استخدام 7

 تكلفة تعد ال بنود من بدال   األرباح

 من بدال   باالقتراض  التمويل مثل

 .الذاتي التمويل

 مرتفعة 5 79.44 000. 9.46 0.87 3.97

 اختيار عند المحاسبي التحفظ يتم 8

 عند المناسب المحاسبي األسلوب

 التخطيط ضلغرالمخزون  تقييم

 .الضريبي

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 عند المحاسبي التحفظ  ممارسة يتم 9

 باإليراد االعتراف توقيت تحديد

 .الضريبي التخطيط لغرض

 مرتفعة 1 83.06 000. 11.51 0.85 4.15

 تمكن المحاسبي التحفظ رسةمما 10

 عن بعيدا   الدخل نقل من الشركات

 من مرتفعة لمعدالت خضوعه

 التخطيط لغرض الضريبة

 .الضريبي

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 مرتفعة  80.22 000. 13.66 0.63 4.01 ككل  المحور 

 
 التح ظ ممارسة يتم" تاسعةالمتوس  الحسابي لل قرخ ال :عن   السابق الجدول من تبين و د     

الدرجة   (4.15)ساوي ي  الضريبي" التخطي  لغرف  باايراد  االعترا  تو يك  تحديد  عند  المحاسبي
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 (11.51) ارهههههههههههههههه،  يمة االختب(%83.06)ابي النسبي ههه  ؛ عي عن  المتوس  الحس(5الكلية من 
  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحصائيًا عند مستو  ؛ ل ل 0.000تساوي   (Sig.) االحتماليةوعن  القيمة 

، مما يدل علب عن متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الموالقة α ≤0.05 داللة 
ة هههههههههههههههههههراد العينهههههههه  علههههههههههههههة من  بههههههههههه، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة مرت ع(3)المتوسطة، ولي 

  .لي ل ا المجال علب ل   ال قرخ، وب ل  جال ترتيب ا لي المرتبة األولب
 توزيع سياسة تحديد  عند  المحاسبي التح ظ ممارسة يتم "المتوس  الحسابي لل قرخ الفالفة   - 
  ؛5ة من طههههههههههههة الكليهههههههههههههههههالدرج (3.88) ساوي ، ي"واالختيارية القانونية االحتياطياك  وحجز األربا 

  االحتمالية وعن  القيمة  ،(8.22)،  يمة االختبار (%77.52)عي عن  المتوس  الحسابي النسبي 
(.Sig)   ؛ ل ل  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحصائيًا عند مستو  داللة 0.000تساوي(0.05≥ α) ،

ة، هههههههههههههههة المتوسطههههههههههههههوالقمما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الم
، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة مرت عة من  ب  علراد العينة علب ل   ال قرخ، ويالحظ  (3)ولي  

الباحث حصول ل   ال قرخ علب نسبة مرت عة، ولكن ا ع   لقرخ، وب ل  جال ترتيب ا لي المرتبة  
 .األخيرخ لي ل ا المجال

، وعن  المتوس  الحسابي النسبي  (4.01) يم ن القول بين  المتوس  الحسابي يساوي  عام    وبش        
؛  0.000تساوي  (Sig.) االحتماليةوعن  القيمة ، (13.66)،  يمة االختبار (%80.22)يساوي 

دور لممارسة التح ظ المحاسبي لي التخطي  الضريبي لد  الشر اك ال لسطينية"    "ل ل  يعتبر مجال
، مما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل  ا المجال α ≤0.05حصائيًا عند مستو  داللة   إداالً 

، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة مرت عة  (3)يختلل جولريًا عن درجة الموالقة المتوسطة، ولي  
ق نتيجة  وتتوال ال لسطينية، الشر اك  لي عام  بش   من  ب  علراد العينة علب لقراك ل ا المجال

 ، بوجود عال ة طردية بين التخطي    2014اختبار ل   ال رضية مع ما توصلك إليه دراسة طعلي،
 الضريبي والتح ظ المحاسبي لي القوائم المالية للشر اك المسالمة السودانية. 

 المحاسبي،  التح ظ  ممارسة بين إحصائية داللة  اك  عال ة  توجد  الالثالثة:    ال رضية ال رعية     
 باستخدام ل   ال رضية علب ااجابة تمك  ال لسطينية؛ الشر اك  لي  الممجلة الضرائ   ينوب

 متوس   انك  إ ا ما لمعرلة T واختبار النسبي،  والوزن  المعياري  واالنحرا  الحسابي المتوس 
 مبين لو اههههههههههههه م ال، عم الفةههههههههههههههههههههف ولي المتوسطة، ةهالموالق درجة إلب وصلك   د  االستجابة درجة
 :التالي الجدول لي
 
 
 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

243 

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 المؤجلة الضريبة في وجود المحاسبي التح ظ ممارسة دور محور فقرا  (9)رقم  جدول
 المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

"T" 

 قيمة 

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة  الترتيب

 يؤدي المحاسبي التحفظ ممارسة 1

 الدفترية لقيمةبا االعتراف إلى

 السوقية القيمة من أقل  بسعر

 الربح قيمة ارتفاع عدم وبالتالي

 .األصول وقيمة المحاسبي

 مرتفعة 3 83.06 000. 14.73 0.66 4.15

 تقليل على المحاسبي التحفظ يعمل 2

 وفق للضريبة الخاضع الربح

 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار

 باإليراد االعتراف تأجيل خالل من

 .حدوثها وقت بالتكاليف العترافوا

 مرتفعة 2 84.17 000. 14.04 0.73 4.21

 جدا  

 على يعمل المحاسبي التحفظ 3

 الحالية الفترة أرباح تخفيض

 المالية الفترات أرباح وتعظيم

 ضرائب عنها ينتج والذي المستقبلية

 المحاسبي المعيار وفق مؤجلة 

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 1 85.56 000. 14.73 0.74 4.28

 جدا  

 باتباع الضريبية االلتزامات تأجيل 4

 إعداد في  المحاسبي التحفظ سياسة

 تحقق الشركة  طالما المالية القوائم

 الدولي المحاسبة معيار وفق أرباح

 .12 رقم

 مرتفعة 4 81.94 000. 13.02 0.72 4.10

 يعتبر المحاسبي التحفظ استخدام 5

 على الضريبة ألغراض مفيدا  

 قيمة إظهار على يعمل ألنه  احاألرب 

 قيمتها من بأقل الشركة أرباح

 .السوقية 

 مرتفعة 6 78.89 000. 9.04 0.89 3.94

 ال المحاسبي  التحفظ  ممارسة  أن 6

 إلى بل الضريبي للتهرب يهدف

 الحقة فترات  إلى الضريبة  تأجيل

 رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق

12. 

 فعةمرت  5 79.72 000. 9.87 0.85 3.99

 المحاسبي التحفظ ممارسة عند 7

 بها المعترف االيرادات بعض

 مثل للضريبة تخضع ال محاسبيا  

 .والسندات األسهم بيع أرباح

 مرتفعة 9 71.94 000. 5.74 0.88 3.60

 الناشئة المؤجلة الضريبة تكاليف 8

 في التغير أو المؤقتة الفروق عن

 تطبيق عند الضريبة معدالت

 إلى تؤدي  محاسبيال التحفظ  سياسة

  .الضريبي الوعاء تخفيض

 مرتفعة 8 77.22 000. 11.13 0.66 3.86

 أصول المؤجلة الضرائب قياس يتم 9

 المحاسبي المعيار وفق وخصوم

 معدالت بموجب 12 رقم  الدولي

 الفترة في تطبيقها المتوقع الضريبة

 يتحقق أو االلتزام فيها يسدد التي

 يضتخف إلى يؤدي مما األصل فيها

 .الضريبي العبء

 مرتفعة 7 77.50 000. 8.69 0.85 3.88

 مرتفعة  78.86 000. 20.52 0.39 3.94 ككل  المحور 
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 يعم  المحاسبي التح ظالمتوس  الحسابي لل قرخ الفالفة"  :عن   السابق الجدول من تبين و د     
 ضرائ   عن ا ينتج  وال ي قبليةالمست  المالية ال تراك  عربا  وتعييم الحالية ال ترخ عربا   تخ يف  علب

  ؛ عي عن  (5الدرجة الكلية من  (4.28)ساوي ي" 12ر م  الدولي المحاسبي المعيار ولق ممجلة
   (Sig.)  االحتماليةوعن  القيمة   ،(14.73) ،  يمة االختبار(%85.56)المتوس  الحسابي النسبي  

، مما يدل علب  α ≤0.05 ستو  داللة  ؛ ل ل  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحصائيًا عند م0.000تساوي  
، ول ا يعني  (3)عن متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الموالقة المتوسطة، ولي 
 ا هههههههههههههال ترتيبههههههههههههههعن  لنا  موالقة بدرجة مرت عة جدًا من  ب  علراد العينة علب ل   ال قرخ، وب ل  ج

 لي ل ا المجال.لي المرتبة األولب 
 ر ههههههههالمعت االيراداك  بعف  المحاسبي التح ظ ممارسة عند  "المتوس  الحسابي لل قرخ السابعة  -
الدرجة الكلية   (3.60)ساوي ي والسنداك " األس م بيع عربا  مف  للضريبة تخضع ال محاسبياً  ب ا

وعن  القيمة   ،(8.22) ،  يمة االختبار (%71.94)  ؛ عي عن المتوس  الحسابي النسبي (5من 
 ≤0.05)؛ ل ل  تعتبر ل   ال قرخ دالة إحصائيًا عند مستو  داللة  0.000تساوي    (Sig.)ااحتمالية  

α)  ،مما يدل علب عن متوس  درجة االستجابة ل    ال قرخ  د زاد عن درجة الموالقة المتوسطة ،
علب ل   ال قرخ، ويالحظ  د العينة  ، ول ا يعني عن لنا  موالقة بدرجة مرت عة من  ب  علرا(3)ولي  

الباحث حصول ل   ال قرخ علب نسبة مرت عة، ولكن ا ع   لقرخ، وب ل  جال ترتيب ا لي المرتبة  
 .األخيرخ لي ل ا المجال

، وعن  المتوس  الحسابي النسبي  (3.94)بش    عام  يم ن القول بين  المتوس  الحسابي يساوي      
،  0.000تساوي  (Sig.)وعن  القيمة ااحتمالية  ،(20.52)ختبار ،  يمة اال(%78.86)يساوي 

ل  لنا  دور ممارسة التح ظ المحاسبي لي تكون الضريبة الممجلة" دااًل  "ل ل  يعتبر مجال
، مما يدل علب عن  متوس  درجة االستجابة ل  ا المجال α ≤0.05 إحصائيًا عند مستو  داللة 

، ول ا يعني عن  لنا  موالقة بدرجة مرت عة  (3)ة المتوسطة، ولي  يختلل جولريًا عن درجة الموالق
 .بش   عام لي الشر اك ال لسطينية من  ب  علراد العينة علب لقراك ل ا المجال

 : مناقشة النتايي ت12
دراسة إلي ا    حيث تت ق نتائج الدراسة ليما يتعلق بال رضية األولب مع االستنتاجاك التي توصلك     

  ، والتي توصلك إلب عن الشر اك تستخدم التح ظ المحاسبي  وسيلة  2019رون، طصماري وآخ
  ،  2014لتقليص األعبال الضريبية، عم ا ال رضية الفانية لتت ق مع ما توصلك إليه دراسة طعلي،

بوجود عال ة طردية بين التخطي  الضريبي والتح ظ المحاسبي لي القوائم المالية للشر اك المسالمة  
 ، والتي توصلك إلب  2019انية، عم ا ال رضية الفالفة تت ق النتيجة مع نتيجة دراسةطصماري،السود 

 تقارير المالية. عن  التح ظ المحاسبي يمفر بش    بير علب الضرائ  الممجلة عند إعداد ال
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 والتوصيا : يت  النتاي13

 النتايي:  13ت1
ة الدخ  لي الشر اك ال لسطينية؛ حيث  توجد عال ة بين ممارسة التح ظ المحاسبي، وبين ضريب  •

 عن  التح ظ المحاسبي يحد من إم انية المبالغة، عو التقلي  لي تقدير األصول.
عدم استخدام التح ظ المحاسبي يعم  علب إعطال معدي القوائم المالية مجال للتالع  لي ل    •

 اك ال لسطينية. القوائم لتخ يف الدخ ، ومن فم  تخ يف الضريبة المترتبة علب الشر 
 يتم ممارسة التح ظ المحاسبي عند تحديد تو يك االعترا  باايراد لغرف التخطي  الضريبي.   •
ة التح ظ المحاسبي عند المقارنة بين طر  البيع النقدي  عو البيع بالتقسي  طوي  األج   يتم ممارس •

 عند التخطي  الضريبي لي الشر اك ال لسطينية.  
علب تخ يف عربا  ال ترخ الحالية وتعييم عربا  ال تراك المالية    التح ظ المحاسبي يعم  •

 يار المحاسبي الدولي.المستقبلية، وال ي ينتج عن ا ضرائ  ممجلة ولق المع
يعم  التح ظ المحاسهههههبي علب تقلي  الرب  الخاضهههههع للضهههههريبة ولق المعيار المحاسهههههبي الدولي ر م  •

 ترا  بالتكاليل و ك حدوف ا.  من خالل تيجي  االعترا  باايراد واالع12ط

-  

 : توصيا ال 13ت2
للشر اك ال لسطينية بنسبة  العم  علب التقيد بالتح ظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية  •

 مقبولة. 
 يام الج اك الر ابية بمتابعة مد  تقيد الشر اك ال لسطينية بالتح ظ المحاسبي عند اعداد  •

 م حقيقة المر ز المالي ل    الشر اك.القوائم المالية؛ لكي تع ر ل   القوائ
يف الدخ ، ومن التيكد من عدم استخدام الشر اك ال لسطينية للتح ظ المحاسبي من عج  تخ  •

 فم تخ يف الضريبة. 
 العم  علب زيادخ ش الية القوائم المالية من خالل التقيد بالتح ظ المحاسبي.  •
 ية للشر اك ال لسطينية.االلتزام بمبادئ الحو مة لضمان جودخ التقارير المال  •
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األدال المالي للشر اك المتداولة لي سو  المال  ابراليم، نبي  " نمو ج مقتر  لقيار عفر التخطي  الضريبي علب 

المصري، دراسة تطبيقية، ممتمر المنيومة الضريبية المستقبلية وعفرلا علب اال تصاد واالستفمار، جمعية 
 . 2012سبتمبر 17- 16،  الضرائ  المصرية

 اك ال لسطينية من   مد  ممارسة إدارخ األربا  لدوالع ضريبية لي الشر 2017جودخ، رعلك، والعمور، سالم" ط
دراسة ميدانية" مجلة جامعة القدر الم توحة لألبحاث  –وج ة نير موي ي ضريبة الدخ  لي  طاع غزخ 
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  . 361  -305  ص ط3  العدد ط 22جم ورية مصر العربية، المجلد ط 

ية علب الشر اك   " عفر التح ظ المحاسبي لي تحسين جودخ التقارير المالية: دراسة تطبيق2011ط  حمدان، عالم
  العدد  38جلد طالصناعية المسالمة العامة األردنية" الجامعة األردنية، مجلة دراساك العلوم اادارية، الم

  . 533  -514ص    2ط

"  يار التح ظ المحاسبي وبيان عفرخ لي جودخ األربا  المحاسبية_ دراسة    2017ش يد، رزان، عبر، لاطمة ط 
  العدد الفاني  -  المالية" مجلة جامعة القدر الم توحة لألبحاث والدراساكتطبيقية علب سو  دمشق لألورا

   142  -134ص    2واألربعون، ط

ير المالية وتكل ة رعر المال وعفرلا علب    تحلي  العال ة بين التح ظ المحاسبي بالتقار 2014سعد الدين، ايمان ط
  .  342بة والمراجعة، ص طجامعة بني سويل، مجلة المحاس – يمة المنشيخ،  لية التجارخ 

  "  يار عفر التح ظ المحاسبي لي التقارير المالية ومد  تيفير  برعر المال للشر اك 2015الشيخ علي، م يد ط
 سم المحاسبة  - لية التجارخ -ة تطبيقية"، جامعة عين شمرالمدرجة عس م ا لي بورصة للسطين: دراس

  . 330-304ط   ص 2  العدد ط 19راجعة، المجلد طوالم

مجلة   (I A S / I F R S  " التح ظ المحاسبي لي ضول المعايير المحاسبية الدولية ط2018صبرينة، شرالة ط
  . 174  -153ص ط   1  العدد ط18لتسيير، المجلد ط العلوم اال تصادية وعلوم ا 

لمالية المنشورخ   " عفر  واعد حو مة الشر اك علب درجة التح ظ المحاسبي لي القوائم ا2012عبد المل ، عحمد ط 
للشر اك المسجلة بسو  المال المصري" مجلة ال  ر المحاسبي،  لية التجارخ جامعة عين شمر، العدد  

  . 1-41االول، ص ط

 .2015للطباعة والنشر، القالرخ، جم ورية مصر العربية  رشا الغول، التح ظ المحاسبي، دار الولال

" دور الت ظ المحاسبي لي التقلي  من الت ر  الضريبي من خالل   صماري، راب  وتجانبة، حمزخ، وعرعار، سعد هللا
 . 2019الضرائ  الممجلة"، رسالة ماجستير غير منشورخ، جامعة الش يد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 
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 ر اك المسالمة السودانية"المسالمة السودانية: دراسة ميدانية علب الش

ممارسة التح ظ المحاسبي وممارساك   بعنوان " العال ة بين 2019 زال اسماعي ، يدير لارر،  زال احالم ط 
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   248-231طص األول. 
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   530 - 511   ص 1  ملحق ط 43ط
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ب الشر اك المسالمة العامة المدرجة لي بورصة للسطين". البلقال للبحوث للس م دراسة تطبيقية عل

  . 2  العدد ط 17والدراساك، المجلد ط 

 : بنيته وعفر  اال تصادي"   "  طاع الخدماك ال لسطيني2013مع د عبحاث السياساك اال تصادية ال لسطيني طمار ط
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  الملخص

عدد  ،تهدف الدراسة إلى معرفة آلية عمل الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي من حيث )المكونات
ومعرفة المعوقات والصعوبات   ، والكشف عن دور الرقابة الشرعية ومساهمتها في تطوير المصرف  ، المهام(،  األعضاء

 والمقابالت  الحالة  دراسة  استخدامولتحقيق هذا الهدف، تم    التي تواجه المصرف والرقابة الشرعية في عملية التطوير.
  والتي تشمل المباشرة مع عينة الدراسة  تالمقابالإجراء  ، حيث تم جمع البيانات من خاللالظاهرة لفهم النوعية

ن المصرف  تشير نتائج الدراسة إلى أ اإلسالمي الليبي.في مجال الرقابة الشرعية بالمصرف  المديرين والموظفين
م االرقابة الشرعية لها الدور الهأن و  ،اإلسالمي له تأثير كبير على المجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية

يواجه بعض المعوقات التي تؤثر عليه كالظروف السياسية  النتائج تشير أيضا إلى أن المصرف  بالمصرف. والفعال
اإلسالمي الليبي الدراسة توصي المصرف  التطوير.عملية وضعف الكادر الوظيفي الذي يؤثر على  ،واالقتصادية

يفي بإجراء دورات تدريبية متخصصة في العمل  وتطوير الكادر الوظ ،التطوير والبحوث الشرعيةباالهتمام بقسم 
 المصرفي اإلسالمي. 

 التطوير.  الرقابة الشرعية، ،الليبي رف اإلسالميصالم ة:لدالالكلمات ا
 

Sharia supervision and its role in the development of Islamic 

banks: a case study of the Libyan Islamic Bank 
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Abstract 
The study aims to examine the mechanism of the work of sharia control in the 

Libyan Islamic Bank in terms of (components, number of members, specialities, 

tasks), to reveal the role of Sharia control and its contribution to the development of 

the bank, and to identify the obstacles and difficulties facing the bank and legitimate 

control in the development process. To achieve this aim, a case study and qualitative 

interviews are employed. As such, interview data are seen as particularly useful for 

the purpose of a case study, through direct interviews with the study sample, which 

includes members of the Sharia supervision in the bank. The results indicate that the 

Libyan Islamic Bank has a great impact on society in economic and social terms, and 

the Sharia control has an important and effective role in the bank. They also indicate 
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that there are some problems and obstacles facing the bank, such as political and 

economic conditions, lack of qualified staff in Islamic banking that affects the 

development process. The study recommends that the Libyan Islamic Bank should 

pay attention to the Department of Development and Sharia Research, and should 

train bank’s staff on Islamic banking practices and techniques . 

Keywords: Libyan Islamic Bank, Sharia supervision, Development. 

 المقدمة  .1
فانتشرت   ،المجتمع اإلسالمي عاش فترة من الزمن يعتمد على أفكار ونظم مالية مأخوذة من الغرب 

وبقيت فترة من الزمن وأصبحت هذه المصارف أماكن للربا   ،البنوك التقليدية في المجتمعات اإلسالمية
  ، لمصرف أهمية كبيرة في حياة اإلنسان المعاصرفل (.2009. )الشبيلي، العلني وال يمكن إصالحه

إيجاد نا كان جديرا بهذه المجتمعات ومن ه ، وأفراد المجتمع اإلسالمي يتحروا بأن ال يتعاملوا بالربا
وفق الشريعة اإلسالمية فظهرت المصارف اإلسالمية. )العليات،   ليديةالبديل لهذه المصارف التق

يخفى على أحد أن المصارف والمؤسسات اإلسالمية المالية حديثة النشأة، إذا ما قورنت (. وال  2006
ويوضح   ،ويكفل لها المشروعية ،فال بد من وجود نظام شرعي يكون لها المرجع، بالمصارف التقليدية

فكانت هيئة الرقابة الشرعية بمختلف أشكالها    ، يق والمسار واألدوات والوسائل التي تتبعهاويبين لها الطر 
)عبدالقادر،  وذلك من أجل الوصول بها إلى بر األمان ،ومكوناتها ومسمياتها تقوم بهذه الوظائف

2013.) 
م 2008أقيمت أولى المؤتمرات الدافعة لنشأة الصيرفة اإلسالمية في منتصف سنة وفي ليبيا، 

 ،ولتنظيم عمل هذه المصارف  .مدينة طرابلس تحت عنوان المؤتمر األول للخدمات المالية اإلسالميةب
م الخاص بتعديل أحكام  2012لسنة  (46صدر عن المجلس الوطني االنتقالي الليبي القانون رقم )

ضافة فصل خاص 2005( لسنة 1القانون السابق رقم ) بالصيرفة اإلسالمية،  م بشأن المصارف وا 
فباشرت بعض المصارف الكبرى العاملة في ليبيا عملها والتي استكملت متطلبات الشريعة فيما يتعلق  

بعض المصارف   ولوحظ أن  .بعقود المرابحة واستثنت مصارف أخرى لعدم وجود رقابة شرعية فيها
لعنصر البشري أو في  العاملة والتي تعتبر في طور التحول عن ضعف مستوى األداء سواء في ا

)مسعود ومحمد،   أعمال الرقابة الشرعية داخل المصارف سببه حداثة الصيرفة اإلسالمية داخل البالد 
2020 .) 
بسبب   الشرعية الرقابة ألعمالمن عدم وضوح الدور الفعلي  الليبيةاإلسالمية  المصارفتعاني و 
بأحكام   كافية بدرايةالمصارف هذه  داخل واإلداريين  الموظفينبعض  وعدم إحاطة  ،النشأة حداثة

في الفترات القادمة سوف تزيد  هإنغير  .(2016)الطاهر والقذافي،  المالية اإلسالمية  المعامالت 
وفق  ،  أهمية الدور الذي يقوم به نظام الرقابة الشرعية في تحسين وتطوير كفاءة المصارف اإلسالمية
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حتى تلعب الرقابة الشرعية دور كبير في دفع إدارة المصرف اإلسالمي   ،معايير الشريعة اإلسالمية
لمقاصد النظم االقتصادي واسترجاعها  ،لتحقيق أداء نوعي لمواكبة كل ما هو جديد في المستقبل

 (. 2018اإلسالمي )عبادة، 

 الدراسات السابقة .2
لشرعية، وتعتبر من  تطرقت هذه الدراسة إلى توضيح حقيقة الرقابة ا(: 2010دراسة )الّدين،  •

األسس المهمة التي تميز المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية، ويجب أن تتمتع هيئة الرقابة  
الشرعية ببعض االمتيازات التي من بينها االستقاللية، واإللزامية على إدارة المصرف حتى تؤدى دورها  

عة القانونية والمحاسبية. وأهم ما توصلت بشكل فعال، ووضحت الفرق بين الرقابة الشرعية وبين المراج
ن الرقابة الشرعية من الفروق الجوهرية التي تميز بين المصارف اإلسالمية  أإليه الدراسة من نتائج: 

والمصارف التقليدية، والرقابة الشرعية ضرورية لضمان التزام المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية،  
 يتم التأثير عليها من جانب اإلدارة. ويجب أن تكون الرقابة مستقلة حتي ال

  إعطاء  مع خاصة، بصفة  الشرعية الرقابة إلى  الباحث  تطرق  لقد  (:2012دراسة )مصطفى،  •
  المصرف   من  المصرفية  الرقابة  اإلدارية،  الرقابة  المالية،  الرقابة:  الرقابة  من أنواع  حول عدد   عامة   صورة

نتائج: ال تستطيع الهيئة الشرعية القيام بمهام التدقيق  أهم ما توصلت إليه الدراسة من و  المركزي.
الشرعي، ألن لكل منهما المهام الخاصة به، صعوبة توفر المدققين الشرعيين المؤهلين علميا ومهنيا  
للعمل في المصارف اإلسالمية، لم يتم االستفادة بشكل كاف من معايير المراجعة الدولية ومعايير 

 في أداء مهمة التدقيق الشرعي. الضبط والمعايير الشرعية
 تستند  الذي الشرعية، واألساس  الرقابة مفهومتطرق هذا البحث إلى  :  ( 2013  عبدالقادر،)دراسة   •

 لضمان أمان كصمام اإلسالمية المصارف في وجودها أهميةو  المطلوبة منها، بالمهام قيامها في إليه
 الشرعية الرقابة هيئة عمل مجاالت  لبيان البحث  تعرض  تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما

 لمهامها  الهيئة تطبيق  تعتري  التي العوائق مناقشة تمت  وأخيرا لها، نماذج تطبيقية ذكر التنفيذية، مع
 المصارف على الشرعية الرقابة نأ   هم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:أ   العوائق. هذه تجاوز وسبل

 نأوالمعقول، و  الصحابة  والسنة وأفعال الكتاب  الشرعي باالعتبار لها يشهد  رقابة مشروعة اإلسالمية
 المصارف هذه التزام لضمان ضروري  أمر اإلسالمية هو المصارف في الشرعية  للرقابة هيئات  إنشاء

 اإلسالمية.   بأحكام الشريعة
تطرقت هذه الدراسة إلى دور هيئة الرقابة الشرعية في تقليل مخاطر عدم  (:  2014دراسة )علي،   •

التزام المصارف بالفتوى والضوابط الشرعية، وذلك من خالل االلتزام بالفتوى والمراشد الفقهية. وأهم ما  
هيئات الرقابة الشرعية تقوم بصياغة العقود المنضبطة شرعا كما  أن توصلت إليه الدراسة من نتائج: 
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وم بإعداد المراشد الفقهية التي تساعد العاملين في أداء مهامهم، ضعف التدريب في مجال التمويل  تق
 والصيرفة اإلسالمية. 

تطرقت هذه الدراسة أن الرقابة الشرعية في فلسطين لها عدة أشكال : (2018، إسكافي)دراسة  •
حيث وضعها التنظيمي، فبعض المصارف اعتبرتها دائرة مستقلة، وبعض المصارف اعتبرتها   من

ن الوضع المثالي أن تكون دائرة مستقلة. وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:    الرقابة  ن أوحدة، وا 

نها التنظيمي الوضع  حيث  من أشكال عدة لها فلسطين في  الشرعية  االستقالل عدم من  تعاني، وا 

 .وشفافية وحيادية موضوعية بكل بواجبها القيام  الشرعية ال تستطيع الرقابة بذلكواإلداري و المالي

 التعليق على الدراسات السابقة 
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بإعطاء صورة عامة عن الرقابة الشرعية في المصارف 

تختلف ، وأيضا  وشملت موضوع الرقابة ودوره في تطوير المصرفاإلسالمية، ولكنها جاءت مكملة لها  
 . (2020من حيث المكان والزمان )ليبيا، عنها 

 مشكلة البحث  .3
يسعون إلى التعامل بالحالل، ويرفضون   اإلسالمية  ات أغلب أصحاب الفائض المالي في المجتمع

المشاريع المحرمة، ويرون في وجود المصارف اإلسالمية تلبية لطموحهم بإيداع أموالهم في المصرف 
الستثمارها. كما أن المصارف اإلسالمية تسعى إلى تحقيق ذات الهدف من جانب آخر، وهو الفوز  

يجمع الطرفين لتحقيق الهدف المشترك هو موافقة  بأموال هؤالء األفراد أصحاب الفائض المالي. وما 
أعمال المصارف اإلسالمية لنصوص الشريعة اإلسالمية التي تتم وتمارس من خالل وجود رقابة 

  في  كبيرا اهتماما على المستوى الدولي  األدبيات  من مجموعة أولت  وقد شرعية في هذه المصارف. 
 ;Mukhibad, 2019 على سبيل المثال:)  اإلسالمية المصارف في الشرعية الرقابة موضوع

Prayitno, & Setyowati, 2020; Adam et al., 2020; Moawad, 2021; Waqqosh, 
& Diana, 2021 .) 

:  المثال سبيل على) اإلسالمية المصارف حول دراسات  وجود  من الرغم وعلى ليبيا، في أنه غير
Masoud, 2014; Abdalla et al., 2015; Zaed et al., 2016; Stela and 

Abdulsalam, 2016; Elkrghli and Yahya, 2018; Masli et al., 2019)،  موضوع   أن  إال  
  العناصر  من  العديد  على يحتوي  حيث  كاف، بشكل فيه  التعمق  يتم ولم حديثا،  مازال الشرعية الرقابة
 هذا في لها الموجهة واالنتقادات  الشرعية الرقابة  طبيعة أهمها ومن كافية، دراسة تدرس لم التي

  وضعتها  التي الصحيحة واألحكام واألصول بالضوابط حقيقة يعمل المصرف كان إذا وما المصرف،
  صورة   لعرض   الدراسة  هذه  جاءت   لذلك.  لها  مرجعا  اإلسالمية  الشريعة  من  متخذة  الشرعية  الرقابة  هيئة
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  النظرة  حيث  من الشرعية الرقابة ومرونة قدرة ومعرفة ودراسة الشرعية، الرقابة عمل آلية عن متكاملة
 اإلسالمي  المصرف  تطوير  خالل  من  وذلك  الحديث   العصر  ومواكبة  المالية  الحلول  إيجاد   في  اإلسالمية

 . الليبي

 أسئلة البحث .4
 تشمل أسئلة البحث السؤالين التاليين: 

 الليبي؟  اإلسالمي المصرف في الشرعية الرقابة عمل ممارسة آلية ماهي •
 ؟  1الليبي  اإلسالمي المصرف تطوير في الشرعية الرقابة دور ما هو •

 أهداف البحث .5
 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

وعدد  ،من حيث مكوناتها ،دراسة آلية ممارسة عمل الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي •
  ومقارنتها بالعديد من المصارف العاملة في العالم اإلسالمي. ،ومرجعية الرقابة فيه ،األعضاء

ويتطلب التطوير   ،الكشف عن دور الرقابة الشرعية ومساهمتها في تطوير المصرف اإلسالمي الليبي •
 ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها.   ،التحقق من السالمة الشرعية قبل الكفاءة االقتصادية

 أهمية البحث  .6
وهما األهمية النظرية واألهمية التطبيقية وسوف  لدراسةدور حولهما اتهناك جانبين مهمين 

 نتطرق إلى بيان كال منهما:
 

 األهمية النظرية: .1
ألنها تهتم وتدرس موضوعا ذو أهمية متزايدة للعديد  ،هذه الدراسة ذات أهمية من الناحية النظرية •

ألن هذا النوع من الرقابة يتميز بوجود    ،من الباحثين وهو الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية
 ذاتية(.   –نوعين من الرقابة وهي )مصرفية 

براز وتو المصارف اإلسالمية أحد جزيئات االقتصاد اإلسالمي وهو  فيوالكتابة  المساهمة •  ضيح وا 
 دور هيئة الرقابة الشرعية على مواكبة التطورات.

 

 
الحديثة وفق أسس الشريعة التطوير: تغيير حالة المصرف إلى األفضل وتمييزه، وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات  1

 اإلسالمية.
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 : التطبيقية األهمية.2
  الشرعية   للرقابة  والمهم  األساسي  الدور  معرفة  دراسةال  هلهذ   التطبيقي  الجانب   رزها يب  التي  األهمية   إن  •

 .عنها متكاملة صورة وا عطاء الليبي اإلسالمي المصرف في
المصرف وزيادة   في وفر ارتياح لدى العاملين  تو   ،للمصرف الصبغة الشرعيةعطي  الرقابة الشرعية ت •

مكانية التوسع جغرافيا وال يحدث هذا إالا عن طريق إزالة الشبهات والتأكد من االلتزام    ،عدد العمالء وا 
 .بالشريعة اإلسالمية في جميع المعامالت 

 وكافة  المصرفية الشرعية قابةالر  حول الناس يطرحها التي التساؤالت  من كثير ىعل اإلجابة •
 .المالية المعامالت 

 منهجية البحث  .7
والحصول على البيانات المطلوبة من   الظاهرة لفهم النوعية والمقابالت  الحالة دراسة استخدامتم 

 لغرض  خاص  بشكل مفيدة أنها على المقابالت  بيانات  إلى  ُينظرخالل استخدام المقابالت. حيث 
  المقابالت  معهم أجريت  من نظر وجهة فهم إلى النوعية المقابالت  هذه تهدف والتي، الحالة دراسة

(Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2016 لغرض ،)أو المدروسة الظاهرة وصف  
خضاعها وتحليلها وتصنيفها عنها مقننة معلومات  جمع  طريق  عن المشكلة   ثم  ،الدقيقة للدراسة وا 
المنهج الكيفي يعتمد على دراسة  ( يؤكد أن 2000(. إبراهيم )2018)درويش،  نتائج إلى الوصول

  ،نه يعتمد على الدراسة الميدانيةا  و   الوصف،نه قائم على  إحيث    ،الحالة والمقابالت العميقة والمالحظة
ير  . فيما يش وتفسيرها وصوال إلى فهم الواقع المراد فهمه  دقيقهاحيث يتمكن الباحث من جمع البيانات وت

وذلك   ،عملية جمع البيانات والحقائق يجب أن تخضع ألسلوب علمي( إلى أن  2002صابر وخفاجة )
 : بمجموعة من الخطوات يجب اتباعها وهي كاآلتي

 أهمية الحاجة إلى حل مشكلة البحث. •
 وضع التساؤالت العلمية.  تحديد األهداف •
 اختيار مصادر ومراجع المعلومات.  •
 القيام بالمقابالت والمالحظات.  •
 تصنيف البيانات بدقة. •
 تحليل النتائج ووصفها وتفسيرها في عبارات واضحة.  •
 وضع االقتراحات والحلول المناسبة لمشكلة البحث.  •

سالمية في  وكل هذه الخطوات لمعرفة مستوى وكفاءة هيئة الرقابة الشرعية وااللتزام بالشريعة اإل
 .ودورها في تطوير المصارف اإلسالمية  جميع المعامالت 
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 المصارف اإلسالمية   .8

مفهوم المصارف اإلسالمية  1.8  
ومن خالل    ،يعرف المصرف اإلسالمي من خالل الخصائص التي يتميز بها عن المصرف الربوي 

وتتضمن نفس المفردات ومن هذه  ،وجد أنها متشابهة ،التتبع والنظر واالطالع على التعريفات 
 التعريفات: 

داراتها  االستثماري  معامالتها ونشاطها جميع في تلتزم مصرفية مؤسسة هو اإلسالمي مصرفال" .1 وا 
"  وخارجيا داخليا اإلسالمي المجتمعبأهداف  وكذلك ومقاصدها اإلسالمية بالشريعة أعمالها وجميع

 (. 1997)الزحيلي، 
 اإلسالمية  الشريعة نطاق في وتوظيفها األموال لتجميع مصرفية مؤسسة هو اإلسالمي المصرف"   .2

". اإلسالمي مساره  في المال ووضع التوزيع عدالة وتحقيق اإلسالمي مجتمع التكافل بناء يخدم بما
 .(1989)بابلي،  

 التعريفات السابقة يمكن استنتاج مجموعة من النقاط ويتم تلخيصها كاآلتي:من 
 أي أن عمله الرئيسي هو األموال.،  إن المصرف مؤسسة مالية •
 وظيفة المصرف هي تجميع األموال واستثمارها وتوظيفها وتنميتها.  •
 أداء الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وأصولها. •
  االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.تحقيق التنمية  •

خصائص المصارف اإلسالمية  2.8  

إن المصارف اإلسالمية تتميز بالعديد من الخصائص التي تميزها عن المصارف التقليدية ومن  
 أهم هذه الخصائص: 

فإن المصارف اإلسالمية ال تتعامل   ،عدم التعامل بالربا: وهي صفة مميزة للمصارف اإلسالمية •
أي أنها ال تدفع فوائد ربوية على الودائع المودعة بواسطة  ،أياا كان شكلها أخذا أو عطاء ،بالفائدة
نها ال تأخذ فوائد عن القروض التي تقدمها ،الزبائن  (. 2002)الشواري،  وا 

م الشريعة اإلسالمية من ناحية  االرتباط بالعقيدة اإلسالمية: المسلم في كل تصرفاته ملتزم بأحكا •
فال يجرؤ    ،فال يستطيع مخالفة القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  ،الحالل والحرام

 (.2016 ،)الزحيلي حرم هللاأو تحليل ما  ،على تحريم ما أحل هللا
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 المصرف  عن  اإلسالمي   المصرف  به  يتميز  ما  أهم  ما  إن:  االجتماعية  بالتنمية  االقتصادية  التنمية  ربط •
  بالنواحي االهتمام  فإن لذا ،اجتماعية وظيفة للمال أن باعتبار ،االجتماعية الصفة هو التقليدي

 . الحنيف اإلسالمي الدين أصول  من أصل االجتماعية
  ،المباشراالستثمار في المشاريع الحالل: يعتمد المصرف اإلسالمي في توظيف أمواله على االستثمار   •

فإن المصرف اإلسالمي ال يتعامل   ،أو االستثمار بالمشاركة وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
 (.1996)لعمارة،   الذبيح الغير اإلسالمي ،منتجات التبغ ،بالسلع المحرمة كالخمور

  مشاركة ال ففي ،والمضاربة  المشاركة صيغتي في الخاصية هذه تظهر: والخسارة  الربح  في المشاركة •
  الربح   في  والمصرف  العميل  يتشارك  المضاربة  في  أما   ،والخسارة  الربح   في  والمصرف  العميل   يتشارك
 .جهده المضارب  ويخسر  ماله المصرف فيخسر الخسارة وفي ،عليها  يتفقان بنسبة

 ،الشرعية الرقابة ،الرقابة من أنواع لعدة سالمياإل المصرف يخضع: الشرعية الرقابة هيئة وجود  •
  المصارف   تميز  التي  الجوهري   الفارق   هي  الشرعية  والرقابة  ،اإلدارية  والرقابة  ،المصرفية  المالية  والرقابة

 . التقليدية المصارف عن  اإلسالمية

 الرقابة الشرعية  .9
ويكون واقعها   ،المصارف اإلسالمية بحملها هذا االسم فإن مسؤوليتها عظيمة بعظم شأن هذا الدين

ولكي تظهر شخصية وهوية المصرف  ،موافقا لما يحتويه هذا االسم من أحكام وأخالق وسلوك
البد أن يلتزم بما   ،ولكي يتحقق هذا التمييز ،فمن الطبيعي تمييزه عن المصرف التقليدي ،اإلسالمي

 هذا األمر. يحل وبما يحرم من المعامالت، ولهيئة الرقابة الشرعية الدور الكبير في ضمان

مفهوم الرقابة الشرعية  1.9  
وهذا المفهوم بحاجة إلى توضيحه وتحديده  ،إن الرقابة الشرعية مفهوم حديث ذو هيكلية معينة

يختلط بغيره من   حتىومعرفة المعنى المراد منه وتوضيح صورته  ،وضبط حدوده وبيان مفرداته
 المفاهيم. 

 ية بعدة تعريفات منها:رفت الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمعُ 
 (. 227:  2007 ،الكفراوي " )أحد أجهزة المصرف اإلسالمي الحديثة لمساعدته في تحقيق أهدافه" •
التأكد من مطابقة أعمال المؤسسة المالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب الفتاوي " •

 (.32: 2006)عبدالكريم،  " الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى 
  جهاز : "يلي  بما  الشرعية  الرقابة  هيئة:  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات   والمراجعة  المحاسبة  هيئة  تعرف •

  غير  من  األعضاء أحد  يكون  أن ويجوز ،المعامالت  فقه في المتخصصين  الفقهاء من مستقل
  بفقه  إلمام وله ،اإلسالمية المالية المؤسسات  مجال في المتخصصين من يكون  أن على الفقهاء
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 للتأكد  عليها واإلشراف  ومراقبتها المؤسسة نشاطات  توجيه الشرعية الرقابة لهيئة ويعهد  ،المعامالت 
)هيئة المحاسبة  " للمؤسسة ملزمة وقراراتها فتواها وتكون  ،اإلسالمية الشريعة  بأحكام التزامها من

 (. 2005والمراجعة، 

أهمية الرقابة الشرعية  .92  
وهي األساس الذي يعتمد عليه    ،إن الرقابة الشرعية من أهم األجهزة الحديثة في المؤسسات المالية

 ( 1991)السبكي،  المتعاملين مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية
 اآلتي: في الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية وجود وتتلخص أهمية 

مما يلزم  ،  عدم المعرفة الكاملة بقواعد المعامالت اإلسالمية من قبل العاملين في المصارف اإلسالمية •
 وجود هيئات رقابية متخصصة في المعامالت المالية المعاصرة. 

فيه أنواع جديدة من المعامالت وانتشرت  ،في هذا الوقت الذي تنوعت وتطورت فيه الصور التجارية •
التي ليس لها حكم في   ،مثل بطاقات االئتمان والحسابات بمختلف أنواعها والتجارة اإللكترونية

حتى إن وجدت فإن العاملين في النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف   ،المصادر الفقهية القديمة
 عنها بأنفسهم.

  رأي  إلى  تحتاج  خاص   بشكل  والتمويل  االستثمار  وفي  ،عام  بشكل  المصرفية  والعمليات   المعامالت   إن •
  مشروع  أو  عملية أو  حالة كل مع التكرار وعدم  بالتغير المعامالت  هذه لتميز  نظرا الشرعية؛ الرقابة
  مباشر  اتصال مع يكونوا أن يجب  االستثماري  النشاط في العاملون  فإن وبالتالي ،المصرف يموله

 (.2018)الهاجري،  عملهم أثناء الفتوى  إلى بحاجة ألنهم، الشرعية الرقابة مع ومستمر

 الرقابة وجود  أن كما ،الشرعية الصبغة له يعطي اإلسالمي المصرف في الشرعية الرقابة وجود  •
 المصرف. مع للمتعاملين ارتياحا يعطي الشرعية

  وضعية   أنظمة  هي   اإلسالمية  المصارف  بها  تعمل  التي  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  األنظمة  إن •
  ، شرعية  رقابة  وجود   الضروري   من  يجعل  مما  ،اإلسالمي  الدين  عن  البعد   كل  بعيدة  ،البشر  صنع  من

 (. 2006)العليات،  المحرمات  مستنقع في الغرق  من اإلسالمية المصارف إنقاذ  ىعل تعمل

مراحل الرقابة الشرعية  3.9  
 مراحل لغرض تحقيق الهدف األساسي من الرقابة: البد من أن يتم هذا وفق ثالث 
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 الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ  المرحلة األولى:
وتتمثل في دراسة البيانات والمعلومات للعمليات التي تريد إدارة المصرف  ،وتسمى الرقابة الوقائية

وبيان موافقتها ألحكام   ،وتقوم هيئة الفتوى بإعطاء رأيها قبل قيام المصرف بخطوات التنفيذ  ،تنفيذها
 (.2002)عاشور،  الشريعة اإلسالمية

 : الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ المرحلة الثانية
وهي مراجعة وتدقيق العمليات المصرفية التي قام بها المصرف  ،وتسمى الرقابة العالجية

بهدف التأكد من    ،وتتمثل في المتابعة الشرعية للعمليات من خالل مراحل التنفيذ المختلفة  ،اإلسالمي
)عبدالكريم،   ومتابعة التصحيح أول بأول ،الصادرة وتطبيقها كما صدرت  ى التزام المصرف بالفتو 

2006) 
 : الرقابة الشرعية الالحقة للتنفيذ المرحلة الثالثة

في مراجعة كل العمليات التي قام بها المصرف اإلسالمي بعد  وتتمثل ،وتسمى الرقابة التكميلية
وتقوم    ،وتتناول األعمال العادية والمتكررة والتوجيهات الصادرة عن جهة االختصاص   ،استكمال التنفيذ 

ألن هذا   ،الرقابة الشرعية في نهاية كل عام بتقييم عمل المصرف اإلسالمي من الناحية الشرعية
 (.2006)عبدالكريم،   األساس الذي قامت عليه

 المصرف اإلسالمي الليبي  .10
هو مؤسسة مالية  و   ،أول مصرف إسالمي ليبـــي مملوك بالكامل من قبل القطاع الخاص الليبـــي  هو

 سالمية والتشريعات النافذة نشطة المصرفية اإلسالمية وفقًا ألحكام الشريعة اإلاأل   مارسةوم بمإسالمية يق
  ،ويمارس أعماله على أساس الوساطة المالية واالستثمارية في مجال قبول أموال المودعين ،عنها

على شكل مشاركات أو  كان سواء ،وتوظيف األموال في مجاالت البيوع والتمويل واالستثمار
بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية   ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية األخرى  ،مضاربات 
 . (2020،  المصرف اإلسالمي الليبي) يألفراد المجتمع الليب واجتماعية
المصرف بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في  هذا تأسس وقد 

وبناًء على ترخيص مزاولة النشاط الصادر عن محافظ مصرف    ،2014لسنة    25رقم   11/11/2014
من قبل رجال األعمال   هتم تأسيسو  ،2017لسنة  2 رقم 08/01/2017ليبيا المركزي المؤرخ في 

تلتزم    شركة مساهمة ليبية  هيئةتأسس على  . و الليبيين وبعض المواطنين ونخبة من المصرفيين الليبيين
ويتمثل دور إدارة هذا المصرف في تطوير  التمويلية. صيغالبكافة  اإلسالمية الصيرفة بممارسة 

 المصرف في التالي:



 الرقابة الشرعية ودورها في تطوير املصارف اإلسالمية: دراسة حالة املصرف اإلسالمي الليبي 

 

259       

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

التوسع واالنتشار جغرافيا، وفتح فروع جديدة للمصرف في مختلف المدن الليبية، وعدد الفروع حتى  •
 هذه اللحظة ثمانية فروع. 

المصرف  حيث يقدم  ،لمنافسة المصارف األخرى العاملة في ليبيابالتطور التكنولوجي  اإلدارة هتم ت •
، خدمة الرسائل القصيرة، كشف  الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت والتي من أهمها:  العديد من الخدمات  

 الحساب اإللكتروني، الصراف اآللي، خدمة نقاط البيع. 
يرفة اإلسالمية بالتعاون مع  ومتابعة كل ما هو جديد في الص ،تحسين وتطوير الخدمات المصرفية •

 .  تقديم جميع الخدمات وفق أحكام الشريعة اإلسالميةهيئة الرقابة الشرعية ل 

 الدراسة الميدانية  .11
  اإلسالمي  المصرف مسئولي  من  عدد  مع المقابالت  من عدد  خالل من الميدانية بإجراء الباحث  قام

 التي والمعوقات  تطويره  في ودورها الليبي اإلسالمي المصرف في الشرعية الرقابة آلية عن الليبي
 ، وذلك كما يلي:تواجهها

آلية الرقابة الشرعية  1.11  
مع مدير المصرف اإلسالمي الليبي وسؤاله عن: ماهي مكونات  ام الباحث بإجراء المقابلةلقد ق

 :2فأجاب قائالالرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي؟ 
عند الحديث عن مكونات الرقابة الشرعية نجد أن هناك عدة نماذج ألنظمة الرقابة الشرعية في   

  -هيئة مكونة من علماء )شريعة فقد تكون على صورة  ،المصارف اإلسالمية حول العالم اإلسالمي
أو مراقب شرعي    ،تقوم بإصدار الرأي الشرعي فيما يعرض عليها من تساؤالت   ،حديث(  -فقه معامالت 

سواء أصدرت   ،أو مستشار شرعي يتبع تطبيق الفتوى الشرعية في المعامالت المستخدمة في المصرف
ابة أشكال إدارية وتنظيمية كثيرة ولكن  وتتخذ الرق ،أو عن الهيئات األخرى  ،عن هيئة المؤسسة ذاتها

وهو التزام المصرف   ،مهما اختلفت مسمياتها ومكوناتها في حقيقة األمر كلها تسعى إلى هدف واحد 
 . بأحكام ومبادئ تتوافق مع الشريعة اإلسالمية في تنفيذ جميع معامالته

اإلسالمي الليبي بهيئة   وأكمل قائال: ويسمى هذا النظام المتبع في الرقابة الشرعية في المصرف
م  2012( لسنة  46م وتعديله رقم )2005( لسنة  1فقًا ألحكام قانون المصارف رقم )و   ،الرقابة الشرعية

ضافة فصل خاص بالصيرفة اإلسالمية ومنشورات مصرف ليبيا المركزي حيث  بشأن تعديل القانون وا 
 : تتكون الرقابة الشرعية

 وظيفتها الفتوى ودراسة ما يعرض عليها من أمور. هيئة الفتوى الشرعية:  •

 
 .2020 /ديسمبر 14طرابلس  المقابلة، ،مدير المصرف اإلسالمي الليبي 2
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 إدارة التدقيق الشرعي: متابعة العمل من ناحية ما تصدره الفتوى.  •
نو   :إلى تقسيمها يتم  أن التدقيق إلدارة  المستقبلية الخطط من ا 

 الفتوى  متابعة قسم •
 . الفروع متابعة قسم •
 .المنتجات  تطوير متابعة قسم •

ما هو عدد أعضاء  الليبي،  قام الباحث بسؤال عضو هيئة الفتوى الشرعية في المصرف اإلسالمي  
 :3فأجاب قائال  هيئة الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي؟

تعيين هيئة الرقابة الشرعية في الفقرة    -(1قد نص معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم ) 
المتعلقة بعدد األعضاء على ما يلي" يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال  ( 7رقم )

 (. 2005" )معيار المحاسبة والمراجعة، يقل عددهم عن ثالثة
ومن هذا المرجع فإن عدد أعضاء هيئة الفتوى الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي هو ثالثة  

مؤهلين ولهم خبرة في مجاالت متخصصة ليقوموا ، لشرعيوثالثة أعضاء في إدارة التدقيق ا ،أعضاء
 ويأتي اشتراط هذا العدد من عدة جوانب:  ،بعملهم على أكمل وجه بإذن هللا

 إن فتوى العدد أفضل وأسلم للمصرف من فتوى الفرد الواحد. •
مما يجعل من الصعب على العضو الواحد اإللمام بها   ،إن العمليات المصرفية معقدة ومتشابكة •

 ودراستها بعمق وكفاية. 
إليجاد نوع من التناسق بين    ،يفرض هذا العدد   ،موقع الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف •

 عدد أعضاء الرقابة الشرعية وعدد أعضاء مجلس اإلدارة.
 .األعضاءضمان توافر النصاب المالئم في اتخاذ القرار عند اجتماع الهيئة في حالة تغيب أحد من   •

عضو هيئة الفتوى الشرعية ماهي مرجعية الرقابة الشرعية في المصرف  قام الباحث بسؤال
 :4اإلسالمي الليبي؟ فأجاب قائال

البد لكل هيئة شرعية أن تعتمد مرجعية شرعية لكافة أعمالها حتى تكون جميع قرارتها وفتاويها   
يئة الرقابة الشرعية في هذا المصرف أن وقد قررت ه ،وقاعدة ثابتة على أساس سليم وفهم واضح

 : كاآلتيتكون مرجعيتها 
والسنة  ،ن القرآن الكريموأحكامها المستمدة م ،وقواعدها الكلية ،المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية •

 . النبوية
 

 .2020 /ديسمبر 14طرابلس   المقابلة، ،عضو هيئة الفتوى في المصرف اإلسالمي الليبي 3
 .2020 /ديسمبر 14طرابلس  ، المقابلة،صرفعضو هيئة الفتوى في الم 4
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 الشرعية. وقرارات عن طريق الهيئة المركزية للرقابة    ليبيا المركزي من مناشير  مصرف  ما يصدر عن •
 المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  •

ة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة  لثإن هيئة الرقابة الشرعية جعلت مرجعيتها في الدرجة الثا
  وهذه المعايير في الحقيقة من أهم  ،(AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين )

ن هذه المعايير معتمدة في    ،الضوابط الشرعية لعمل المصارف اإلسالمية في وقتنا الحاضر %  90وا 
 .لية اإلسالمية على مستوى العالممن المصارف والمؤسسات الما

 فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع الفقهية.  •
حيث  ،ولها أهمية كبيرة لرابع المرجع اإن فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع الفقهية هي 

يعد ركنا ومعلما من معالم الفقه    ،إن االجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه اإلسالمي المعاصر
 .نها تتصدى لكثير من القضايا المعاصرةإحيث  ،اإلسالمي في العصر الحديث 

دور الرقابة الشرعية في تطوير المصرف اإلسالمي الليبي  2.11  
مدير التدقيق   سؤالو   ،عضو هيئة الفتوى الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي  قام الباحث بسؤال

 :5فكانت إجابتهما  دور الرقابة الشرعية في تطوير المصرف اإلسالمي الليبي؟هو   ماالشرعي، 
 ،ت سواء في المعامال  ،لقد قامت الرقابة الشرعية بتطوير العمل المصرفي في العديد من المجاالت 

 والتي من أهمها: ،أو إيجاد البدائل الشرعية لما حرم من معامالت التي تمارسها المصارف التقليدية
مجال صيغ التمويل: إن لهيئة الرقابة الشرعية الدور الكبير في تطوير األعمال المصرفية وذلك  •

يجاد  ،من خالل تطبيق القواعد الشرعية على العقد واستثناء ما جاء مخالفا له البديل الشرعي   وا 
 ومن أهم هذه الصيغ:  ،المتفق مع القواعد 

 ، وهي أكثر صيغ التمويل استخداما ،الثمن األول مع زيادة ربح معلوم المرابحة: وهي بيع بمثل -أ
ولكنها تطورت  ،وفي الفترة األولى كانت صيغ المرابحة اآلمر بالشراء مقتصرة على السيارات 

 وأصبحت في مواد البناء واألثاث والبضائع واآلالت وغيرها.
 ،تمويل العديد من الخدمات في المستقبل    المصرف اإلسالمي الليبي إن من خطط  البيع بالتقسيط:   -ب 

ط سعر هذه الخدمات على أقساط شهرية ويقسا   ،ليم والحج والعمرةكالخدمات الصحية والدراسة والتع
   . صممت وفق أحكام وتعاليم الشريعة اإلسالميةالتي  و   ،ومدة التقسيط  ،هامش الربح  تتضمنها  ،مريحة

فتطورت   ،ونسبة المخاطرة فيها كبيرة ،المشاركة: هذه الصيغة خاصة بالتجار ورجال األعمال - ج
كة الدائمة وتحديد نسبة مساهمة كل طرف من  ات الذي يعتمد على الشر المشاركة من أسلوبها الثاب

 
 .2020 /ديسمبر 14طرابلس  ومدير التدقيق الشرعي، المقابلة،، الفتوى في المصرفعضو هيئة  5



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

262  

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

بحيث يتنازل المصرف عن جزء من حصته إلى المشارك   ،إلى المشاركة المنتهية بالتمليك  ،أطرافها
 إلى أن تكون ملكية المشروع كاملة له بعد فترة من الزمن.

ومن    ،تتماشى مع الشريعة اإلسالمية  شروط  تحكمه: هذا النوع من البطاقات  الدفع المسبقبطاقات   -د 
 أن يكون سعر التحويل بسعر الصرف المعلن عليه يوم الدفع.أهمها: 

إذ  ،االستصناع: لقد قامت هيئة الرقابة الشرعية بتطوير صيغة االستصناع إلى التمويل العقاري  - ه
وذلك من أجل تسهيل امتالك العقار  ،ينوي المصرف طرح هذه الصيغة في السوق الليبي قريبا

 السكني كالشقة والمنزل واألرض.

 مجاالت تطويرية أخرى: ومن أمثلة ذلك: •
فهي وسيلة جذب وطمأنينة    ،إن الرقابة الشرعية هي الواجهة الشرعية للمصرف ومرآته أمام العمالء -أ

فهي من عناصر المزيج التسويقي التي يعتمد عليها المصرف اإلسالمي الليبي لزيادة حصته    ،لهم
 في السوق.

فإن تأكد سالمتها  ، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدراسة الخدمات التي تقدمها المصارف التقليدية -ب 
حتى ال تكون هناك ميزة للمصرف   ،بيالشرعية تقوم باستخدامها في المصرف اإلسالمي اللي

 التقليدي.
 خدمات مصرفية جديدة وذلك بالتعاون مع المختصين في علم االقتصاد. قائمةابتكار  - ج
وبالتالي   ،وحثهم على بذل الجهد والعطاء ،وتصحيح األخطاء لهم ،في المصرف الموظفينتوعية  -د 

 .عكس إيجابا على المصرفنفهو ي
ماهي المهام التي تقوم بها الرقابة الشرعية في المصرف دقيق الشرعي مدير الت سؤالبقام الباحث 

 :6اإلسالمي الليبي والتي لها عالقة بالتطوير؟ فأجاب قائال
 إن الرقابة الشرعية تقوم بعدة مهام تتعلق بعملية التطوير ومن أهمها:

وشرح أسس الفقه   ،اإلسالميتوعية العاملين في المصرف اإلسالمي الليبي بقواعد العمل المصرفي   •
وهذا يسهم في تقديم خدمة تتصف بالمصداقية والسالمة  ،ألحكام الشرعية للمعامالت المصرفيةل

 الشرعية.
أو   ،اإلجابة على األسئلة واالستفسارات المقدمة من العاملين بالمصرف أو المتعاملين معه •

ة اإلسالمية تتوفر فيه شروط وخصائص  ذلك ألن الفتوى ال تأتي إال من عالم بالشريع و   ،المساهمين
 معينة. 

 

 .2020 /ديسمبر 22طرابلس  المقابلة، ،مدير التدقيق الشرعي 6
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ومراجعتها وتصحيحها والتصديق  ،المشاركة في وضع اللوائح ونماذج العقود الشرعية للمعامالت  •
إلى التصور  ة والفهم الجيد لجزيئات وتفاصيل العقود المقترحة من بداية الفكر  ،عليها وتطويرها

 . عمله ايةساس للمصرف إلى بد من وضع حجر األوجميع القرارات   ،النهائي لها

المعوقات التي تواجه المصرف اإلسالمي الليبي  3.11  
 معوقات متعلقة بالمصرف  1.3.11

ماهي المعوقات التي يواجهها  مساعد المدير في المصرف اإلسالمي الليبي،  قام الباحث بسؤال
 :7فأجاب قائال   المصرف اإلسالمي الليبي؟

 الليبي تواجهه عدة معوقات ويمكن تلخيصها كاآلتي: صرف اإلسالمي إن الم
 الليبي. حداثة تجربة المصرف اإلسالمي  •
 القلة من موظفي المصرف متخصصون في فقه المعامالت ومجال العمل المصرفي اإلسالمي.   ، ضعف الكادر الوظيفي  •
  ، 2020 سنة إلى 2011 ةسن ذ عدم االستقرار السياسي في البالد: لم تشهد ليبيا استقرار سياسي من •

 .ومرت عليها الكثير من الحكومات 
العمالت األجنبية بعد أن كان  سعر  ار االقتصادي: لم تشهد استقرار اقتصادي وخاصة في  عدم االستقر  •

يل الصرف من المصرف وتم تعد  ،دنانير 9دينار وصل في السوق الموازي إلى  1.27سعر الدوالر 
سيكون سعر   2021وآخر قرار سيعمل به في سنه  دينار، 3.6ثم إلى دينار  3.9المركزي إلى 

 . دينار 4.48الصرف 
لدى هيئات الرقابة   في بعض المسائل معوقات تواجه المصرف من الناحية الشرعية: تعدد الفتوى  •

 الشرعية في المصارف اإلسالمية. 
الخطط  جائحة كورونا: أثرت على المصرف وذلك بعدم إنجاز بعض األعمال أو تأجيل بعض  •

 . المستقبلية

 معوقات متعلقة بالتطوير  2.3.11
ماهي المعوقات التي تواجهها الرقابة الشرعية عند  مدير التدقيق الشرعي قام الباحث بسؤال 

 8فأجاب قائال:التطوير؟ 
رف  تواجه الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي الليبي العديد من المعوقات كغيرها من المصا

 ومن أهم هذه المعوقات: وكل هذه المعوقات تؤثر على التطوير،  ،اإلسالمية في العالم اإلسالمي

 

 .2020 /ديسمبر 22المقابلة، طرابلس  ،مساعد المدير 7

 .2020 /ديسمبر 22طرابلس   المقابلة، ،طارق البوعيشي 8



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

264  

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

مما يؤدي إلى  ،وتعدد الفتوى واختالفها  ،فهم علماء الشريعة للممارسات المالية الحديثةو قلة معرفة  •
 صعوبة الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

  ،والمشاكل االقتصادية الحديثة  ،عمل المصرفي اإلسالمينقص عدد العلماء والمتخصصين في مجال ال •
وهذا يقتضي من جميع اإلدارات المرتبطة باالستثمار في تطوير وتدريب العلماء البتكار صيغ معامالت  

 جديدة تحت إشراف المختصين في الشريعة اإلسالمية.

وبيان حكم   ،ة متابعتهامما يصعب على الرقابة الشرعي ،التطور السريع في المعامالت االقتصادية •
  ، يجب التوصل إلى القرارات في الوقت المطلوب وبسرعة وبدون أي تأخيرألنه    ،الشريعة اإلسالمية فيها

وذلك من خالل إنشاء لجنة   االستثمارية، الفرص  معه عسبب في عدة مشاكل وتضي تألن التأخير ي
لحل المشكالت والمعوقات التي  ،ث للبحوث تابعة لهيئة الرقابة الشرعية تساعدها في إجراء البحو 

 تواجهها.

 هيئات  عمل وآليات  الشرعية الرقابة هيئات  آليات  بين  عالقة  توجد  ال الليبي اإلسالمي المصرف في •
 .المصرفية  والمعامالت   المنتجات   تصميم  في  واشتراكهما   األهمية  رغم  ،بينهما  واضح  والفصل  ،التطوير

 النتائج والتوصيات   .12

النتائج  1.12  
 : لعدة نتائج تتلخص في اآلتيتوصلت الدراسة 

الرقابة الشرعية في المصرف الليبي اإلسالمي تتكون من هيئة الفتوى الشرعية والتي تهتم بالجانب  إن  •
دارة التدقيق الشرعي  ،النظري  ، وهو من أفضل النماذج المستخدمة ألنظمة  تهتم بالجانب العملي  والتي  وا 
دارة  اإلفي مبنى    الشرعية في المصارف اإلسالمية حول العالم اإلسالمي، ومقر الرقابة الشرعيةالرقابة  

 العامة التي تقوم بمراقبة جميع الفروع. 

  الجانب  تمتلك ألنها ،تطويره في وفعال مهم عنصر  الليبي  اإلسالمي المصرف في الشرعية  الرقابة إن •
  النصوص  على باالنقالب  ذلك يعني وال ،والتجديد  التطوير عملية في األساس هو الذي الشرعي
  مقتصرا  بدايته في مازال التطوير أن أحد  على يخفى وال ،منها االنطالقة هو بل ،واألحكام الشرعية
 في  المستجدات  لمواكبة  طويل أمامها الطريق ومازال المصرفية األعمال  وتطوير  الزبائن  جذب  على

 . المصرفية األعمال
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عدة مشاكل ومعوقات منها ما يخص المصرف بصفة عامة   هالمصرف اإلسالمي الليبي تواجهإن  •
ومنها ما يخص التطوير بصفة خاصة كحداثة نشأة    ،واالقتصادية وجائحة كورونا  كالظروف السياسية

 .وضعف الكادر الوظيفي المتخصص في مجال العمل المصرفي اإلسالمي ،المصرف

التوصيات   2.12  
تفي بذلك في موقع وال تك ،أن تقوم إدارة المصرف بتعيين هيئة رقابة شرعية في كل فروع المصرف •

ألن الرقابة الذاتية هي من   ،أن يكون كل موظف بالمصرف مراقبا شرعيا على نفسهاإلدارة العامة، و 
 أهم أنواع الرقابة. 

وتطوير المنتجات لمواكبة كل ما يستجد من العمل  ،المزيد من االهتمام بقسم البحوث الشرعية •
 ، وتحسين الخدمات المصرفية وتطويرها ،المتمثل في إيجاد صيغ تمويل جديدة ،المصرفي اإلسالمي

مع  والبقاء المتواصل ،وتثبت قدرتها على التكيف ،اعة المصرفيةنلمواجهة التطورات الكبيرة في الص
 مستجدات العمل المصرفي.

طوير الموارد البشرية لتكون لهم القدرة على التعامل مع المعامالت والمنتجات وضع خطط لت •
واألحكام الشرعية للمعامالت  ،وذلك بتوعية الموظفين بقواعد الصيرفة اإلسالمية ،اإلسالمية
من خالل إقامة الندوات وورش العمل والدورات الخاصة التي ترفع من مستواهم حتى يتم   ،المصرفية
 ر خاصة في هذا المجال.إعداد كواد 

 المراجــــع
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 تضخم أسعار الغذاء: األسباب والعالج 
 " 2018-2000"حالة االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 محمــــــد علي السنوسي                                 عبد الحميد عبد السالم المقصبي         
 عضو هيئة تدريس                             عضو هيئة تدريس                         

 راتةجامعــة مص –كليــة االقتصاد                                   راتةجامعــة مصـ –ليـة االقتصــاد ك 

mohalsanusi@eps.misuratau.edu.ly                             a.elmagsabi@eps.misuratau.edu.ly 
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 خص البحثمل

هدفت هذه الدراسة إلى اسـتعرا  توـورات أسـعار الغـذاء المحلـي لـبع  السـلئ الغذائسـة األساسـسة خـالل  
. كمـا هـدفت إلـى تحديـد أهـم العوامـب المسـببة لتضـخم أسـعار الغـذاءإ با ضـافة إلـى 2018إلـى  2000الفترة مـ  

ـصـفي ومراجعـة األدبسـات التوبسقسـة فـي تحديتقدسم بع  المقترحـات لمعالجتاـاإ واسـتخدمت الدراسـة التحليـب الو  د ــــــ
أهــم العوامــب التــي أىــرت علــى أســعار الغــذاء. وقــد تــم تقســسم العوامــب إلــى نــوعي  حســب مصــادرها  عوامــب العــر  
وعوامــب الولــب. ووجــدت الدراســة أ  بعــ  عوامــب العــر  مىــب ا نتاجســة الصراعســةإ واألراضــي الصــالحة للصراعــةإ 

إ وأسعار الغـذاء العالمسـةإ قـد أىـرت بإـكب إيجـابي علـى أسـعار الغـذاء المحلسـة. ومـ  بـي  عوامـب والعمالة الصراعسة
الولب التي لاا عالقات إيجابسـة مـئ ارتفـاس أسـعار المـواد الغذائسـة: سـعر الصـري المـواصن وعـر  النقـود والنفقـات 

ا  سمىلــن نصــيب الفــرد مــ  النــاتخ الحكومســة وصيــادة الســكا . كمــا أتاــرت النتــائخ أ  متوســل دخــب الفــردإ الــذن كــ 
. وأخيـرا  خلصـت 2011المحلي ا جماليإ لـسس لـن عالقـة ذات معنوسـة مـئ تغيـرات أسـعار الغـذاء خاصـة بعـد عـام 

الدراسة إلى بع  التوصسات لحب المإكلة ومناا: إصالح القواس الصراعي لرفئ ا نتاج وا نتاجسةإ تحقيق االكتفـاء 
 ذائسة استراتيجسة لمواجاة نقص ا مدادات الغذائسة وصيادة األسعار.الذاتيإ وبناء احتساوسات غ
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Abstract 

 

The study aimed to review local food price developments for some staple food commodities 

during the period 2000 to 2018. It also aimed to identify the most important factors causing 

food price inflation, as well as presenting some proposals for its treatment.                            

The study used descriptive analysis and review of applied literature in identifying the most 

important factors that impacted food prices. The factors were divided into two categories 
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according to their origin; supply factors and demand factors. The study found that some 

supply factors as agricultural productivity, agriculture arable land, agricultural labor and 

global food prices all have positively affected local food prices. Among demand factors that 

have positive relationships with the rise in food prices were; the parallel exchange rate, 

money supply, government expenditures and the increase in the population. Per capita 

income, which was represented by Per capita GDP, has no significant relationship with food 

price changes, especially after the year 2011. Finally, the study concluded with some 

recommendations to solve the problem including reforming the agricultural sector to raise 

production and productivity, achieving self-sufficiency, and building strategic food reserves 

to face food supply shortages and price increases. 

Keywords: Food price inflation, domestic food prices, demand factors, supply factors 

 . المقدمة 1  

ن قبىىل السياسىىوون وااقتيىىا وون والم سسىىات تحظىىم مشىىتلخ تضىىخم أسىىعار الغىىذاء لا تمىىام  ولىىي مىى 
والمنظمات المهتمخ لالش ون اإلنسانيخ تالفقر والحرمان الغذائي وخايخ لع  أزمخ الغذاء العالميخ التي 

 م وذلك لما لها من أثر سلبي علم مستوى معيشخ األفرا . 2008 -2007ح ثت في الفترة 

سىىارأ فىىي السىىنوات األخوىىرة  فىىل لمعىى ات التضىىخم إن ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء فىىي لوبيىىا لشىىتل مت    
العام إلم األعلم نظرا للوزن المهم الذي يسا م له الغذاء في سلخ انفاق المستهلك حوى  يقى ر لحىوالي 

اليىىا رة عىىن ميىىرا لوبيىىا المرتىىزي و ىىو رقىىم ا ااقتيىىا يخ % فىىي المتوسىىب حسىىب النشىىرات 36.6
ى رت يمثل نمب ااستهالك في الظىىروا التي تعي تتلىخ األمىن شها البىىال  في السىنوات األخوىرة، حوى  قى

% مىن إممىالي نفقىاتهم، وأن 53الغذائي لألمىم المتحى ة أن ااسىر فىي لوبيىا تنفىل فىي المتوسىب حىوالي 
  .(,Food security cluster 2019) %65% من األسر تنفل أكثر من 31

وفوضم سياسيخ وأمنيخ وأزمات ماليىخ  ما تشه ه  ولخ لوبيا في الوقت الحالي من حروب ويراعات 
ىواقتيىىىا يخ ميىىىحولخ لارتفىىىاأ معىىى ات التضىىىخم إلىىىم مسىىىتويات قياسىىىيخ بلغ % فىىىي مىىىاوو 33ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىم حسىب بيانىىات ميىىرا لوبيىا المرتىىزي، سىىا مت فوهىا أسىىعار الغىىذاء بنسىلخ تبو2017 رة أ ت إلىىم ىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ور القوة الشرائيخ للمستهلك، وأضافت مشتلخ حقيقيخ أخرى ته   األمىن ت  ور قيمخ ال ونار اللوبي وت  
الفقوىىىرة وخايىىىخ التىىىي قىىى  ييىىىل وزن الغىىىذاء فىىىي سىىىلخ اإلنفىىىاق لىىى وها إلىىىم الغىىىذائي للع وىىى  مىىىن األسىىىر 

 مستويات مرتفعخ م ا ت  ي إلم إنفاق معظم  خولها علم الغذاء.

يىىه لعىىض طلقىىات الممتمىىل إلىىم الحرمىىان عنىى  تىى  ور مسىىتوى المعيشىىخ إلىىم الحىى  الىىذي قىى  تيىىل ف 
الغىىذائي فىىلن ال ولىىخ تيىىل  مسىى ولخ عىىن تىىوفور األمىىن الغىىذائي والحفىىاض علىىم مسىىتوى معيشىىي أفضىىل 

مىىىن األمىىىن الغىىىذائي  لألفىىىرا ، حوىىى  أن يىىىعولخ الحيىىىول علىىىم  ىىىذه ااحتيامىىىات اللشىىىريخ األساسىىىيخ
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احتمامىىىات وااعتيىىىامات وىىى  ي إلىىىم انهيىىىار الثقىىىخ فىىىي الحتومىىىخ وتظهىىىر ا ومسىىىتوى معيشىىىي أفضىىىل
والمظىا رات واامتعىاض الشىعبي الىذي قى  يقىو  إلىم المزيى  مىن الفوضىم تعبوىراب عىن المطاللىخ بتحسىىون 

 األوضاأ المعيشيخ.

ىرغىىم أن تىىرك األسىىعار تتحىىرك لحريو  ىخ مهىىم لتح وىى  مىىا الىىذي ومىىىىىىىىىىىىىىىىى ىب انتامىىه وتوىىت ونتىىىىىىىىىىىىىى ج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
سووزأ الناتج، حو  أن نظام األسعار يعمل لآليخ معونخ لإلمالخ علم  ذه التسا ات حسب وعلم من 

النظريخ ااقتيا يخ، و و م ثر وحافز لتغوور الناتج وااستهالك وتوزيىل الى خل، إا أنىه عنى ما تحى   
اذ للتىى خل فىىي تلىىك االيىىخ واتخىى حتومىىخ ظىىوا ر غوىىر مرغىىوب فوهىىا مثىىل التضىىخم ابىى  مىىن ومىىو   ور لل

سياسات اقتيا يخ مىن شىهنها الحى  مىن  ىذه الظىوا ر والتىي قى  تى  ي إلىم انخفىاض النمىو ااقتيىا ي 
وارتفاأ مستوى اللطالخ وت  ور مستوى معيشخ األفرا  وق  تيل أيضىا إلىم فقى ان األمىن الغىذائي لى ى 

 طلقات تبورة من الممتمل.

ىوات األخوىرة ومىا تتعإن ااتماه التياع ي الحا  في أسعار الغىذاء فىي السىن     ىرض لىه األسىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىىى
مىىن  فىي لوبيىا مىن انخفىاض فىي مسىىتوى المعيشىخ إلىم  رمىخ الحرمىان الغىىذائي لى ى الع وى  منهىا، ومعىل

ىواقتراح سبل لعالج  ذه األسبارتفاأ أسعار الغذاء عن األسلاب الكامنخ وراء الضروري اللح   اب ىىىىىىىىىىىىىىى
ىمىىىن خطورتهىىىا، ومىىىن أمىىىل ذلىىىك تىىىم تقسىىىيم  ىىىذه الورقىىىخ إلىىىم أر عىىىخ مح أو الحىىى   اور ب ايىىىخ لالمق مىىىخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىى

متضىىمنخ المشىىتلخ واأل ىى اا فىىي المحىىور األول، ثىىم عىىرض مختيىىر لتطىىورات أسىىعار الغىىذاء العالميىىخ 
لىى  فيشىىتمل علىىم وأسىىعار الغىىذاء المحليىىخ وانتقىىال أسىىعار الغىىذاء العالميىىخ إلىىم المحليىىخ، أمىىا المحىىور الثا

محىىى  ات أسىىىعار الغىىىذاء فىىىي لوبيىىىا، والختىىىام لىىىالمحور الرالىىىل الىىىذي سىىىوتناول النتىىىائج ومقترحىىىات عىىىالج 
 المشتلخ.

 تضخم أسعار الغذاء .2
نظىىراب ألن لوبيىىا تعتبىىر  ولىىخ منفتحىىخ اقتيىىا يا علىىم العىىالم، حوىى  أنهىىا تسىىتور  معظىىم احتياماتهىىا     

ذاء العالميىىخ تلعىىب  ورا مهمىىا فىىي تطىىورات أسىىعار الغىىذاء المحليىىخ الغذائيىىخ مىىن الخىىارج، فىىلن أسىىعار الغىى 
ولالتىىىالي مىىىن المهىىىم عىىىرض تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء العالميىىىخ لاإلضىىىافخ إلىىىم تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء 

 المحليخ. 
 تضخم أسعار الغذاء العالمسة:  1.2

لاعتلار   FAOلغذاء العالميخ منظمخ اناء علم األرقام القياسيخ ألسعار الغذاء العالميخ التي تع  ا ب   
نالحظ أنه ومنذ العام  الموضحخ لالشتلون التالوون سنخ أساس و  2004-2002متوسب أسعار عامي 

م، از ا ت لع  ا ح ة 2006م أخذت أسعار السلل الزراعيخ العالميخ في اارتفاأ حتم العام 2000
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م حو  سملت فوها أرقاما قياسيخ، 2008م والعام 2007ام ارأ في العىىىىىىىىىىىىىاأ لشتل متسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاارتف
م حو  عا ت األسعار لالرتفاأ الحا  فاقت ح ته 2011اض حتم العام ىىىىىىىىىىىىىوأخذت لع  ا في اانخف

م ب أت أسعار السلل الزراعيخ تتمه نحو اانخفاض حتم العام  2013م، وفي العام 2008أسعار عام 
أظهر الرقم القياسي ألسعار  ، و م2004لم مستويات ما قبل العام م ولكنها لم تنخفض إ2019

نقطخ في العام  85.8نقطخ، لع  أن تان  240.9م عن  2011الحبوب تياع اب بلغ أقياه في عام 
  164م حو  سمل 2019% ثم اتخذت اتما ا تنازليا حتم العام 180.7 ر ا ىىىىىىىىىىىىىىم، بزيا ة ق2000

م إلم  2000نقطخ عام  67.2القياسي ألسعار الزيوت النلاتيخ  و ااخر من نقطخ تما ارتفل الرقم 
م، وارتفل أيضا  2018نقطخ بنهايخ عام  125م ثم ترامل لع  ذلك إلم 2011ام ىىىىىىىىىىىىنقطخ ع 254

نقطخ ثم ترامل إلم  368.9م عن  2011الرقم القياسي ألسعار الستر إلم أقيم مستوى له في عام  
م، أما أسعار اللحوم ومنتمات األللان فسملت ارتفاعاب  ي  2018خ العام ىىىىىىىىىىىىىهاونقطخ ن 179.6

نقطخ   95.3و   96.5غ الرقم القياسي في تلك السنخ مستوى  ىىىىىىىىىىىىم حو  بل2000ام ىىىىىىىىىىىىىىىىاألخرى منذ الع
لم أقياه في  نقطخ لالنسلخ لل 198م عن  2014علم  التوالي، وويل إلم أقياه في عام  حوم وا 

 نقطخ لالنسلخ لمنتمات األللان. 242.7م عن  2013عام  
(   1 ذه التطورات في اارقام القياسيخ يمتن مالحظتها ليورة أفضل من خالل الشتل البياني ) 

م  2000( اللذان يعبران عن تحرتات أسعار السلل الغذائيخ العالميخ منذ العام 2والشتل البياني )
ن األسعار ق  شه ت ارتفاعا ش و اب في الفترة الزمنيخ الممت ة  من   أم، تما نالحظ 2019وحتم العام 

م نتومخ لممموعخ من العوامل المشترتخ بون  2011م إلم 2010م والفترة من 2008م إلم 2006
خ عن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الناتمىىىىىىىىىىىىىىىالفترتون اختلفت في التوقوت والقوة، من أ مها ي مات العرض قيورة األم

اريخ الحمائيخ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألحوال المويخ وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء ولعض السياسات التم
التي اتخذتها لعض ال ول المي رة، لاإلضافخ إلم عوامل أخرى متوسطخ إلم طويلخ األمل منها  

 .(,.2011Trostle et al)  اأ أسعار الطاقخزيا ة الطلب علم الوقو  الحووي وارتف
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 تضخم أسعار الغذاء المحلسة  2.2

م أسعار الغذاء لاعتلار ا  ولخ يافي مستور  للغذاء، لوبيا ليست استثناء مما ح   عالميا في تضخ 
لاإلضافخ إلم التغورات التي ح ثت في لعض السياسات ااقتيا يخ منها رفل ال عم عن لعض السلل 

 م. 2005الغذائيخ منذ العام  
م إلم  رمخ ت عو للقلل حول األلعا   2008-2007لق  ارتفعت أسعار السلل الغذائيخ في السنتون 

نعتس علم األفرا  وااقتيا  لع  أن تانت مستقرة لفترة طويلخ  امت ألكثر من ثالثون عاما  التي ست 
لم تتهثر فوها أسعار السلل الغذائيخ تثوراب لمومات التضخم العالميخ التي ح ثت في أواسب السلعونات 

 و  ايخ التسعونات. 
الغذاء والمشرولات والتلغ في لوبيا   إن الزيا ة في أسعار الغذاء إذا ما قيست لالرقم القياسي ألسعار

ر األول ىىىىىىىىىىىىىمل الشه 109.8م،حو  تانت 2004ام ىىىنم  ا ق  ب أت متذبذلخ منذ الر ل األول من ع
في نهايخ الر ل األخور من نفس العام ولع  ذلك أخذت  88.2ثم انخفضت ت ريميا حتم ويلت إلم 
م  2008-2007م، ثم زيا ات متسارعخ خالل الفترة 2006في الزيا ة ت ريميا حتم نهايخ العام 

تلاطهت الزيا ات لع  ذلك قليالب، ولكنها ما لبثت أن عا ت للزيا ات المتسارعخ مرة أخرى و لغت 
م اتخذت أسعار الغذاء اتما ا تياع يا  2012م، ومنذ ب ايخ العام 2011أقيا ا في منتيت العام 

ار ىىىىىىىىىىىىىى  متسارعا أيضا، وسمل الرقم القياسي لألسعىىىىىىىىىىىىىىىىم حون تان التياع2014حتم نهايخ العام 
م قبل أن وب أ في الترامل ولكنه لم ييل إلم مستويات 2017بنهايخ العام  450.5رقما قياسيا بلغ 

 م.2015ما قبل 
عظم متوناته  وارتفاأ الرقم القياسي في أسعار الغذاء ماء نتومخ ارتفاأ الرقم القياسي لألسعار في م

( اللذان ووضحان تزاو  مع ات التضخم  4و 3من الموا  الغذائيخ ونستطيل أن نرى ذلك من الشتلون )
م في تل من البروتونات الحووانيخ وال  ون والزيوت والحبوب والستريات، حتم 2007منذ ب ايخ العام 

 م. 2015م من فعاب لقوة منذ العام 2018ويل إلم أقياه مل ب ايخ العام 
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 2003سنة األساس  –ليبسا  –* المصدر: بسانات م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 أسباب تضخم أسعار الغذاء.3
ستوى العام ألسعار السلل أو التضخم يمتن إسنا  ا إلم عوامل مذب العوامل المسبلخ في ارتفاأ الم

الطلب والتي تنشه أساساب من الزيا ة في الطلب من ميا ره المختلفخ وعوامل ضغب التكالوت التي  
تنشه من زيا ة تكالوت اإلنتاج، أي أن التضخم انعتاس لتفاعل الطلب والعرض م فوعا بتلك 

سلل الغذائيخ يهتي من نفس الميا ر مل اختالا طبيعخ اانتاج الزراعي،  العوامل، وارتفاأ أسعار ال
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حو  يستغرق اانتاج الزراعي فترة أطول من السلل األخرى ويتموز الطلب علم السلل الزراعيخ  
لضعت المرونخ، ولالتالي فلن التغورات في الطلب سوا تنعتس علم التغورات في األسعار ب ا من  

 علم الم ى القيور.     التغورات في العرض 
أن العوامل الم ثرة في أسعار السلل الزراعيخ تنقسم إلم ثال   .Tadesse et al (2014) يقول

متمثلخ في األحوال المويخ وأسعار الطاقخ وي مات  خارميخممموعات، الممموعخ األولم عوامل 
ات ش و ة أحيانا في  اإلنتاج وي مات الطلب، و ي عوامل رئيسيخ مستقلخ تح   طفرات أو تذبذل

أسعار السلل الزراعيخ، والممموعخ الثانيخ علارة عن عوامل شرطيخ تعزز من التغورات في األسعار  
مثل البوئخ السياسيخ وشفافيخ األسواق، أما الممموعخ الثالثخ فهي متغورات  اخليخ تسا م في تعظيم  

 العالمي من الغذاء. الي مات وتشتمل علم السياسات التماريخ والمضار خ والمخزون 
 و  في ىىىىىىىىىىىىىاأ الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفق  أرمل العوامل التي سا مت في ظهور طفرات اارتف Roache (2010) أما

األسعار العالميخ للغذاء إلم عوامل طلب مثل زيا ة الطلب علم الوقو  الحووي وعوامل عرض مثل 
 ثل عرض النقو  وأسعار اليرا والنمو ااقتيا ي. القوو  التماريخ وعوامل اقتيا يخ تليخ م 

أن ارتفاأ أسعار الغذاء يعو  إلم عوامل طويلخ األمل اشتملت  .Trostle et al (2011) وق  ذتر
علم زيا ة ع   الستان عالميا، وزيا ة متوسب  خل الفر  ومع ل استهالك الفر  من الغذاء وارتفاأ 

 .الحووي وانخفاض قيمخ ال وار وتلاط  اإلنتاميخ الزراعيخأسعار الطاقخ وزيا ة انتاج الوقو  
 في  ذه ال راسخ سوتم تقسيم العوامل المح  ة ألسعار الغذاء إلم عوامل عرض وعوامل طلب.

 عوامب العر  1.3
عوامل العرض ق  تكون محليخ أو  وليخ تنتقل إلم السوق المحلي عن طريل أسعار الوار ات، أح  

لذي أشارت إليه الع و  من ال راسات لهنه تان أح  أسلاب ارتفاأ األسعار العالميخ  العوامل ال وليخ ا
م تمثل في نقص المخزون العالمي من الحبوب، حو  2008-2007للسلل الزراعيخ في الموسم 

%  23% لع  أن تانت تعا ل 18.8انخفضت نسلخ المخزون إلم ااستخ ام من الحبوب عالميا إلم 
م، مما زا  من التوقعات لاستمرار ت  ور المخزون العالمي من الحبوب  2005-2004في الموسم 

ولالتالي وضل ضغب إلم األعلم علم األسعار العالميخ للحبوب وسا م في اارتفاأ الحا  في أسعار  
 .(FAO, 2008) م2008م والنيت األول من العام 2007الغذاء العالميخ في العام 

ي ارتفاأ أسعار الغذاء  و قيام لعض ال ول المي رة لاتخاذ سبب آخر من األسلاب ال وليخ ف 
إمراءات تماريخ حمائيخ مثل وضل قوو  علم التي ور أو منعه مما يضاعت من نقص المعروض 
وي  ي إلم زيا ة أكبر في أسعار الغذاء، تذلك أ ى تحويل إنتاج الحبوب نحو يناعخ الوقو  الحووي  

 (Capehart et al, 2008) أسعار اي ارتفاأ إلم نقص المعروض العالمي ولالتال 
 (.(Roache,2010و



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد والعمال املجلد 

 

277  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

توم  عوامل عرض أخرى تينت من متوسطخ إلم طويلخ األمل تلعب  ورا  اما في زيا ة أسعار 
السلل الزراعيخ و ي عوامل مشترتخ بون المحليخ وال وليخ مثل انخفاض اإلنتاميخ وانتماش مساحخ  

عخ نتومخ التيحر أو استغاللها لألغراض غور الزراعيخ، لاإلضافخ  األراضي القابلخ للزراعخ والمزرو 
إلم إ مال ااستثمار في الزراعخ ونقص الو  العاملخ في الزراعخ والهمرة إلم الم ن وش  المياه  

 الموفيخ. 
أن أسعار الغذاء المحليخ تتهثر   .Loening et al (2009) في  ولخ يافي مستور  مثل أثوو يا وم  

 .Norazaman et al(2018  ) سيخ لهسعار اليرا وأسعار الغذاء العالميخ، أيضا ومب رمخ رئي
أن أ م مح  ات أسعار الغذاء في مالوزيا  ي أسعار الغذاء العالميخ وسعر اليرا الحقيقي وذلك 
من خالل النتائج التي تحيل علوها من استخ ام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تيحي  الخطه  

.(VECM) 
 : في ااتيالمتعلقخ لارتفاأ أسعار الغذاء في لوبيا تح و  عوامل العرض سبل يمتن  مما 

 أسعار الغذاء العالمسة 1.1.3
إن أح  أ م ميا ر التغور في سعر السلعخ  و تهثر ا لالتغور الذي يح   في السعر خالل مراحل 

العمليخ تسمم عمليخ   تسويقها، أو التغور الذي يح   في سعر السلعخ في سوق أو متان آخر و ذه
وينقسم إلم نوعون: النوأ األول يسمم انتقال رأسي للسعر، ( (price transmissionانتقال السعر

و و التغور الذي يح   في سعر السلعخ نتومخ تغور السعر في تل مرحلخ من مراحل التسويل،  
سلعخ نتومخ تغور السعر والنوأ الثاني يسمم انتقال أفقي للسعر و و التغور الذي يح   في سعر ال

في سوق أو متان آخر و و ما وهمنا في  ذا المزء، ونظراب لكون لوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء 
 تعتبر أسعار الوار ات من أ م ميا ر التغورات في أسعار الغذاء المحليخ. 

لمحليخ ونذتر منها  توم  الع و  من ال راسات التي تفسر عمليخ انتقال األسعار العالميخ إلم األسواق ا
اختلار  رمخ انتقال أسعار  Silvabalasinjam (2018) علم سبول المثال ال راسخ التي قام بها

الغذاء إلم األسواق المحليخ في ممموعخ من ال ول في منوب آسيا من خالل تحلول بيانات شهريخ  
ك ونموذج تيحي   لسلسلخ زمنيخ امت ت لثمان وعشرون عاما لاستخ ام أسلوب التكامل المشتر 

الخطه، واستطاأ أن يستنتج ومو  عالقخ قيورة وطويلخ األمل بون الرقم القياسي ألسعار الغذاء 
العالميخ والرقم القياسي ألسعار الغذاء في تلك ال ول، وذلك من خالل النتائج التي أظهرتها مرونات 

 انتقال األسعار. 
خطه لتقويم انتقال أسعار األرز العالميخ إلم لاستخ ام التكامل المشترك ونموذج تيحي  ال أيضا

أن العالقخ بون األسعار العالميخ    Tuyishime, N (2014) أسعار األرز المحليخ في روان ا وم  
%  82% و 68واألسعار المحليخ لألرز تانت معنويخ م اب حو  أوضحت النتائج أن ما وتراوح بون 
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تما أن   تتنقل إلم أسعار األرز المحليخ،من التغورات التي تح   في األسعار العالميخ 
(2008)Dawe   خ إلم المحليخ تعتم  علم ىىىىىىىىىىىعمليخ انتقال األسعار من األسواق العالموورى

خ من العوامل منها السياسات التماريخ وتكالوت النقل والظروا المغرافيخ ومستوى ااكتفاء ىىىىىىىىىىىىىىىممموع
 الذاتي وأسعار اليرا.

 خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى% من احتياماتها الغذائو80ور  حوالي ىىىىىىىىىىتلار لوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء حو  تستلاع 
(World food program, 2016)  فمن المتوقل أن تكون أسعار وار ات الغذاء العالميخ من أ م

حظ أن التغورات في الرقم ( نال5ميا ر التغورات في أسعار الغذاء المحليخ، ومن خالل الشتل )
م تان متوافقا مل  2012م وحتم سنخ 2004القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في لوبيا منذ سنخ 

التغورات في الرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ ثم أخذ الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في  
لغذاء العالميخ أخذ في اانخفاض بون السنتون  لوبيا في اارتفاأ بلبء بونما الرقم القياسي ألسعار ا

م شه  الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ في لوبيا  2014م، ولكن لع  سنخ 2013م و 2012
ارتفاعاب تبوراب في حون تان الرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ وتمه نحو اانخفاض، ويرمل ذلك 

الحا  في أسعار الغذاء المحليخ، حونما ب أت أسعار  إلم ومو  عوامل أخرى تسببت في اارتفاأ
  األمنبي )أو انخفاض قيمخ ال ونار اللوبي(  الغذاء العالميخ في اانخفاض، مثل ارتفاأ سعر اليرا

لسبب  وتهمور م وانخفاض اإلنتاج الزراعي نتومخ ترك المزارعون ألراضوهم زيا ة عرض النقو  و 
 الحروب.

لرقم القياسي ألسعار الغذاء العالميخ والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ وعن  قياس العالقخ بون ا 
"و و قياس ل رمخ ارتلاط   Pearson بورسون لمعامل ارتلاط  2013وحتم  2000في لوبيا منذ سنخ 

% من  90أي أن حوالي  0.8982موملاب وقوياب ويساوي ه نم   Excelمتغورين" من خالل برنامج 
  2014   في أسعار الغذاء العالميخ تنتقل إلم أسعار الغذاء المحليخ، أما للفترة من  التغورات التي تح

 وذلك لألسلاب التي ذترت سالقا.  -0.4019فتان معامل اارتلاط ساللاب ويساوي   2018وحتم 
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 ا نتاجسة الصراعسة:  2.1.3
تلعب اإلنتاميخ الزراعيخ  ورا مهما في نمو الزراعخ وانتاج الغذاء، فهي تقيس تميخ المنتمات الزراعيخ  

موعخ من العوامل ال اخليخ التي وتم إنتامها لاستخ ام تميخ معونخ من عناير اإلنتاج، وتتهثر لمم
التي يمتن للمنتج السيطرة علوها مثل حمم المزرعخ ومهارات اإل ارة والق رة علم ااستثمار، تما  
ا لممموعخ من العوامل التي ا يمتن للمزارأ السيطرة علوها وتشمل  ذه العوامل  تتهثر اإلنتاميخ أيضب

 وثخ في الزراعخ. الظروا المويخ والسياسات الحتوميخ والتقنيات الح  
( أن متوسب اإلنتاميخ مقاسخ لالكولو مرام من الناتج لكل  تتار في لوبيا  1ووض  الم ول رقم )

م  2017-2016م إلم الفترة 2005-2001انخفضت ت ريميا خالل السنوات الماضيخ من الفترة 
-2016في الفترة لكل من الحبوب والخضر، أما لالنسلخ إلم اللقول فنالحظ أنها ارتفعت ثم ترامعت 

2017 . 
لالكولو مرام لكل  تتار تعني انخفاض في الناتج لهذه السلعخ األساسيخ   خانخفاض اإلنتاميخ مقاس

التي سيهتي ذتر ا   لطلب نتومخ عوامل م ب الطلب المتوقل لرتفاأ اولالتالي نقص المعروض مل ا
 و  ي إلم زيا ة أسعار ا.  احقا
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 خ لكل  تتار( متوسب اإلنتامي1م ول رقم )
 متوسط اإلنتاجية كيلوجرام/هكتار الفترة 

 الخضر  البقول  الحبوب 

2001-2005 833 1573 17851 

2006-2010 783 1625 16466 

2011-2015 755 1880 14572 

2016-2017 740 1610 14380 

 أع ا  مختلفخ. –تم احتساله من قبل اللاحثون من خالل بيانات المنظمخ العر يخ للتنميخ الزراعيخ   

 األيدن العاملة الصراعسة: 3.1.3
يعتبر نقص األو ي العاملخ أح  األسلاب المهمخ في انخفاض اإلنتاج وارتفاأ أمور ا ولالتالي        

 ول ىىىىىىىىىىىخ لفعل ضغب التكالوت، فتما نالحظ من المىىىىىىىىىىىالمسا مخ في ارتفاأ أسعار المنتمات الزراعو
ألت عامل خالل   98.75املخ الزراعيخ في لوبيا ق  تناقص من ( إن متوسب أع ا  القوى الع2رقم )
م، ولالرغم من تزاو  القوى  2016-2013ألت عامل خالل الفترة من  55م إلم 2004-2001الفترة 

% إلم 5.1معت من العاملخ الكليخ إا أن نسلخ القوى العاملخ الزراعيخ إلم القوى العاملخ الكليخ ق  ترا
 % خالل نفس الفترات.2.28

عن  ع م توفر العمالخ الكافيخ فلن العمال يقومون لالمطاللخ لهمور أعلم و ذا و  ي إلم تضخم  
األمور ولالتالي زيا ة تكالوت اإلنتاج الذي و  ي إلم ما يسمم لضغب التكالوت علم األسعار  

 وي  ي إلم ارتفاأ أسعار الغذاء.
 

 القوى العاملخ الكليخ والزراعيخ في لوبيا  (2م ول رقم )
 متوسط القوى العاملة /ألف نسمة  الفترة 

 الزراعية/الكلية  القوى الزراعية  القوى الكلية 

2001-2004 1935.15 98.75 5.10% 

2005-2008 1799.95 88.38 4.90% 

2009-2012 1972.98 82.38 4.20% 

2013-2016 2413.00 55.00 2.28% 

 أع ا  مختلفخ. –اله من قبل اللاحثون من خالل بيانات المنظمخ العر يخ للتنميخ الزراعيخ تم احتس
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 مساحة األراضي الصراعسة:  4.1.3
(، 6في لوبيا نالحظ أن  ناك انخفاض في نسلخ األراضي المخييخ للزراعخ تما ووض  الشتل )

لمخييخ لزراعخ الحبوب منذ  ولاإلضافخ إلم ذلك  ناك أيضا انخفاض تبور في مساحخ األراضي ا
(، وتلعه أيضا انخفاض في انتاج لوبيا من الحبوب منذ  7حسب ما ووضحه الشتل )2015العام 
طن متري في حون   304440بلغ  2014م، حو  أن انتاج لوبيا من الحبوب في سنخ 2015العام 

 (.8طن متري فقب تما  و موض  لالشتل )  178922م بلغ  2017أنه في سنخ 
ل األراضي الزراعيخ مل مرور الزمن إلم األغراض غور الزراعيخ وقلخ األراضي اليالحخ  إن تحو 

للزراعخ ونقص ميا ر المياه وا  مال ااستثمار في الزراعخ والهمرة إلم الم ن ونقص األو ي العاملخ، 
لغذاء والذي ب وره أ ى سا م في ارتفاأ أسعار ا ي عوامل مميعها سا م في تناقص اإلنتاج الزراعي 

 .ن علم فترة طويلخ الم ىولك

8.69

8.70

8.71

8.72

8.73

8.74

8.75

8.76

8.77

8.78

8.79

(6)ال    

                                                     

 
 المصدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت.  

    https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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  المصدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت. 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 
   صدر: موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت. الم

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 عوامب الولب:   2.3

األمل، يمتن أن تكون  وليخ تنتقل إلم  عوامل الطلب من مهخ أخرى تينت لهنها عوامل طويلخ 
السوق المحلي عن طريل أسعار الوار ات، حو  أن الع و  من الميا ر تتفل لهن ال افل وراء ارتفاأ  
أسعار السلل الغذائيخ عالميا  و الطلب القوي والمتزاو  في ال ول الناميخ نتومخ زيا ة ااستهالك فوها،  

ستقبل لسبب زيا ة ع   الستان والنمو ااقتيا ي السريل والزيا ة والذي من المتوقل أن يستمر في الم
في القوة الشرائيخ وتغور نمب ااستهالك نحو المزي  من اللحوم واألللان ومنتماتها والطلب علم الوقو  

,  2011و) (FAO,2011) و (   (Trostle,2008و (OECD,2008) الحووي في ال ول المتق مخ 
Capehart. et al   )(2014و ,et al Tadesse) 

أن العوامل التي سا مت في ظهور طفرات اارتفاأ الش و  في األسعار   Roache( 2010) وذتر
 العالميخ للغذاء  ي الطلب علم الوقو  الحووي والنمو ااقتيا ي.  

عوامل الطلب التي سا مت في ارتفاأ أسعار الغذاء العالميخ  .Trostle et al (2011) وق  ح   
م لهنها عوامل مشترتخ وطويلخ األمل أ مها زيا ة  2011-2010م والفترة 2008-2002فترة خالل ال

ع   الستان ومتوسب  خل الفر  وتغور نمب ااستهالك نحو الزيا ة في استهالك اللحوم واألللان 
 ومنتماتها.    

  عدد السكا : 1.2.3
يخ حسب النظريخ ااقتيا يخ،  إن العالقخ بون ع   الستان والطلب علم الغذاء  ي عالقخ طر   

ذا تانت الزيا ة في المعروض من الغذاء  فزيا ة أع ا  الستان ت  ي إلم زيا ة الطلب علم الغذاء وا 
أقل من الزيا ة في حمم الطلب فلن ذلك سو  ي إلم ارتفاأ األسعار، وق  شه  ع   الستان في لوبيا  

( حو  تان ع   الستان في سنخ 9شتل )ارتفاعا ملحوظا خالل فترة ال راسخ تما  و واض  لال

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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ألت   678ملوون و  6م لحوالي 2018ألت نسمخ لييل في سنخ  357ملوون و  5م حوالي 2000
تبون أن   لاستخ ام معامل ارتلاط بورسون  اارتلاط بون أسعار الغذاء وع   الستان نسمخ، وعن  قياس

 ت في أسعار الغذاء.% من الزيا ات التي تح   في ع   الستان يقابلها زيا ا79.5

 
 المصدر: *موقئ البنك الدولي على إبكة االنترنت.  

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 ليبسا –** بسانات م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 متوسل دخب الفرد في ليبسا:  2.2.3
العوامل الم ثرة في الطلب، والعالقخ بون حمم ال خل والطلب علم سلعخ ما   يعتبر ال خل من أ م 

تكون عالقخ طر يخ ما ع ا في حالخ السلل الر وئخ، ولاستخ ام متوسب نيوب الفر  من الناتج المحلي 
( أن متوسب نيوب الفر  10ااممالي للتعبور عن متوسب  خل الفر ، وتض  لنا من خالل الشتل )

م ليشه  انخفاضا  2010م وحتم سنخ 2000لمحلي اإلممالي تان متياع ا من سنخ من الناتج ا
م نظراب انخفاض يا رات النفب في تلك السنخ، ورغم ارتفاأ متوسب نيوب  2011تبورا في سنخ 
إا أن ااتماه لع  تلك السنخ تان اتما ا  الطا لسبب انخفاض أسعار النفب  2012الفر  في سنخ 

 ب اإلغالقات المتكررة للنفب. عالميا وتذلك لسب
بىىىون متوسىىىب نيىىىوب الفىىىر  مىىىن النىىىاتج المحلىىىي اإلممىىىالي والىىىرقم القياسىىىي  بورسىىىون  إن معامىىىل ارتلىىىاط

م 2011م إا أنىه ولعى  سىنخ 2010م إلىم 2000% خالل الفترة مىن 64ألسعار الغذاء في لوبيا تان 
ىي ألسىىعار الغتىىان منخفضىىا مىى ا نظىىرا لظهىىور عوامىىل أخىىرى أثىىرت علىىم الىىرقم القياسىى  ىذاء لشتىىىىىىىىىىىىى ل ىىىىىىىىىىىىىى

 أكبر من تهثور متوسب  خل الفر .
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 ank.org/reports.aspx?source=2&country=LBYhttps://databank.worldbاملصدر: *موقع البنك الدولي على شبكة االنترنت.  

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 عر  النقود: 3.2.3
ىبناءب علم نظريخ تميخ النقو  فلن التغور في عرض النقو  ونتج عنه تغو ىر فىي مسىتوى األسعىىىىىىىىىىى ار ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى مىا معىاب ولىذلك وىرى النقو وأو تغور في عرض السلل والخى مات أو تال ىون أن الزيىا ة السريعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى خ ىىىىىىىىىىىىىى
في عرض النقو  ت  ي إلم زيىا ة سىريعخ فىي مسىتوى األسىعار إذا تىان معى ل النمىو فىي عىرض النقىو  

ىىىىىىىىىأكبىر مىىن معىى ل النمىو فىىي عىىرض السىلل والخىى مات، وعنىى  إسىقاط ذلىىك علىىم السىلل الغذائيىىخ ستك ون ىىىىى
ىالزيىىا ة فىىي أسىىعار ا سىىريعخ عنىى  زيىىا ة عىىرض النقىىو  ، نظىىرا لضع ىت مرونىىخ العىىرض فىىي األمىىىىىىىىىىىىىىىى ل ىىىىىىىىىىى

ذا ياحب ذلك ح و  ظروا مويخ غور مناسلخ تى  ي إلىم نقىص المعىروض فىلن أسىعار  القيور، وا 
 السلل الغذائيخ سوا تقفز ألعلم لشتل سريل.  

ى( فىي لوبM1  الضىول )عن  تتلل تطور عرض النقو  ىيا خىالل الفتىىىىىىىىىىىى م 2018م إلىم 2000رة مىن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىمىىل تطىىور أسىىعار الغىىذاء نالحىىظ أن تال مىىا قىى  أخىىذ فىىي ااتمىىاه التيىىاع ي من ىذ العىىىىىىىىىى م 2006ام ىىىىىىىىىىى

تمىا  ىو مالحىظ لشىتل م حون از ا ت ح ة اارتفاأ لع  ذلىك فىي تىال المتغوىرين، و 2014وحتم العام 
بونهمىا الىذي تىان موملىا وقويىا حوى  بلىغ بورسىون (، وي عم ذلىك معامىل ارتلىاط 11واض  في الشتل )

% مىىن الزيىىا ات التىىي حىى ثت فىىي عىىرض النقىىو  قىى  رافقتهىىا زيىىا ات فىىي 92أي أن أكثىىر مىىن  0.926
 .أسعار السلل الغذاء

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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 أعداد مختلفة. –صادية ملصرف ليبيا املركزي املصدر: * النشرة االقت

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 أسعار الصري األجنبي: )دينار لكب دوالر( 4.3.2
"انخفاض قيمخ العملىخ أسعار اليرا ق  تكون أح  عوامل الطلب، ألنه عن  ارتفاأ سعر اليرا إن 

الطلىىب علىىم السىىلل المحليىىخ فتىى  ي  فىىي زيىىا ة تحىى    تىىاليولال أعلىىم، تيىىل  أسىىعار الىىوار ات المحليىىخ" 
إلىىم التضىىخم لسىىبب مىىذب الطلىىب، أو قىى  تكىىون أحىى  عوامىىل العىىرض ألن ارتفىىاأ سىىعر اليىىرا يعنىىي 
ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ ااسىىىىتورا  التىىىىي تمىىىىرر للمسىىىىتهلك ولالتىىىىالي نحيىىىىل علىىىىم تضىىىىخم لسىىىىبب ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ 

 ااستورا .
يىىىخ الناتمىىىخ عىىىن التغوىىرات فىىىي أسىىىعار اليىىرا تىىىهتي عىىىن طريىىىل إن التغوىىرات فىىىي أسىىىعار السىىلل الغذائ

التغورات في أسىعار الىوار ات، فىالوار ات تعتىس تكلفىخ السىلل المسىتور ة لالعملىخ المحليىخ ولالتىالي فهىي 
تتغور بتغور أسعار اليرا، وعمليخ انتقال التغورات في أسعار اليرا إلىم األسىعار المحليىخ إمىا أن 

لتغوىىىرات فىىىي أسىىىعار السىىىلل المسىىىتور ة لالسىىىتهالك الملاشىىىر أو مىىىن خىىىالل تكىىىون ملاشىىىرة مىىىن خىىىالل ا
التغوىىرات فىىي تكلفىىخ وار ات عنايىىر اإلنتىىاج المسىىتخ مخ فىىي إنتىىاج السىىلل، ولمىىا أن لوبيىىا تعتمىى  علىىم 
اسىىىتورا  معظىىىم احتياماتهىىىا مىىىن السىىىلل الغذائيىىىخ، فمىىىن المتوقىىىل أن يتىىىون انتقىىىال التغوىىىرات فىىىي أسىىىعار 

 ملاشر من خالل أسعار الوار ات. اليرا سريل ولشتل 
( نالحىظ أن سىىعر اليىرا الرسىىمي شىله مسىىتقر ولىم يشىىه  تغوىرات ذات أ ميىىخ 12مىن خىالل الشىىتل )

م بونما تانت  ناك زيا ات في أسعار السلل الغذائيخ خالل الفتىرة 2014م وحتم سنخ 2002منذ سنخ 
ار الغىذاء العالميىخ تمىا ذترنىا م نتومىخ ارتفىاأ أسىع2011م حتىم 2010م والفترة 2008م حتم 2006

 % لكامل الفترة.40تان بورسون سالقا، لاإلضافخ إلم أن معامل ارتلاط 
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م عنى ما أيىل  ذلىك 2014م وحتىم سىنخ 2012استمرت أسعار الغذاء المحليخ في اارتفاأ منذ سىنخ 
لظىىىروا اارتفىىىاأ متسىىىارعا ومتزامنىىىا مىىىل ارتفىىىاأ أسىىىعار اليىىىرا فىىىي السىىىوق الموازيىىىخ، حوىىى  تهيىىىهت ا

لظهىىور السىىوق الموازيىىخ و ىى أ سىىعر اليىىرا المىىوازي ولعىىب  ورا مهمىىا فىىي ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء حوىى  
م 2018%، واسىىتمرار ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء المحليىىخ فىىي سىىنخ 93إلىىم  بورسىىون  ويىىل معامىىل ارتلىىاط

فىي  لالرغم من ترامل أسعار اليرا وذلىك ورمىل إلىم أن قىرار فىرض الرسىوم علىم العملىخ اليىعلخ تىم
م و ذا معل أسعار الغذاء تحتاج لعض الوقىت لالسىتمالخ لالنخفىاض فىي 2018الر ل الرالل من سنخ 

 م.  2019سعر اليرا و ذا وتض  من خالل اانخفاض الذي حيل في سنخ 
 

 
 . األسباب واآلثار وسبل املعالجة 2018-2012فترة للم "تحليل ظاهرة التضخم في االقتصاد الليبي 2019املقصبي والفضيل، املصدر: * 

 ليبيا. –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 .أعداد مختلفة –***النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 
 

 االنفاق العام: 5.2.3

اك ( ووضى  أن  نى 13و ثر اانفاق العام لشتل تبور علم الطلب المحلىي علىم الغىذاء، والشىتل رقىم )
بلىغ عن  قياسه لمعامىل ارتلىاط بورسىون ارتلاط بون اإلنفاق العام والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ 

% لكامىل الفتىرة وذلىك لومىو  عوامىل أخىرى أثىرت 34م بونمىا بلىغ 2010إلىم  2000% للفترة من 77
 م.2011في الرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ منذ عام 

بىون النفقىات التسىووريخ والىرقم القياسىي ألسىعار المىوا  الغذائيىخ  بورسىون  رتلىاطمىل امعانالحظ أيضىا أن 
%، وقىى  ورمىىل ذلىىك إلىىم أن النفقىىات التسىىووريخ والتىىي تشىىتل فىىي 59أكبىىر حوىى  بلىىغ لكامىىل الفتىىرة تىىان 

 معظمها مرتلات وما في حتمها ت ثر لشتل ملاشر في الطلب علم الغذاء.
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 أعداد مختلفة. –املصدر: النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 

 :نتائخ وتوصسات الدراسة. 4
 من تل ما تق م يمتن تلخيص النتائج ومقترحات العالج في النقاط التاليخ:  
 نتائخ البحث 1.4 

رة الزمنيخ  قامت  ذه ال راسخ لاستعراض تطورات أسعار الغذاء العالميخ والمحليخ أل م السلل للفت 
م، تما قامت بتحلول ويفي للعالقخ التي تر ب التغورات في أسعار الغذاء المحليخ مل 2000-2019

 لعض العوامل المتوقل أن يتون لها  ور في ارتفاأ أسعار الغذاء.

لق  أظهرت ال راسخ أن أسعار الغذاء تتهثر لممموعخ من العوامل المترالطخ والمت اخلخ ولالتالي تم  
ا إلم عوامل عرض وعوامل طلب، وتم الويول إلم النتائج التاليخ ألسلاب تضخم أسعار  تقسيمه
 :المحليخ الغذاء

إن أسعار الغذاء عرضخ للتقللات والي مات الفمائيخ لسبب طبيعخ اإلنتاج الزراعي الذي ومعل  .1
ل المويخ أو من اليعب التحتم في الناتج في األمل القيور، ولالتالي عن  ح و  تغور في األحوا

ح و  توار  طبيعيخ فلن ذلك سو ثر سللا علم الناتج ولالتالي تح   ي مات في العرض تنعتس 
 في يورة ارتفاأ في األسعار نظراب لضعت مرونخ الطلب علم السلل الغذائيخ في األمل القيور. 

   الستان  من أ م عوامل الطلب  و ع   الستان ومتوسب  خل الفر ، وق  أظهرت النتائج أن ع.2
له ارتلاط مومب مل أسعار الغذاء، وفي السنوات األخورة نتومخ ت فل المهامرين غور الشرعوون فلن  
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ع   الستان له تهثور أكبر مما وب و من نتائج ال راسخ وذلك ألن احيائيات الستان لم تشمل  
 المهامرين. 

لناتج المحلي اإلممالي فلم يتن  أما متوسب  خل الفر  والذي تم تمثوله لمتوسب نيوب الفر  من ا.3
م حو  نالحظ استمرار ارتفاأ أسعار الغذاء مل 2011له عالقخ ذات أ ميخ وخايخ لع  سنخ 

التي تم ذتر ا في ال راسخ وتان خرى الطلب األانخفاض متوسب  خل الفر  وذلك لسبب ومو  عوامل 
 أسعار الغذاء من تهثور متوسب  خل الفر . لها تهثور أكبر علم

من العوامل التي يمتن اعتلار ا عوامل طلب أيضا نم  أن سعر اليرا الرسمي لم يتن له تهثور .4
ذو أ ميخ في ارتفاأ أسعار الغذاء، حو  تان شله مستقر مل ارتفاأ أسعار الغذاء ولو لشتل لطيء،  

ه قويا  م لع  ظهور السوق الموازيخ تان سعر اليرا في السوق الموازيخ أثر 2014ولكن منذ العام 
علم أسعار الغذاء ويلت فيه نسلخ التغورات في أسعار الغذاء المياحلخ للتغورات في سعر اليرا 

 %. 93إلم عن  قياسها لمعامل ارتلاط بورسون في السوق الموازيخ 

عرض النقو  لالمفهوم الضول تان له أيضا عالقخ طر يخ علم أسعار الغذاء حو  توافقت .5
عن  قياسها لمعامل ارتلاط  اء مل الزيا ات التي حيلت في عرض النقو  الزيا ات في أسعار الغذ 

ارتلاط معامل %، وتذلك اانفاق العام وخايخ النفقات التسووريخ حو  أن 92حوالي بورسون إلم 
 %. 59بون النفقات التسووريخ والرقم القياسي ألسعار الموا  الغذائيخ بلغ  بورسون  

 :توصسات الدراسة 2. 4
شتلخ ومب أن ننظر أوا للبوئخ التي تنشه منها، فظا رة ارتفاأ أسعار الغذاء  ي ظا رة  لعالج الم

عالميخ ولوبيا  ولخ يافي مستور  للغذاء والعالم أيل  شله متكامل في إطار العولمخ، لذلك ومب 
متعلقخ علم السياسات المتلعخ لعالج المشتلخ أن تراعي تطورات األسواق العالميخ والعوامل ال وليخ ال

 لالعرض والطلب العالمي علم السلل الزراعيخ لاإلضافخ إلم المحليخ.
تما ومب مراعاة سرعخ فاعليخ السياسات المتلعخ،  ل  ي للعالج في األمل القيور أم األمل  

 الطويل، ويمب أا تعول السياسات لعضها اللعض. 
علم السلل الغذائيخ في األمل  إن التغورات في األسعار نتومخ ع م التوازن بون الطلب والعرض  

القيور غاللا ما يتون ناتما عن أسلاب تتعلل لالعوامل المويخ وتغورات المناخ وعوامل تتعلل  
لالسياسات الماليخ والنق يخ والتماريخ، أما التغورات في األمل الطويل فهي غاللا تنتج عن عوامل 

 تان وزيا ة ال خل وتغور نمب ااستهالك. تتعلل لاإلنتاميخ الزراعيخ أو عوامل تتعلل لالنمو الس
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   مستقبلسة  مقترحات 3. 4
 الحلول قصيرة األجب المقترحة:  1.3.4 

التحتم في عرض النقو  نظراب لسرعخ انعتاس الزيا ة في عرض النقو  علم أسعار السلل  .1
 الغذائيخ نتومخ لضعت مرونخ الطلب والعرض للسلل الغذائيخ في األمل القيور. 

اسات نق يخ طارئخ لتع ول سعر اليرا والحفاض علم استقراره في المستقبل  اتلاأ سي .2
 والقضاء علم السوق الموازيخ.

 الحلول المقترحة متوسوة ووويلة األجب:  2.3.4
وضل استراتوميات لشراء الغذاء وعق  اتفاقيات مل ال ول المي رة للغذاء لضمان أسعار  .1

 معت لخ وتفا ي التقللات.
 احتياطي استراتومي لموامهخ الكوار  وي مات اإلنتاج والتمارة الخارميخ. العمل علم بناء  .2
اتلاأ سياسيات تشميل ااستثمار األمنبي الملاشر لنقل الخبرات والتقنيخ الح وثخ وزيا ة تفاءة  .3

 اإلنتاج. 
توفور ميا ر التمويل للتنميخ الزراعيخ واإلنتاج وتق يم اإلعانات الماليخ والما يخ للمستثمرين   .4

 في قطاأ الغذاء والزراعخ.
ااستثمار في البنيخ التحتيخ الزراعيخ مثل استيالح األراضي وانشاء الطرق ووسائل التخزين   .5

 والكهر اء والتسويل.
 توفور التمويل الالزم للمزارعون أثناء األزمات والظروا المويخ غور المناسلخ.  .6
 حيل علوها لعض األفرا   ون عناء. متافحخ الفسا  المالي واإل اري والنقو  الرخييخ التي ي .7
 اا تمام لاللحو  واإلرشا  الزراعي ونشر المعرفخ بون المزارعون. .8
اللح  عن أراض م و ة لالستيالح الزراعي وحمايخ األراضي الزراعيخ الحاليخ من عوامل  .9

 التعريخ وزحت اليحراء.
ام التقنيات الح وثخ في  اللح  عن ميا ر مائيخ م و ة وترشو  استهالك المتوفر منها واستخ   .10

 الري.
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 المخلص

ال سيما في ليبيا تهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي  
 تأظهر .  كأداة لجمع البيانات  ياناالستب  اماستخدتم  كما    ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.  في جامعة الزاوية

تحديات لتطبيق وجود كما أشارت النتائج ل .بأهمية تطبيق نظام الجودةجامعة الزاوية ة دار نتائج الدراسة وجود قناعة إل
هناك قصور في التشريعات أن    حيث  وجود تحديات لتطبيق الجودة من الناحية التشريعيةو   ،يةدار اإلالجودة من الناحية  

وجود عوائق مالية لتطبيق الجودة في ت أيضا أظهر النتائج  .الجامعةفي  والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة
التغلب على التحديات ضرورة ب أوصت الدراسة .الجامعةفي وجود عوائق بشرية لتطبيق الجودة  فضال عن الجامعة

 الجامعة.في والبشرية والمالية والفنية والتشريعية لتطبيق الجودة  يةدار اإل
 جامعة الزاوية. ،التحديات ،التعليم العالي ،الجودة :ةدالالكلمات ال

Challenges of quality higher education in Libya: an applied 

study on Zawiya University 
  

Fouzi Mahmoud Alhasoumi 
Higher Institute of Science and Technology 

foze28@gmail.com 
Abstract 

The study aims to identify the challenges facing the implementation of quality in higher 

education institutions in Libya, especially at Zawia University. The descriptive and analytical 

approach was used for this purpose and the questionnaire was used as a tool for data collection. 

The results of the study showed that the administration of Zawia University is convinced of the 

importance of implementing the quality system. The results also indicated that there are 

challenges to implementing quality from an administrative point of view as well as from a 

legislative point of view, due to deficiencies in legislation that regulate the quality requirements 

at the university. The results also showed that there are financial obstacles and human obstacles 

to the implementation of quality at the university. The study recommended the necessity of 

overcoming the administrative, human, financial, technical and legislative challenges to 

implement quality at the university. 

Key words: Quality, Higher education, Challenges, Zawia University . 
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 المقدمة  .1
ويأتي هذا الدور نتيجة   ،تلعب الجامعات دورا مهما وأساسيا في تحقيق التنمية والنهضة للمجتمعات 

مشكالت إلى  فمعظم المشكالت التي تواجه الجامعة تعود  ،والمجتمع ،للتأثير المتبادل بين الجامعات 
درجة تطور الجامعة ترتبط ارتباطا مباشرا بدرجة  أنكما  ،واالجتماعيةالمجتمع السياسية واالقتصادية 

 مواءمةجل  أما يتطلب من مؤسسات التعليم العالي تحسين جودة مخرجاتها ونوعيتها من    ،تطور المجتمع
  ،مخرجاتها مع متطلبات قطاعات العمل وحاجاته والتغيير المستمر في تصميم البرامج والتخصصات 

مواكبة التطورات  على  ولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي لكي تكون قادرةوتفعيل دور تكن
  (63 :2008  ،الربيعي) .وصنع التغيرات 

المعنيين لدوره   ىباهتمام بالغ لد  يحظىأصبح االهتمام بموضوع الجودة في المؤسسات التعليمية و 
تتوفر في جميع   أنمن توفير مجموعة المعايير والخصائص التي ينبغي  ،الكبير في التحسين المستمر 

أو العمليات أو المخرجات والتي تلبي احتياجات    بالمدخالت سواء منها ما يتعلق    ،عناصر العملية التعليمية
لك المعايير من خالل االستخدام الفعال المجتمع ومتطلبات ورغبات المتعلمين وحاجاتهم في تحقيق ت

 . (150  :2012 ،وآخرون  الظالمي) والبشريةلجميع العناصر المادية 

 السابقة تالدراسا .2
ة اإلستراتيجية في  دار معرفة كيف تتم الممارسة العملية لإلإلى    هدفت الدراسة:  (2010  ،الحداد)  دراسة •

الجامعة لديها رسالة محددة   أن  : مهاأهعدة نتائج إلى  توصلت الدراسة في ليبيا. جامعة عمر المختار
األداء على  للرسالة تأثير إيجابي أنأكدت عينة الدراسة  ،األطرافومكتوبة ومنشورة ولكن ليس لجميع 

 جميع يشارك ال  ،ءات والقرارات االستراتيجيةجراال تعتبر الرسالة بمثابة مرشد حقيقي التخاذ اإل   ،الجامعي
 دافهلأل العملية تتصف بالخصائص  ال وضعها عند  دافهاأل هذه أنو  دافهاأه بوضع بالجامعة المدراء

ة بالجامعة بتحليل البيئة الخارجية  دار ال تقوم اإل ،جيد  بشكل للقياس والقابلية والوضوح الدقة حيث  من
  األساليب ال تستخدم الجامعة    ،القوة والضعفبتحديد الفرص والتهديدات فيها وال البنية الداخلية لتحديد نقاط  
ال تستخدم الجامعة أسلوب تحليل مصفوفة   ،الوصفية في التحليل البيئي وال في عملية االختيار االستراتيجي

SWOT  ال يوجد في الجامعة نظام معلومات فعال يساعد    ،في تحليل البيئة وفي تحديد البدائل االستراتيجية
 . ويساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات المختلفة ت االستراتيجيافي وضع 

م المعوقات التي تواجه الجامعات المصرية  أههدفت الدراسة للتعرف عن  : (2012 ،أ إدريس)دراسة  •
  أن :مهاأهوقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان  .في الكليات  األكاديميةمن وجهة نظر القيادات 

نجاحها المتواضع في مستوى الجامعات الخاضعة للدراسة تعاني من العديد من المعوقات التي تبرر 
وعدم المشاركة   ،ومن بين تلك المعوقات نقص التمويل ،الجودة واالعتماد ة إدار تطبيق نظمها الخاصة ب

وعدم كفاءة خدمات الدعم   ،اء هيئة التدريسأعضة الطالبية وعمليات الجودة من جانب  نشطالفعالة في األ
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وعدم التشجيع والتحفيز المالي   ،المقدمة بواسطة العاملين بسبب افتقارهم للقدرات والمهارات المناسبة
وافتقار التعاون    ،والصراعات الوظيفية  ،اء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب أعضلمبتكرين والمبدعين من  ل

وافتقار االتصال والحوار مع  ،ال في المجتمع المحليعمالفعال والدعم المالي من جانب منظمات األ
 . ءات والروتين في القوانين واللوائحجراوالبيروقراطية في اإل ،الطالب 

  ، تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العاليعلى  التعرفإلى  هدفت الدراسة: (2012 ،قادة) ةدراس •
واقع تطبيق الجودة في على  الوقوفو  ،داف تطبيق الجودة في المؤسسات التعليميةأهعلى  التعرفو 

ة في  دار اإل :مهاأهمجموعة من النتائج من إلى  توصلت الدراسة .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
 . تتناسب مع تطبيق الجودة بالمؤسسات التعليميةال    المناهج التعليميةو   ،المؤسسات التعليمية تتميز بالجودة

ة الجودة الشاملة في جامعة  إدار هدفت الدراسة إلى تقصي معوقات تطبيق  :(2015 ،دربي)دراسة  •
  ، اء هيئة التدريس بالجامعةأعض قاريونس والتحقق من وجود هذه المعوقات من وجهة نظر عينة من 

توصلت الدراسة إلى ترجيح وجود معوقات  .ة الجودة بالجامعةإدار ويات لعوامل إعاقة تطبيق أولووضع 
التدريس عينة الدراسة وجود المعوقات العشر التي تضمنها  اء هيئة  أعضوقد رجح    ،ة الجودة بالجامعةدار إل

وفي ضوء هذه النتائج تقدمت الباحثة ببعض   . االستبيان المطبق بالدراسة ولكن بنسب مئوية متفاوتة
وا عداد بيئة الجامعة  ،  التوصيات جاء على رأسها ضرورة االهتمام بنشر ثقافة الجودة بجهود منظمة وحثيثة

 .تطبيقها بشكل فعلي لتفعيل الجودة قبل
المحاسبة من    بأقسامجودة التعليم المحاسبي  على    التعرفإلى    هدفت الدراسة  :(2016  ،دراسة )قمبر •

 توصلت الدراسة .المحاسبة في كليات االقتصاد بجامعة الزاوية بأقساماء هيئة التدريس أعضوجهة نظر 
مثل نقص خدمات الدعم    ،بكليات االقتصاد بجامعة الزاوية لعدة جوانب للجودة  المحاسبة  أقسامافتقار  إلى  
في المرافق  ممثلةالمادية  واإلمكانيات  ،والتجهيزات الداعمة للتخصص  كاألجهزةكاديمي المناسبة األ

 .األكاديميووجود معوقات تمنع تطبيق معايير االعتماد  ،والخدمات المساندة
تحديد عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان  إلى  هدفت الدراسة :(2019، وأبوجاللة دراسة )أبوشعالة •

 :مهاأهعدة نتائج إلى  توصلت الدراسة. الجودة في مؤسسات التعليم العالي بليبيا وكذلك درجة أهميتها
اء هيئة التدريس  أعضتحديد بعض عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي من وجهة نظر 

مية عوامل نجاح تطبيق نظام  هكانت القيمة التقديرية أل  ،بالتعليم العالي بكأل مجاليه المؤسساتي والبرامجي
 . عالميةضمان جودة التعليم العالي بليبيا مرتفعة بشكل موضوعي وبمقاييس علمية و 

هدفت الدراسة الى التعرف على درجة تقدير عينة من العاملين   (:2019 الحكيمي والناصر،)دراسة  •
م عوامل النجاح المستقبلية للتغلب على تلك  أهبجامعة صنعاء لمعوقات تطبيق نظام الجودة الشاملة و 

النتائج أن الدرجة الكلية لتقدير  ت أظهر  . سنوات الخبرةو  المعوقات، وفق متغيرات الكلية والموقع الوظيفي
المعوقات البشرية والمالية والمادية كانت بدرجة كبيرة جدًا، بينما جاءت المعوقات التنظيمية والقيادية بدرجة  

  بينما جاءت المقترحات التنظيمية   ،كبيرة، كما ظهرت المقترحات القيادية والبشرية والمالية بدرجة كبيرة جداً 
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لمتغير المستوى الوظيفي لصالح  إحصائيةوجود فروق ذات داللة أيضا ت النتائج أظهر و  .بدرجة كبيرة
 .لمتغير سنوات الخبرة إحصائيةعدم وجود فرق ذات داللة  ظهرت أالعلمية، كما   األقسامرؤساء 

  جودة الخدمة في المؤسسات التعليمية على  هدفت الدراسة للتعرف  :(Sameena, 2020)دراسة  •
الطالب في تحقيق الجودة في  على  المؤثرأن إلى  توصلت الدراسة. العربية المتحدة اإلمارات بدولة 

والمجموعة الثالثة   ،الضمان والموثوقية الثانيةوالمجموعة  ،هو التعاطف والموثوقية ىولالمجموعة األ
   .األساسيةالموثوقية وجودة الخدمة 

جديد لضمان الجودة ودراسة   نموذجتقديم إلى  الدراسةهدفت : (Zineldin et al., 2011)دراسة  •
السلوكية لرضا   األبعاد الطالب الرضا التراكمي للطالب من خالل  إدراكعلى  تؤثرالعوامل الرئيسة التي 

التعليم   مؤسسات في العوامل التالية التقنية والوظيفة والبنية التحتية والتفاعل والبيئة في  والمتمثلةالطالب 
ة الجودة واالتجاه المستقبلي  إدار تصميم عمليات  وا عادةالهندسة  إعادةإلى  توصلت الدراسة .العالي

 . فاعلية أكثرالستراتيجيات جودة التعليم 
  األكاديميةشامل لتقييم جودة البرامج  نموذجاقتراح إلى  هدفت الدراسة :(Dwaikat, 2020)دراسة  •

مها  أهنتائج إلى  توصلت الدراسة .ة الجودة الشاملةإدار في مؤسسات التعليم العالي من خالل تبني فلسفة 
العوامل وأن    ،العملية التعليميةعلى    العوامل القائمةعلى    أقوى   تأثيرالمدخالت لها  على    العوامل القائمةأن  

 :المخالت على    العوامل المستندة  ،المخرجات على    القائمةالعوامل  على    اقل  تأثير العملية لها  على    القائمة
من خالل جودة الطالب  ،وبيئة العمل والدراسة ،البنية التحتية للتعليم ،اعتماد معايير التدريس الدولية

  .األكاديمية جودة المخرجات للبرامج على  كبير تأثيراء هيئة التدريس لها أعضوجودة 

 بالدراسات السابقةعالقة الدراسة الحالية 
واختلفت هذه الدراسة عن   ،تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة تحديات تطبيق الجودة 

 .الدراسةالدراسات السابقة من حيث المكان والزمان وعينة ومجتمع 

 الدراسةمشكلة  .3
 ، تطبيق الجودة في الجامعةتتمثل مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها الجامعات الليبية في 

مثل نقص خدمات الدعم   ،المحاسبة بكليات االقتصاد بجامعة الزاوية لعدة جوانب للجودة أقسامافتقار و 
 ،(2016 ،قمبر)وجود معوقات تمنع تطبيق معايير االعتماد االكاديمي  ،المادية واإلمكانيات االكاديمي 
  على سبيل المثال: الجودة في مؤسسات التعليم العالي )الدراسات السابقة التي تناولت عملية ومن خالل 

قصور واضح في تطبيق    ( والتي أظهرت 2019، أبوشعالة وأبوجاللة: 2016: دربي، 2010الحداد، 
ية دار اإلو البشرية  و الجودة من الناحية القيادية  لمعرفة التحديات التي تواجه    الدراسةهذه    ى، لذلك سعالجودة
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  تتمحور   طاراال  هذا  وفي   ،كدراسة حالة  بأحد الجامعات الليبية )جامعة الزاوية(  ،التشريعيةو   الماليةو والتقنية  
 التالية: الرئيسي حول التساؤل الدراسةشكالية إ

 تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  التحديات التي تواجه ما هي 
 ، وهي:المتعلقة والمرتبطة بهمجموعة من األسئلة الفرعية الرئيسي ويتفرع من هذا السؤال 

 الزاوية؟ ما هي التحديات القيادية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة  •
 التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  يةدار ما هي التحديات اإل •
 ما هي التحديات التقنية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •
 تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟ ما هي التحديات المالية التي  •
 ما هي التحديات البشرية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •
 ما هي التحديات التشريعية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •

   الدراسةفرضيات  .4
 في اآلتي:   الدراسةتتمثل فرضيات 

 القيادية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية   التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 ية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية دار اإل التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 .المالية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 . التشريعية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 البشرية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية   التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 .التقنية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •

 الدراسةف اهدأ .5
التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية وذلك من  على  التعرفإلى  تسعي هذه الدراسة

 : داف التاليةهخالل األ
   .التعليم العاليمؤسسات في  ودورها التعريف بالجودة  •
تطبيق الجودة التي تواجه    والتقنيةوالبشرية  والتشريعية    والماليةواإلدارية  القيادية    التحديات على    التعرف •

 .  في جامعة الزاوية
 جامعة الزاوية. الجودة فيالتحديات التي تواجه تطبيق على   التغلب  سبلعلى  التعرف •

 الدراسة مية أه .6
 : اآلتيمية الدراسة من خالل أهن  متك
 . مؤسسات التعليم العاليالجودة بعملية في جهودهم لتعزيز  المسئولين ةساعد م •
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 المعوقات التي تحول دون تطبيق الجودة في جامعة الزاوية. المساهمة في تحديد أهم  •
 االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتسخيرها في تقديم خدمات بجودة عالية بجامعة الزاوية   •

 الدراسةمصطلحات  .7
سوق   ،الطالب  ،تلبية متطلبات المتعلمعلى  بأنها مجموعة خصائص ومميزات للمنتج التعليمي الجودة:

  .( 45 :2012 ،أ وآخرون يحياوي ) ع وكافة الجهات الداخلية والخارجيةالعمل والمجتم

ويعد    ،تتمثل جودة التعليم في ضمان خصائص الخدمة التعليمية المقدمة إلرضاء المستفيد   جودة التعليم:
والموارد والمعلومات المستخدمة من الجامعات ومعاهد   األنظمةلوصف    أسلوباضمان جودة التعليم العالي  

ويتضمن ذلك التدريس وكيفية تعلم الطالب والمنح   ةمعايير الجود مستوى على  التعليم العالي للحفاظ
 . (45: 2016 ،ب  يحياوي وآخرون ) الدراسية والبحوث 

 اإلطار النظري  .8
 مفهوم الجودة في التعليم  1.8

 التعليم ما يلي: يقصد بمفهوم الجودة في 
بحيث تشمل هذه المعايير   ،تحسين البيئة التعليميةإلى    مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهدف تنفيذها •

ية والموظفين والتي تهدف دار المؤسسات التعليمية بمستوياتها وأشكالها المختلفة والهيئة التدريسية واإل
 .(127 :2019 ،الرملي)منتج بجودة عالية وهو الطالب إلى  جميعها

 أفضلمتكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنظمة التعليمية للتأكد من فاعلية تحقيق  أسلوب  •
  ، مصطفي)واقل التكاليف واعلي جودة ممكنة  األساليب  بأكفأالخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية 

2015: 120) . 
ية واألكاديمية والمالية إلشباع حاجات الطلبة ومتطلبات سوق دار ة والفعاليات اإلنشط بكافة األالقيام  •

خريجين بكفاءة  على  العمل عن طريق التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية للحصول
   .(92  :2014 ،دريب )ومهارات عالية يحتاجها سوق العمل" 

التحسين والتطوير المستمر حسب مواصفات ومتطلبات تقوم بها المؤسسات التعليمية    يري الباحث بانهاو 
اء هيئة التدريس وخلق بيئة تعليمة مناسبة لتحقيق  أعضية إلشباع حاجات الطالب و دار بواسطة القيادات اإل

   .التفوق والتميز وجودة المخرجات التعليمية بنتائج فعلية حقيقية
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 الجودة في التعليم العاليداف تطبيق أه 2.8
 وكفاءة مخرجاتها.  أدائهالجودة  ضمان مكانة مرموقة للجامعة واالعتراف بها محليا وعالميا •
التقليدية    األساليب واالبتعاد عن    ،اختالف كلياتهاعلى    ات الجامعة دار ترسيخ الجودة كأسلوب وفلسفة إل •

 .(332 :2014 ،بوالريشأ)ية الحديثة دار وتبني المفاهيم اإل
مستوى  ورفع  ،االجتماعيةو النفسية و الجسمية و االرتقاء بمستويات الطلبة في جميع الجوانب العقلية  •

 . الوعي لديهم من خالل االلتزام بنظام الجودة
 . الجامعية األسرةاء أعضالعمل بروح الفريق لتحقيق الترابط والتكامل بين جميع  •
  .(147:  2014 ،)الزاجي الجودة والتحسين المستمرخدمة المجتمع من خالل تطبيق فلسفة  •

 فوائد تطبيق الجودة في التعليم العالي 3.8
  أول الصحيحة بالطريقة الصحيحة في    األشياءتحقيق الجودة في المنتج ويعني عمل    :خفض التكاليف •

التالفة أو إعادة اتخاذها وبالتالي تقليل التكاليف للمنتج التعليمي مسبقا   األشياءمرة وهذا يعني تقليل 
الجودة العامة للمنتج التعليمي للجامعة قد ينتج عنه زيادة  مستوى  تحقيق النجاح في االرتقاء بن  وذلك أل

 .التكلفة في نفس الوقت مستوى في 
الخدمات   إلنجازءات التي وضعت من قبل الجامعة جرااإل :المهمات إلنجاز تقليل الوقت الالزم  •

ءات طويلة وجامدة مما  جراداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه اإلهتحقيق األعلى  للطالب قد ركزت 
 . الخريجعلى  أثر تأثيرا سلبيا

ذلك بتطوير إعداد الطالب والخدمات حسب رغبتهم واحتياجاتهم بما يتناسب مع   :تحقيق الجودة •
نجازمتطلبات سوق العمل ويؤدي عدم االهتمام بالجودة زيادة الوقت ألداء  المهام وزيادة أعمال   وا 

 .المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات 
التفكير بأسلوب صحيح لتحليل المشكلة ثم تحديد  على  الجودةة إدار يساعد نظام  :زيادة الكفاءة  •

وتحديد المشكالت والمشاركة في فرض حلول لها ورفع الروح المعنوية   األخطاءالمسؤوليات وتصحيح 
 . (24  :2014 ،ف عبد الرؤو ) داف التعليمية للجامعةهللعاملين لتحيق األ 

تقوم  أن لتحقيق هذا يجب : مركزهاعلى  تمكن المؤسسات من تطوير ميزتها التنافسية والحفاظ 
ويتضمن فهم قدرات النظام الحالي والتطلع لتحقيق ميزات مستقبلية   اإلبداعيالمؤسسات بالتفكير 

 . (106 :2018 ،الحسومي) .للمنظمة
  من خالل: ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليإلى  تتمثل دواعي الحاجة

 .الجامعات في ضوء العملية التعليميةسمعة على  الحفاظ (أ
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المؤسسة الواحدة وتحديد الممارسات الجيدة التي  مستوى على  العمليات والمخرجات تحسين جودة  (ب 
 .(7  :2012 ،ب  إدريس) تحسين النظام ككلإلى  تحقق ذلك وتؤدي بالتالي

 متطلبات تطبيق الجودة في التعليم العالي 4.8
 ، أبوغزالة) التعليم العالي في تطبيق الجودة البد من المتطلبات التالية منهالكي تنجح مؤسسات  

2015: 89): 
وجود ثقافة مؤسسية جديدة تختلف عن  على  تعتمد فلسفة الجودة :تشكيل ثقافة المؤسسة التعليمية إعادة •

 .الثقافة التقليدية السائدة في تلك المؤسسة
على   وتعليمهم ،برامج الجودةعلى  الجميع لعمليات وبرامج التدريب  إخضاعالتعليم والتدريب: يجب  •

 . متينة وضمان تحقيق النتائج المطلوبة أسسوفق  ،واألدوات الضرورية لنجاح تطبيقها األساليب 

 العملي اإلطار .9
 مجتمع وعينة الدراسة  1.9

عضو هيئة    2400اء هيئة التدريس من جامعة الزاوية والبالغ عددهم  أعضيتكون مجتمع الدراسة من  
  ، (58)اء هيئة التدريس بجامعة الزاوية والبالغ عددهم  أعضمن    تكونت الدراسة  عينة  في حين أن    .تدريس

 .وقد تم اختيار العينة عشوائيا من مختلف كليات الجامعة 

 داة الدراسةأ 2.9
التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية من  على  للتعرف  ياناستببتصميم   قام الباحث 

( يوضح عدد االستبيانات الموزعة والمرجعة  1) رقم جدول، والاء هيئة التدريس بالجامعةأعضوجهة نظر 
 : مرجعةالوغير 

 عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة (1)جدول 
االستبيانات  عدد االستبيانات

 الموزعة 
االستبيانات 

 المرجعة 
 االستبيانات غير المرجعة

 4 54 58 المجموع
 7 % %  93 100 النسبة

 
صالحة  استبياًنا    54تم إرجاع    حيث   ،عينة الدراسةعلى  االستبيانات  ( نتائج توزيع  1يعرض جدول رقم )
   .%  93  تم توزيعها، وهو ما يمثل معدل استجابة  58ل من أصللتحليل اإلحصائي 
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 وصف عينة الدراسة  3.9
 حسب المتغيرات الديموغرافية توزيع أفراد العينة  (2)جدول 

 النسبة المئوية  التكرار  المستويات  المتغير 

 الجنس 
 % 72 39 ذكر
 % 28 15 أنثى

 العمر 

40 – 30 19 35 % 
50 - 41 24 44 % 
60 – 51 8 %15 
 % 6 3 61أكبر من 

 الشهادة العلمية 
 % 52 28 ماجستير
 % 48 26 دكتوراه

 التخصص 
 % 78 42 نظري 
 % 22 12 عملي 

( نتائج توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة يتضح  2يعرض جدول رقم )
العينة   إجمالي% من  44ونسبة  أفراد العينة من فئة الذكور إجماليمن  % 72نسبة أن من الجدول 

درجة  على  العينة من الحاصلين إجمالي % من  52سنة ونسبة  41 – 50الفئة العمرية من إلى  ينتمون 
 .% يقومون بتدريس المواد النظرية78الماجستير ونسبة  

 اختبار فرضيات الدراسة  4.9
 الزاوية التحديات القيادية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة  1.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية القيادية (3)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
 الموافقة مستوى 

مية أهة المركزية ب دار اإل ىيوجد قناعة لد  ال 11

 تطبيق نظام الجودة 
 غير موافق  49.33 0.86 1.48

التواصل  على  ة المركزية دارانخفاض حرص اإل 22

 المستمر مع مسئولي الجودة 
 محايد 58 0.97 1.74

المركزية في عملية اتخاذ القرارات الخاصة   33

 بتطبيق الجودة 
 موافق  83.33 0.83 2.5

 محايد 56.67 0.92 1.7 ة المركزية عملية تطبيق الجودة دارتدعم اإل 44
وحضور    إقامةعلى  ة المركزيةدارتشجع اإل 55

الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات  

 والورش المتعلقة بالجودة 
 غير موافق  52 0.87 1.56

تحسين العمليات على  ة الجامعةإدارتحرص  66

 ية بصورة مستمرة داراإل
 غير موافق  49.33 0.86 1.48

 محايد 58 0.95 1.74 لجميع المحاور 
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المعدل العام للفقرات متوسط  أن إلى  من خالل مقياس ليكرت الثالثي (3) تشير معطيات الجدول رقم 
حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات  ،0.95وانحراف معياري مقداره  1.74حسابي قدره 

ي المركزية في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق  ولحيث جاءت بالمرتبة األ درجة محايد مستوى ب
حيث  ،موافقمستوى وهي تقع عند  0.83وانحراف معياري  2.5الجودة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

مية تطبيق نظام الجودة بأقل متوسط حسابي بلغ  أهة المركزية بدار اإل ىيوجد قناعة لد ال  جاءت العبارة
ة المركزية بتطبيق نظام  دار لإل هناك قناعةأن على  ما يدل ،ير موافقبغ  0.86وانحراف معياري  1.48

 . انخفاض وجود عائق لتطبيق نظام الجودة من الناحية القياديةعلى  الجودة بالجامعة وهو ما يدل 

   التحديات اإلدارية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية 2.4.9
 ية دار اإل جامعة الزاوية من الناحيةالتحديات لتطبيق الجودة في  (4)جدول 

 التخطيط   -  1
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الموافقة مستوى 

داف  أهالخطة المعتمدة للتنفيذ غير مناسبة لتحقيق  11

 الجودة بفاعلية  
 محايد 64.33 0.96 1.93

 محايد 60.33 0.98 1.81 والتحقيق وغير واضحة داف للقياس  هعدم قابلية األ 22

ء  جراة الجامعة خططا استراتيجية إلإدارتمتلك   33

 ي  دارالتغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإل
 غير موافق  50 0.83 1.5

 محايد 64.33 1 1.93 داف بفترة زمنية محددة هعدم ارتباط األ 44
 التنظيم – 2

ات  إداروالكليات و  األقسامصعوبة التواصل بين  11

 الجامعة 
 موافق  80.33 0.91 2.41

اء هيئة التدريس في الجوانب  أعضقلة مشاركة  22

 ية داراإل
 موافق  86.33 0.81 2.59

 موافق  84 0.86 2.52 الطرق التقليديةعلى  االعتماد في التواصل 33

 موافق  87.67 0.78 2.63 والتنظيمية ية دارالمركزية في اتخاذ القرارات اإل 44

 موافق  81.33 0.9 2.44 داف وعدم وضوحها للتنفيذهالغموض في األ 55
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المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
 مستوى الموافقة 

 التوجيه  – 3
نمط القيادة السائد في الجامعة يعيق عملية تطبيق  11

 الجودة 
 موافق  86.33 0.81 2.59

على   عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة 22

 ات األخرى للمتابعةداراالتصال المستمر مع اإل
 محايد 63 0.99 1.89

  إقامة على  عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة 33

 اجتماعات وورش عمل بخصوص الجودة 
 محايد 69 0.98 2.07

عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة ال تتم  44

منسقي الجودة   إشراكعلمية وبدون  أسسوفق 

 بالجامعة
 محايد 76.67 0.96 2.3

 الرقابة  – 4
   

 
ية  دارة المراقبة الفعالة في العمليات اإلآلي غياب  11

 ومتطلبات الجودة  أسسوفق 
 موافق  79 0.93 2.37

  األخطاءة الجامعة بالمتابعة الكتشاف إدارتقوم  22

 وتقييم أداء العمل حسب معايير ومقاييس الجودة 
 محايد 61.67 0.99 1.85

يتميز نظام الرقابة بالمرونة لمواجهة التغيرات التي   33

 العمل المختلفة  أساليبعلى  تطرأ
 محايد 66.67 1 2

 محايد 74.67 0.94 2.24 والمتابعة يوجد للجامعة دليل أداء واضح للمراقبة  44

 محايد 69 0.99 2.07 الدرجة الكلية 

متوسط العبارات التي تقيس التحديات لتطبيق الجودة في  إلى أن  (4)تشير معطيات الجدول رقم 
وانحراف   2.07 ية وقد بلغت الدرجة الكلية للفقرات متوسط حسابي قدرهدار جامعة الزاوية من الناحية اإل

حيث جاءت   درجة محايد مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.99معياري مقداره  
بأقل   ي دار ء التغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإلجراة الجامعة خططا استراتيجية إلإدار فقرة تمتلك 

صعوبة التواصل بين   جاءت فقرة  ،التخطيطموافقة غير موافق لوظيفة  مستوى  وب   1.5  متوسط حسابي قدره
دار والكليات و   األقسام   ،موافقة موافق لوظيفة التنظيممستوى  وب  2.41بلغ    ات الجامعة بأقل متوسط حسابيا 

ات األخرى للمتابعة  دار االتصال المستمر مع اإلعلى    عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة  جاءت العبارة
ة  إدار جاءت العبارة تقوم    ،محايد لوظيفة التوجيهمستوى  وهي تقع عند    1.89والتي بلغ متوسطها الحسابي  
وتقييم أداء العمل حسب معايير ومقاييس الجودة بأقل متوسط حسابي    األخطاءالجامعة بالمتابعة الكتشاف  

وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة على  يدل ما ،محايد لوظيفة الرقابةمستوى تقع عند  1.85بلغ 
 . يةدار الزاوية من الناحية اإل

 

 



 دراسة تطبيقية على جامعة الزاويةتحديات جودة التعليم العالي في ليبيا: 

 

303                                                                                                                   

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 التحديات البشرية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  3.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية البشرية (5)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية
مستوى  

 الموافقة 
ة الجامعة الكوادر البشرية المؤهلة في  إدارتستقطب  11

 داف الجامعة أهالتخصصات المختلفة لتحقيق 
 موافق  81.33 0.9 2.44

اء هيئة أعضتنظم الجامعة برامج تدريبية لجميع  22

 التدريس لمواكبة متطلبات الجودة 
 محايد 60 0.95 1.8

 محايد 75.33 0.97 2.26 قلة الوعي بثقافة الجودة والخوف من عملية التقييم 33
اء هيئة التدريس في تطبيق  أعضضعف مشاركة  44

 متطلبات الجودة في الجامعة 
 محايد 68 1 2.04

 محايد 60.33 0.98 1.81 ضعف الثقة بنتائج تطبيق نظام الجودة 55
تنفيذ البحوث على  اء هيئة التدريسأعضيتم تشجيع  66

 العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم 
 غير موافق  45.67 0.78 1.37

 محايد 65 0.99 1.95 لجميع المحاور 

وانحراف   1.95 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (5)تشير معطيات الجدول رقم 
حيث جاءت   درجة محايد مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.99معياري مقداره  

داف  أهة الجامعة الكوادر البشرية المؤهلة في التخصصات المختلفة لتحقيق إدار ي تستقطب ولبالمرتبة األ
حيث   ،موافقمستوى وهي تقع عند  0.9وانحراف معياري  2.44الجامعة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

تنفيذ البحوث العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم  على  اء هيئة التدريسأعضالعبارة يتم تشجيع  جاءت 
وجود تحديات  على    ما يدل  ،بغير موافق  0.78وانحراف معياري    1.37وأفكارهم بأقل متوسط حسابي بلغ  

 لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية البشرية. 

 التشريعية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية التحديات  4.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التشريعية (6)جدول 
المتوسط  العبارة ر

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى 

 الموافقة 

والقوانين المتعلقة بالجودة  األنظمةالغموض في  11

 بالجامعة
 موافق 79.67 0.89 2.39

ضعف القوانين واألنظمة المستخدمة في تطبيق  22

 الجودة
 محايد 76.67 0.94 2.3

هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم  33

 وتحكم متطلبات الجودة في الجامعات
 محايد 71.67 0.99 2.15

والقوانين  األنظمةغياب العدالة في تطبيق  44

 والغموض في تطبيقها بالجامعات
 موافق 80.33 0.91 2.41

المطالبة بإعداد لوائح وقوانين متطورة تسهم في  55

 األداءتحقيق الجودة في 
 موافق 81.33 0.9 2.44

 موافق 78 0.93 2.34 لجميع المحاور
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وانحراف  2.34 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (6تشير معطيات الجدول رقم)
درجة موافق حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.93معياري مقداره  

والتي بلغ متوسطها    األداءي المطالبة بإعداد لوائح وقوانين متطورة تسهم في تحقيق الجودة في  ولبالمرتبة األ
حيث جاءت العبارة هناك قصور في    ،موافقمستوى  وهي تقع عند    0.9وانحراف معياري    2.44ي  الحساب

  2.15التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة في الجامعات بأقل متوسط حسابي بلغ 
ناحية  وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من العلى  بمحايد ما يدل 0.99وانحراف معياري 

 . التشريعية

 التحديات المالية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  5.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية المالية  (7)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى  

 الموافقة 
 موافق  91.33 0.67 2.74 ضعف الدعم المالي المقدم لألبحاث العلمية  11
اء هيئة التدريس عضة الجامعة مكافآت ألإدارتمنح  22

   لمشاركتهم المتميزة في تحقيق الجودة في العمل
 غير موافق  43.33 0.71 1.3

ورفع   يلبي نظام الحوافز المعمول به بالجامعة طموحات 33

 اء التدريس بالجامعة أعضى واالنتماء لدالوالء مستوى 
غير  38.33 0.52 1.15

 موافق 

 موافق  84 0.86 2.52 تطبيق الجودة بالجامعة يحتاج مبالغ مالية كبيرة  4

 موافق  90 0.71 2.7 تطبيق الجودة بالجامعة  على  ضعف الموارد المالية يؤثر 54
 محايد 69.33 1.00 2.08 لجميع المحاور 

وانحراف   2.08 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (7معطيات الجدول رقم )تشير 
درجة محايد حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،1.00معياري مقداره  

وانحراف    2.74ي ضعف الدعم المالي المقدم لألبحاث العلمية والتي بلغ متوسطها الحسابي  ولبالمرتبة األ
حيث جاءت العبارة يلبي نظام الحوافز المعمول به بالجامعة   موافقمستوى وهي تقع عند  0.67معياري 

  1.15لغ العاملين بالجامعة بأقل متوسط حسابي ب ىالوالء واالنتماء لد مستوى طموحات العاملين ورفع 
وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من  على  ما يدل ،بغير موافق 0.52وانحراف معياري 

 . الناحية المالية
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 التحديات التقنية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  6.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنية (8)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
 الموافقة مستوى  النسبة المئوية

1
1 

 موافق  92.67 0.6 2.78 قلة المخصصات المالية الالزمة لتوفير التقنية الحديثة 

 موافق  90 0.71 2.7 قلة األجهزة التقنية الحديثة في الجامعة   22
3
3 

نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل  

 وصيانة األجهزة التقنية الحديثة  
 موافق  87.67 0.78 2.63

4
4 

القيام  إلى  توفير التقنيات الحديثة في الجامعة يؤدي 

 بالعمليات المختلفة وتحقيق الجودة في العمل  
 موافق  92.67 0.63 2.78

5
5 

 موافق  91.33 0.67 2.74 األكاديمي قلة الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة للعمل 

 موافق  91 0.68 2.73 لجميع المحاور 

 
وانحراف   2.73 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (8تشير معطيات الجدول رقم )

درجة موافق حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.68معياري مقداره  
  2.78ي قلة المخصصات المالية الالزمة لتوفير التقنية الحديثة والتي بلغ متوسطها الحسابي  ولبالمرتبة األ

بة حيث جاءت العبارة نقص العناصر البشرية المدر   ،موافقمستوى  وهي تقع عند    0.78وانحراف معياري  
  0.6وانحراف معياري  2.63والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة بأقل متوسط حسابي بلغ 

 . وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنيةعلى  ما يدل ،بموافق

 نتائج الدراسةتحليل ومناقشة  5.9
مية تطبيق نظام الجودة بأقل متوسط حسابي  أهالمركزية ب ة دار ت نتائج الدراسة ال توجد قناعة اإلأظهر  •

ة المركزية بتطبيق  دار هناك قناعة لإلأن على  ما يدل ،بغير موافق 0.86وانحراف معياري  1.48بلغ 
ما   ،عدم وجود عائق لتطبيق نظام الجودة من الناحية القياديةعلى  وهو ما يدل نظام الجودة بالجامعة

 .(2019) لة وأبوجاللةأبوشعامع دراسة  يتوافق
ة الجامعة خططا استراتيجية  إدار ية حيث جاءت فقرة تمتلك  إدار وجود تحديات  على    ت نتائج الدراسةأظهر  •

موافقة مستوى وب 1.5 ي بأقل متوسط حسابي قدرهدار ء التغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإلجراإل
تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية  وجود على  ما يدل ،غير موافق لوظيفة التخطيط 

 .(2019) أبوشعالة وأبوجاللةمع دراسة يتوافق ما  ،يةدار اإل
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هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة في أن ت نتائج الدراسة أظهر  •
وجود تحديات على  ما يدل ،بمحايد   0.99وانحراف معياري  2.15الجامعات بأقل متوسط حسابي بلغ 

 .لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التشريعية
حيث جاءت العبارة يلبي نظام   ، ت نتائج الدراسة وجود عوائق مالية لتطبيق الجودة في الجامعةأظهر  •

جامعة  العاملين بال ى الوالء واالنتماء لد مستوى الحوافز المعمول به بالجامعة طموحات العاملين ورفع 
وجود تحديات لتطبيق  على    ما يدل  ،بغير موافق  0.52وانحراف معياري    1.15بأقل متوسط حسابي بلغ  

 .(2012) أ إدريسمع دراسة يتوافق ما  ،الجودة في جامعة الزاوية من الناحية المالية
نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة  أن  ت نتائج الدراسة  أظهر  •

وجود تحديات لتطبيق  على  ما يدل ،بموافق 0.6وانحراف معياري  2.63بأقل متوسط حسابي بلغ 
 أ إدريس ( ودراسة2016) مع دراسة قمبريتوافق ما  ،الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنية

(2012) . 
حيث جاءت العبارة يتم تشجيع   ،ت نتائج الدراسة وجود عوائق بشرية لتطبيق الجودة في الجامعةأظهر  •

تنفيذ البحوث العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم بأقل متوسط  على  اء هيئة التدريسأعض
وجود تحديات لتطبيق الجودة في  على   ما يدل ،بغير موافق  0.78وانحراف معياري   1.37حسابي بلغ 

 . (2012) أ إدريس ( ودراسة2016) قمبرمع دراسة يتوافق ما  جامعة الزاوية من الناحية البشرية.

 توصيات الدراسة نتائج و  .10
 نتائج الدراسة  1.10

 التالية:   توصلت الدراسة إلى النتائج
ائق  و وهو ما يدل على عدم وجود ع  جامعة الزاويةفي  هناك قناعة لإلدارة المركزية بتطبيق نظام الجودة   •

 . بالجامعة  لتطبيق نظام الجودة من الناحية القيادية
، وهو ما يدل  لتحسين النظام اإلداري في جامعة الزاوية خططا استراتيجية إلجراء التغيرات  عدم وجود  •

 . جامعةالوجود تحديات إدارية لتطبيق الجودة في  على
ما يدل   ،جامعة الزاويةفي هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة  •

 جامعة من الناحية التشريعية. العلى وجود تحديات لتطبيق الجودة في 
طموحات العاملين ورفع مستوى   ال يلبي جامعة الزاويةفي المعمول به والدعم المالي نظام الحوافز  •

جامعة من  الما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في  ،العاملين بالجامعةى اء لد الوالء واالنتم
 . الناحية المالية

أظهرت نتائج الدراسة أن نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية   •
 .جامعة من الناحية التقنيةالما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في    ،جامعة الزاويةفي    الحديثة



 دراسة تطبيقية على جامعة الزاويةتحديات جودة التعليم العالي في ليبيا: 

 

307                                                                                                                   

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

على تنفيذ البحوث العلمية ومناقشة مقترحاتهم   جامعة الزاويةفي  تشجيع أعضاء هيئة التدريسعدم  •
 جامعة من الناحية البشرية. الما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في   ،وأفكارهم

 توصيات الدراسة   2.10
 : التاليةتوصيات ال تقديميمكن  ،بناء على نتائج الدراسة

في عملية   ية الحديثةدار وضع الخطط االستراتيجية الالزمة لتحسين ومواكبة التطورات اإل العمل على •
 . جامعة الزاويةفي  الجودة

والقوانين التي تواجه تطبيق الجودة وتحديتها   األنظمةالتحديات المتمثلة في على  ضرورة التغلب  •
 . وتطويرها لنجاح تطبق الجودة بالجامعة

 الجامعة. في توفير الدعم المالي الالزم لتطبيق الجودة  •
التقنيات توفير و  ، توفير العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة •

 .الالزمة لعملية الجودة في الجامعة الحديثة لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية
قامة و جامعة على تنفيذ البحوث العلمية التشجيع أعضاء هيئة التدريس في  • عمل الوورش ندوات الا 

  المستويات اإلدارية.نشر ثقافة الجودة بالجامعة لكل خاصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية و 
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 ملخص البحث

للحوكمة في القطاع المصةةرفي الليبي من هدفت هذه الدراسةةة لتحديد مدى تطبيق اآلليات المحاسةةبية  
وجهة نظر العاملين في هذا القطاع، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على صحيفة استبيان، وزعت صحيفة  
االستبيان على عينة عشوائية بسيطة من العاملين بالمصارف التجارية العامة والخاصة ومصرف ليبيا المركزي 

(، وأظهرت النتائج قصةةةور من قبل المصةةةارف التجارية  212لحة للدراسةةةة  وبلغ عدد صةةةحال االسةةةتبيان الصةةةا
الليبية ومصةةةةةةةةرف ليبيا المركزي في التزام بتطبيق اآلليات المحاسةةةةةةةةبية للحوكمة والمتمالة في لجان المراجعة، 

ظهرت والمراجعةة الةداخليةة، ومعةايير المحةاسةةةةةةةةةبةة والمراجعةة والقوانين والتشةةةةةةةةةريعةات، والمراجعةة الخةارجيةة، كمةا أ
الدراسةةةةةةة عدم وجود فروقات ذات داللة ةحصةةةةةةائية بين أراي العاملين في المصةةةةةةارف التجارية العام والخاصةةةةةةة  

 ومصرف ليبيا المركزي.
 اآلليات المحاسبية للحوكمة، القطاع المصرفي.: الدالةالكلمات 

The extent of the Libyan banking sector's commitment to apply the 

accounting mechanisms of governance 

Amin Aldarbag     Adel Alobeidi 

Omar Al-Mukhtar University    Benghazi University 

        adel.alobeidi@uob.edu.ly                                              amin.aldarbag@omu.edu.ly          

Abstract 

The purpose of this study is to identify the opinion of employees in Libyan commercial 

banks and the Central Bank of Libya about the extent of commitment to apply the 

accounting mechanisms of governance in the banking sector. A questionnaire was used to 

collect the data. The questionnaire was distributed to a random sample of employees in 

public and private commercial banks and the Central Bank of Libya which were (212). 

The results showed according to the participants’ opinion that all Libyan commercial 

banks and the Central Bank of Libya have insufficiency to apply the accounting 

mechanisms of governance ،namely ،audit committees ،internal audit ،laws and 

legislations and accounting and auditing standards ،and audit. The results also showed 

that there are no statistically significant differences between the participants’ opinion in 

public and private commercial banks and the Central Bank of Libya about the extent of 

commitment to apply the accounting mechanisms of governance. 
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 . المقدمة 1

للقطاع المالي عموما والمصررررررررفي صشررررررركم  اؤ  صررررررروصرررررررية لما    ي  م   ور في ا  تصرررررررا  
 صرررروصررررية الحوكمة في المصررررارا، ون را ل يا   المحلي وال ولي، وم  هذه ال صرررروصررررية تنص   

ررر حجم الم اطر في القطاع المالي والمصرفي في السنوات األ  ر  وما  ترتب عل ها م  آث ررر ررر ررر ررر ررر ار، رررررررررررر
لذا أصررررررررررررص  م  ال رررررررررررررورا ابتألار طرو ج     في م ار  األعمال وتح    الن م والتشررررررررررررري ات 

(، وم  هذا المنطلق 2017في)تقي ال   ، والقوان   م  أجم الحفاظ على سررر مة القطاع المصرررر 
أصر رت لجنة صا ل للر اصة المصررفية مجموعة م  ادصر ارات لتحسر   مصا ح الحوكمة المصررفية 

(، وته ا مصا ح صا ل للحوكمة ملى تحسرررررر   2009م  أجم  طاع مصرررررررفي سررررررليم )عب الرا و،  
س اد ار ، والترك   على أهمية آليات ات اذ القرارات  ا م المصرررررررا، وت  ي  ال ور الر ابي لمجل

عرامرم الألفراو  وال بر  لر ض أع ررررررررررررررراو مجلس اد ار  لألي  تمكنوا م  القيرام بواجصراتهم على أألمرم 
وجر ، كمرا ترك  على  رررررررررررررررور  اعتمرا  مجلس اد ار  على و يفرة المراج رة الر ا ليرة وال رارجيرة، 

رر و ما  م ومة سياسات المكافآت م  أه اا المصرا، وا  ار  المص ررر رر ررر رر ررر رر ررر ررر رر ررر رر ررر رر را صشفرررررررررررررررررررررررررر رر رر رر افية  رررررررررر
 (.2018)عكاش وم مرا، 

 السابقة . البحوث2  

ع   م  ال راسررررررات تناولت الحوكمة في القطاع المصرررررررفي الل بي صشرررررركم عام ومنها على سررررررب م 
( التي ه فت ملى تو ررررررري  م ض   ر  المصرررررررارا على تطب ق 2014المثال  راسرررررررة السررررررراع ا )

ب راسرررررررررررررة لتح    م ض م راي المسررررررررررررراهم   في   Zagoub & (2018) Daragiالحوكمة، و ام 
( التي 2020المصرررارا التجارية الل بية لمفهوم وممارسرررات حوكمة الشرررركات، و راسرررة شرررصشررراصة )

في ص ض فروع مصررا الصرحارا في   2006ه فت ملى  ياس م ض تطب ق توصريات لجنة صا ل 
فرت ملى اسررررررررررررررت رض تطب ق الحوكمرة في ( والتي هر  2020طرابلس، و راسرررررررررررررررة رجرب وم هوب )

المصررررررررررررارا التجارية ال املة في م  نة مر و وم ض تطب ق مصا لها ، ولأل  القل م منها رك  على 
اآلليات المحاسبية للحوكمة سواو أألانت هذه اآلليات منفر   أو مجتم ة وم  هذه ال راسات  راسة 

او  المراج رة وجو   الم لومرات ( التي  رسرررررررررررررررت أثر مهرام لجرا  المراج رة على كفر 2012حمر  ) 
صالتقارير المالية صالمصررررررررارا الل بية، و   توصررررررررلت ال راسررررررررة ملى وجو  ت ث ر م جابي لمهام لجا  



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      312

  

www.eps.misuratau.edu.ly 

المراج ة على كفاو  وفاعلية المراج ة وجو   الم لومات صالتقارير المالية حسررررب وجهة ن ر ع نة 
ة مهام وممارسررررات لجا  المراج ة ( التي ه فت ملى تح    ع  2018ال راسررررة، و راسررررة عطية )

في المصرررررارا التجارية الل بية والح  م  ممارسرررررات م ار  األروال، و   توصرررررلت ال راسرررررة ملى أ  
هناي ع  ة طر ية ب    يام لجنة المراج ة صمهامها المناط بها والح  م  ممارسررررررات م ار  األروال 

لت ام المصررررررارا الل بية صال ررررررواص  في المصررررررارا التجارية الل بية، وأوصررررررت ال راسررررررة ص رررررررور  ا
ال اصرررة بتألوي  لجا  المراج ة لما لها م   ور كب ر في  يا   الثقة والشرررفافية في القوالم المالية، 

( التي ه فت ملى تح    اآلليات المحاسرررررربية للحوكمة التي تح  2019و راسررررررة ال ب  ا وال رواو )
الل بيرة، أ هرت النترالأ أ  كرم اآلليرات م  الفسرررررررررررررررا  المرالي واد ارا في المصرررررررررررررررارا التجراريرة 

المحاسررررررربية للحوكمة والمتمثلة في م ا  ر المحاسرررررررصة والمراج ة والقوان   والتشرررررررري ات، والمراج ة 
ال ا لية، والمراج ة ال ارجية، ولجا  المراج ة لها  ور في الح  م  الفسررررررررررا  المالي واد ارا في 

 المصارا التجارية في حال تطبيقها.

ل اسرت راض ال راسرات السراصقة  ت ر  أ  هذه ال راسرات لم تشرمم كم اآلليات المحاسربية وم    
نما كانت ت رس ص ض منها وصشررركم منفر  صاسرررتثناو  راسرررة ال ب  ا وال رواو ) ( 2019للحوكمة وا 

فق   رسرررررت اآلليات المحاسررررربية للحوكمة التي تح  م  الفسرررررا  المالي واد ارا، ولم تح   أا م  
السرررررررررراصقة م ض الت ام القطاع المصرررررررررررفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسرررررررررربية للحوكمة ال راسررررررررررات 

مجتم ة، كما أ  ما تم است را   م   راسات ساصقة كا  نطا ها مح   صمصرا أو م  نة واح  ، 
 وكذلي لم تشمم ال راسات الساصقة مصرا ل بيا المرك ا.

 ة البحثةةةةةةةمشكل .3

وصما أ  الحوكمة م    ل أ واتها الم تلفة و اصًة اآلليات المحاسبية والمتمثلة في م ا  ر  
المحاسبية والمراج ة والقوان   والتشري ات، ولجا  المراج ة، والمراج ة ال ا لية، والمراج ة 

فا لت ام بتطب ق    ال ارجية لها  ورًا كب رًا في ت  ي  وتف  م عمم األجه   الر ابية ال ا لية وال ارجية،
آليات و واع  الحوكمة م   بم م سسات ال ولة    ا ملى الح  م  الفسا  المالي واد ارا ف ها  

; ال ب  ا و ال رواو، 2016; مشكور و عب ، 2012و يا   كفاو  أ الها ) بروش و  هيمي، 
ال حتى و تنا       –ش ن  ش   صا ي م سسات ال ولة    -(، غ ر أ  القطاع المصرفي الل بي  2019

الحالي ي اني م  سوو اد ار  وتفشي  اهر  الفسا  المالي واد ارا وصشكم مت ا   طصقًا لتقارير  
)  وا  المحاسصة    2018،  2017،  2016،  2015،  2014  وا  المحاسصة ع  السنوات األ  ر   
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عوام  (، وتقارير المن مة ال ولية للشفافية لأل2019، 2018، 2017، 2016، 2015الل بي، 
والذا أ هر ص   ل بيا تقص  في ذ م القالمة وت   م  ال ول األألثر فسا ًا    2020و   2019و  2018

ها رررررررررررررر  مراأل  ع  تصنيفررررررررررررا تراج ت أرورررررررررررررررعالميًا وعروي، وصحسب أ ر تقرير للمن مة فإ  ل ب 
 ((Transparency International, 2021،2020، 2019  ، 2012ع  عام 

ية ررررررأصصحت الحوكمة م  الم ا  ر األساسية التي تشَ   عل ها اله لات والسلطات الر ابية ال ول 
(، و   أص ر مصرا ل بيا  2019وفي مق متها لجنة صا ل للر اصة المصرفية )ال ب  ا وال رواو، 
مجلس م ار  مصرا ل بيا المرك ا المرك ا  ليً  للحوكمة في القطاع المصرفي أُعتم  صموجب  رار  

، والذا  ت م  الح  األ نى م  الم ا  ر المطلوب تطبيقها م  طرا 2010( لسنة 20ر م )
المصارا الل بية كما جاو في ال ل م نفس ، وصحسب ما هو منشور على المو   الرسمي لمصرا 

 رت رررررررررررررر ت التي صررررررررررررررررررل بيا المرك ا ُن حظ  صور المصرا المرك ا الل بي في متاص ة الت   
  ررررررررررررررلس م ارتررررررررررررررربي لم يص ر ص    رار مجرررررررررررر، فالمصرا المرك ا الل IIIع  اتفا ية لجنة صا ل 

والذا و   بناًو على مقررات اتفا ية   -  2010 ول و  15والصا ر في  2010لسنة  20ر م 
ة رررررررررررأا  رار أو  ل م للحوكمة  واألب مقررات اتفا ية لجن - 2006وت  ي تها في  IIلجنة صا ل 

وت  ي تها أو يص ر ت ليمات  ل م بها المصارا التجارية وغ رها م  المصارا صا لت ام   IIIصا ل 
وت  ي تها وال اصة  2010نوفمبر  12بتطب ق مقررات اتفا ية لجنة صا ل المصا و عل ها في 

،  2012ة رررررررررررررررررراية سنرررررررررررررررالمصا ح التوج هية للحوكمة في المصارا، والتي ب أ ال مم بها م  نهص
)طب بم وووم   ،   2019على أ  تتق   المصارا جمي ها بتطب ق كامم ا تفا ية  بم ب اية سنة 

، كم هذه ادص ارات IVل (، واأل  تس ى لجنة صا ل ملى مص ار مقررات اتفا ية لجنة صا  2018
والت  ي ت والتغُ رات الحاصلة في القطاع المصرفي ال المي و  ال مصرا ل بيا المرك ا ي تم  

 على  ل م للحوكمة تم مع ا ه بناو على مقررات لم يُ   ي ت  ص . 
كم هذه الم شرات تست عي التسا ل والصح  حول م ض الت ام القطاع المصرفي الل بي صما ف ها  

 صرا ل بيا المرك ا بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة.م
 لذلي فإ  هذه ال راسة تس ى لإلجاصة على الس ال الرليسي التالي: 

ما مدى التزام القطاع المصرفي الليبي بتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة من وجهة نظر  -
 العاملين فيه؟ 

 البحث   ةرضي ةةةف .4

وجو   صرررور في ا لت ام. بتطب ق اآلليات المحاسررربية للحوكمة في توج    لة محصرررالية على   -
 القطاع المصرفي الل بي.

 و  تصار هذه الفر ية تم صياغة الفر يات الفرعية األرو ة التالية: •
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توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
راج ة والقوان   والتشرررري ات في القطاع المصررررفي الل بي والمتمثلة في م ا  ر المحاسرررصة والم

 م  وجهة ن ر ال امل   في .

توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
 والمتمثلة في لجا  المراج ة في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .

محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة توج    لة  •
 والمتمثلة في المراج ة ال ا لية في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .

توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
 في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .والمتمثلة في المراج ة ال ارجية 

  توج  فرو ات ذات   لة محصرررالية ب   أراو ال امل   في القطاع المصررررفي )التجارا ال ام  -
وال اؤ، مصررا ل بيا المرك ا( في تح    م ض ا لت ام بتطب ق اآلليات المحاسربية للحوكمة 

 في القطاع المصرفي الل بي.

 البحثدف ةةةةةه. 5

ته ا ال راسرة ملى تح    م ض الت ام القطاع المصررفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسربية للحوكمة 
 م  وجهة ن ر ال امل   في .

 حثةةةةية البةةةأهم. 6

ي راني القطراع المصرررررررررررررررفي الل بي م  ال ر  ر  م  المشرررررررررررررراألرم النراتجرة ع  عر   عوامرم منهرا مرا هو 
 ارجي ومنها ما هو مت لق صالقطاع المصرررفي، ول م م  أهم هذه المشررك ت ال ا لية هو تفشرري 
الفسررررررررا  المالي واد ارا وان  ام الثقة في القطاع المصرررررررررفي مما ح ا صالمو ع   ملى تجنب م  اع 

لهم في المصررررررارا مما تسرررررربب في نقؤ السرررررر ولة وما ترتب عل ها م  مشررررررك ت، وكم ذلي أموا
 رج  ملى سررروو اد ار  و ررر ا الر اصة ال ا لية، وتنص  أهمية هذه ال راسرررة م  أنها تحاول تسرررلي  
ال رررروو على أسررررصاب فشررررم القطاع المصرررررفي في أ او مهام  صالشرررركم المطلوب م    ل تح    

المصرررررررررررررررفي الل بي صقواعر  ومصرا ح وآليرات الحوكمرة وصشرررررررررررررركرم  راؤ اآلليرات  مر ض الت ام القطراع
 المحاسبية للحوكمة.
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 حةةةةةدود البحث .7

ا تصرت ال راسة على استقصاو وجهة ن ر ال امل   في المستويات اد ارية الم تلفة في المصارا 
، ولم تشمم ال ارسة ال امل   التجارية الل بية ال امة وال اصة ال املة في ل بيا ومصرا ل بيا المرك ا 

 . في المصارا الت صصية والمصارا الل بية ال ارجية

 إلطار النظري للبحثا
 اآلليات المحاسبية للحوكمة . 8

م  األهمية المت ا    التي تتمت  بها الحوكمة ناص ة م  ال ور الفّ ال الذا تل ص  للتقل م م  الم اطر  
  ل متصاع اآلليات السليمة لتحس   األ او )الج    وعب   التي تواجهها المصارا وذلي م  

( وتستن  الحوكمة في القطاع المصرفي على مجموعة م  اآلليات تن م ال   ة  2020الرحم ، 
ب   م ار  المصرا واألطراا األ رض المت املة م ها م  مستثمري  ومو ع   ومقتر    وغ رهم  

كمة حسب طبي تها ملى آليات  انونية وآليات ر ابية  (، و   صنفت آليات الحو 2017)ب  عيسى،  
( وتستحوذ اآلليات المحاسبية  2018وآليات تن يمية وآليات محاسبية )ال رواو وال ب  ا والألا يكي،

للحوكمة على النص ب األألبر م  ادجراوات واألسال ب، وكذلي تح ى صا هتمام والترك    و   
نا آليات الحوكمة صشكم عام ملى آليات  ا لية وآليات  (، وتص 2006غ رها م  اآلليات ) ل م،  

 ارجية، وم  هذا التصن ا يمكننا تصن ا اآلليات المحاسبية للحوكمة ملى آليات محاسبية  
  ا لية وأ رض  ارجية 

 اآلليات المحاسبية الداخلية 1. 8
تنص  اآلليات ال ا لية للحوكمة م   ا م المصرررا وتمثم مجموعة م  األنشررطة والف اليات  ا ل  

، وتت رم  (2015ال حيم، )وُت ثر صشركم مصاشرر أو غ ر مصاشرر في أ او المصررا لتحق ق أه اف  
 :اآلليات المحاسبية ال ا لية للحوكمة آل تا  هما لجنة المراج ة والمراج ة ال ا لية

 لجان المراجعة  1.1.8
ت   لجنة المراج ة م  اللجا  المهمة والتي أصص  وجو ها  روريًا في المصرا )ل  ر، 

(، فهي لجنة فرعية منبثقة م  مجلس اد ار  وتتألو  م  أع او مجلس اد ار  غ ر  2017
(، و    ا  ا هتمام صالجنة المراج ة صشكم كب ر ص   ا نهيارات  2019التنف ذ    )ال ب  ا وال رواو،  

ية الألب ر  التي ح ثت في نهايات القر  ال شري  وو ايات القر  الواح  وال شري ، ونت جة لهذه المال
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ا نهيارات  هرت ال     م  القوان   والتقارير في  ول م تلفة حول ال ام تل م أو توصي الشركات 
 في الو يات المتح   الذا 2002سنة  Sarbanes Oxleyبتشك م لجا  مراج ة منها  انو  

  2003في المملألة المتح   سنة  Report Smithأل م الشركات بتشك م لجا  مراج ة، وتقرير 
الذا ت م  توصيات تت لق ب ور لجنة المراج ة ومس ولياتها وكيفية ادفصال ع  هذه  

(، وتترك  مس وليات لجنة المراج ة على  2017المس وليات في التقارير ال ورية )عابي وسر وي،  
(، وادشراا 2019لم المالية  بم تسليمها ملى مجلس اد ار  )صطاهر ووراهمية، مراج ة القوا

والمتاص ة أل او المراج    ال ا ل    وال ارج    وادشراا على م ار  الم اطر والت أل  م  تطب ق  
جراوات الر اصة 2019الحوكمة صالشكم المطلوب )ال ب  ا وال رواو،  (، و ما  فّ الية أن مة وا 

ية وادشراا عل ها، والتوصية بت     المراج  ال ارجي وتق يم أعمال  وتح    أت اص  )ل  ر، ال ا ل
2017.) 

 الداخلية المراجعة  2.1.8
 ا  ا هتمام صالمراج ة ال ا لية في المصارا نت جة ل يا   الم اطر التي  واجهها القطاع  

، ف ور  (2017ب  عيسى، )ها المصرفي ن را للتطور الحاصم في  و يا   ال  مات التي يق م
المراج  ال ا لي لم ي   يقتصر على المراج ة المحاسبية للت أل  م  س مة تسج م ال مليات المالية  

حؤ وتقويم م ض  ولأل  تطور بتطور القطاع المصرفي لتصص  عملية المراج ة ال ا لية أ ا  لف
فاعلية األسال ب الر ابية وت وي  اد ار  صالم لومات ووذلي أصص  برنامأ المراج  ال ا لي  ت م   
تقويم لفاعلية وكفاية م ار  الم اطر واألن مة الر ابية مثم ال مليات المالية واأل او وا لت ام 

مات ا ستشارية لإل ار  وال م و صالسياسات واللوال  التن يمية وأم  ن م الم لومات وتق يم ال   
، وجاو  م  م ا  ر الحوكمة التي ح  ها م ه  المراج     (2016ش روا، )على حٍ  سواو 

 ور المراج  ال ا لي  أ  IIA (The Institute of Internal Auditors)ال ا ل    األمريكي 
على أ     IIA، كما أأل   (2018م اريا،  و  نا ي  ) جب أ  يشمم م ار  الم اطر والر اصة والحوكمة  

 . (2013ك ر ا ، )المراج ة ال ا لية ت   م  األطراا الرليسية الم نية بتطب ق مفهوم الحوكمة 

 اآلليات المحاسبية الخارجية 2. 8
ب  ا اآلليات ال ا لية للحوكمة فإ  اآلليات ال ارجية للحوكمة تمثم ال وامم الم ثر  في أ او 

(، وتت م  اآلليات المحاسبية  2015المصرا والتي مص رها م   ارج المصرا )ال حيم، 
 :   والتشري ات والمراج ة ال ارجيةال ارجية للحوكمة آل تا  هما م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان 
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 المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات معايير  1.2.8
م ررررررر، وتتمثت   م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات م  اآلليات المهمة للحوكمة

م ررررررررررررررررررررررر  التي ت مرررررهذه اآللية في كم الم ا  ر والقواع  وادجراوات واللوال  والتشري ات والقوان 
 س ررررررررررررررش وا  ترررررررعلى تحس   أ او المصارا ص   ًا ع  سوو اد ار  واحتما ت الت عب والغ

، وم  الطبي ي أ  ت تلا هذه األن مة م  بل  آل ر مما  ن كس على الأليفية  (2017  ،ب  عيسى)
، وطصقًا لهذه اآللية تلت م المصارا بتطب ق م ا  ر  (2015 ،ال حيم)التي  تم بها تطب ق الحوكمة 

أو ال ولية، وكذلي الت ام المراج    ال ارج    بتطب ق م ا  ر   -م  وج   -المحاسصة المحلية 
 ال رواو)اج ة المصارا عن  القيام ص ملية مر  -حسب األحوال  -المراج ة المحلية أو ال ولية 

 . (2018وأ رو ، 

لى جانب م ا  ر المحاسصة والمراج ة  جب أ  تت م  القوان   والتشري ات نصوصًا تن   م  وا 
، وم  هذه القوان    (2016 ،ش روا)عمم الم سسات المالية في  م تطب ق حوكمة الشركات 

  2005لسنة    1، و القانو  ر م  2010لسنة    23في ل بيا على سب م المثال  انو  النشاط التجارا  
صش   تشجي     2010لسنة    9، والقانو  ر م  2012لسنة    46المصارا والم  ل صالقانو  ر م  صش    

صش   سوو المال، والن ام األساسي لسوو األوراو   2010لسنة  11ا ستثمار، والقانو  ر م 
 صش   مكافحة غس م األموال وغ رها م  القوان   ذات ال   ة.  2005لسنة    2المالية، والقانو  ر م  

 ةالخارجي ةالمراجع 2.2.8
ي   المراج  ال ارجي عنصرًا أساسيًا ومهمًا م  عناصر الحوكمة، فهو الرك    التي ترتأل  عل ها  

على أ   ور المراج  ال ارجي   IIAالحوكمة الج   ، وي ك  م ه  المراج    ال ا ل    األمريكي 
 ، ي    مس وليات الحوكمة في التحقق مما مذا كانت المصارا ت مم كم ما هو مفروض أ  ت مل

واألتشاا ومن  الفسا  المالي واد ارا صكم أشكال ، ومساع   مت ذا القرار م    ل ت وي هم  
(، و   أأل ت اتفا ية  2019بتقويم مستقم للبرامأ والسياسات وال مليات والنتالأ )ال ب  ا وال رواو،  

ى أ  تت م   على  ور المراج ة ال ارجية في الحوكمة في المصارا م    ل الت أل   عل   IIIصا ل  
القوالم المالية الم    والمنشور  م   بم المصرا على رأا مراج   ارجي مستقم، وعلى السلطات 

شراا كافي على عمم المراج  ال ارجي.  الر ابية الت أل  م  أ  المصارا ل  ها حوكمة وا 
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ات  كما أ  على المراج  ال ارجي عن   يام  ص ملية المراج ة مراج ة محافظ القروض، وم صص
 سالر القروض، واألصول المت ثر ، وتق يم األصول وت اول األوراو المالية وأنشطتها األ رض،  
وتوريق األصول، وم ض كفاية أن مة الر اصة ال ا لية على التقارير المالية )اللجنة ال روية للر اصة 

 (. 2014المصرفية، 

 اإلطار العملي للبحث
الطرو ادحصررررالية التي تم اسررررت  امها في ال راسررررة لتحل م البيانات في هذا الج و تم التطرو ملى 

 .المجم ة بواسطة استمار  ا ستبيا  المو عة على المشارك   في ال راسة

 منهجية البحث: 1 .9
تم ا عتما  على المنهأ الألمي في جم  وتحل م البيانات وتم اسررررت  ام صررررحيفة ا سررررتبيا  لجم  

 t-testبيانات ال راسرررة واسرررت  ام ادحصررراو الوصرررفي وادحصررراو ا سرررت  لي م    ل اسرررت  ام  
للمتوسرررررررطات لتح    اآلليات المحاسررررررربية للحوكمة المطصقة في القطاع المصررررررررفي م  وجهة ن ر 

لتحر  ر  مرا مذا كرانرت هنراي فروو ب   وجهرات ن ر  ANOVAفير ، وكرذلري ا تصرار التصرا      ال رامل  
 ال امل   صالمصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا.

 :مجتمع وعينة البحث 1 .1. 9
 تمثم مجتم  ال راسررررررة في ال امل   صالمصررررررارا التجارية الل بية ال امة وال اصررررررة ومصرررررررا ل بيا 

 ا، وتم أ ذ ع نة عشرروالية صسرريطة م  المصررارا التجارية ال امة وال اصررة تمثلت في أرو  المرك
مصررارا عامة وهي مصرررا الصررحارا والمصرررا التجارا الوطني ومصرررا الوح  ، ومصرررا 
الجمهورية وث ثة مصررررررررارا  اصررررررررة وهي مصرررررررررا التجار  والتنمية ومصرررررررررا ادجماع ال روي 

را ل بيا المرك ا، و   تم ا تيار ع نة عشرروالية صسرريطة م  والمصرررا المتح  صاد ررافة ملى مصرر 
مشرررراري   75مشرررراري م  المصررررارا التجارية ال امة و   150ال امل   بهذه المصررررارا تمثلت في  
مشررررراري م  مصررررررا ل بيا المرك ا، وتم تو ي  صرررررحيفة   60م  المصرررررارا التجارية ال اصرررررة و

شررر، و   تم تجمي  بيانات ال راسررة على فترات ا سررتبيا  عل هم ع  طريق التسررليم وا سررت م المصا
صرررحيفة اسرررتبيا  صرررالحة للتحل م م  المشرررارك     212، وتم اسرررت م  2020و  2019  ل سرررنة  

صرررحيفة   42و  58و  112م  المصرررارا التجارية ال امة وال اصرررة ومصررررا ل بيا المرك ا ص    
 يعلى التوال

 أداة جمع البيانات: 2 .1. 9
والتي تسرررراع    ال  نة،تم ا عتما  في ال راسررررة على أسررررلوب ا سررررتبيا  في جم  البيانات م  افرا  

 على ا تصار فر يات ال راسة المت لقة صمو وع ال راسة.



  ..املحاسبية للحوكمةمدى التزام القطاع املصرفي الليبي بتطبيق اآلليات 

 

319                                                                                                    

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 :تصميم استمارة االستبيان 2 .1. 9
اسرت  مت صرحيفة ا سرتبيا  لجم  بيانات ال راسرة، واحتوت الصرحيفة على ث ثة أج او ُ صرؤ 
الج و األول منهرررا للت ريا صررالرر راسررررررررررررررررة والقرررالم   عل هرررا، وُ صررررررررررررررؤ الج و الثررراني للم لومررات 

ومصرررررررررا ال يمغرافية، أما الج و األ  ر فكا    تصار أراو ال امل   صالمصررررررررارا التجارية الل بية  
، في القطراع المصرررررررررررررررفي الل بي اآلليرات المحراسرررررررررررررربيرة للحوكمرة مر ض تطب ق حول المرك ا ل بيرا 

( ُذو السررص   رجات في هذا الج و م  ا سررتبيا  كما هو Likert scaleواسررت  م مقياس ليكرت )
(، و   صررررررررررررررمم الج و الثال    تصار أرو  آليات محاسرررررررررررررربية للحوكمة 1مو رررررررررررررر  صالج ول ر م )

 وهي: (2019ال رواو، و ال ب  ا ) راسة ساصقة والمست لصة م  
 (.4عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13 وت ملجا  المراج ة  •
 (. 5عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13 وت مالمراج ة ال ا لية  •
عنصر كما هو مو   صالج ول  12 وت موالتشري ات  القوان  م ا  ر المحاسصة والمراج ة و  •

 (.6ر م )
 (.7عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13  وت مالمراج ة ال ارجية  •

 ( مقياس ليكرت السباعي 1جدول  
غ ر  البيا 

  مطبق
 مط  اً 

 مطبقغ ر  مطبقغ ر 
 لحٍ  ما

لحٍ    مطبق محا  
 ما

 ج ا  مطبق مطبق 

 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
المتوس  
المرج  
 المقابم

1-1.85 1.86-
2.71 

2.72-
3.57 

3.58-
4.43 

4.44-
5.29 

5.3-
6.15 

6.16-7 

 
 اختبارات الصدق والصالحية 3. 1. 9

وللت أل  م  ص حية صحيفة ا ستبيا  تم ا تصار ثصات وص و المقياس صاست  ام م امم ا رتصاط  
  تصار الثصات وحساب الجذر التروي ي لم امم ألفا كرونصاخ    Cronbach’s Alphaألفا كرونصاخ  

  0.6  تصار الص و، وي   ثصات المقياس مقبو  مذا كانت  يمة ألفا كرونصاخ أألبر م  أو تساوا 
( أ   يمة ألفا كرونصاخ لألم آلية على ح ض ولآلليات المحاسبية  2، وي حظ م    ل الج ول ر م )

للحوكمة مجتم ة    تجاو ت القيمة المقبولة مما ي ني أ  المقا يس المست  مة تتمت  صالص حية  
 ب ر ع  والثصات، وكذلي الحال صالنسصة لص و المقياس مما   ل على   ر  ال صارات على الت
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المتغ رات التي تقيسها بو ول ومو وعية، كما ت ل على أن  سوا  تم التوصم ملى نفس النتالأ  
 تقريصا مذا أع   تطب ق ال راسة على نفس ال  نة مستقص . 

 
 ( قيم ابات وصدق المقياس 2جدول رقم  

 ثصات المقياس ع   ال ناصر البيا 
 Cronbach’s 

Alpha 

ص و  
 المقياس

 0.976 0.953 13 المراج ةلجا  
 0.972 0.946 13 المراج ة ال ا لية 

 0.978 0.956 12 م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات
 0.979 0.959 13 المراج ة ال ارجية 
 0.991 0.983 51 مجتم ة اآلليات المحاسبية للحوكمة

 
 وتحليل البيانات األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصال  2. 9

 المعلومات الديموغرافية اسة وفق وصال عينة الدر   1.2.9
نسصة  والتي تب   أ  غرافية للمشارك   في ال راسة و ( الم لومات ال يم3 و   الج ول ر م )

المشاركو  م  المو ف      فق  كانت نسصة،  صكث رالمشارك   م  الذكور كانت أعلى م  نسصة ادنا   
المشارك   م  الحاصل   على الشها ات  أغلب كا  %، و 16% ب نما نسصة المشاركات كانت 84

كما أ  ع نة ال راسة كانت متنوعة ب   مستويات %، 90 كانت أألثر م والتي  ال ليا الجام ية
ابي وا نحراا الم يارا و   بلغ المتوس  الحساد ار  الم تلفة م  ال ليا والمتوسطة ملى ال نيا، 

على التوالي( وكانت سنوات ال بر    6.59، 10.18)مجتم ة ل    سنوات ال بر  ل  نة ال راسة 
را االمص  م   للمشارك  أعلى منها صالنسصة    مصرا ل بيا المرك ا م     المشارك  ل  نة ال راسة م   
  للمشارك     لسنوات ال بر    يارا ال اصة فق  بلغ المتوس  الحسابي وا نحراا المالتجارية ال امة و 

على التوالي( ب نما كانت المتوس  الحسابي وا نحراا  7.76،  14.28)   مصرا ل بيا المرك ا م   
المتوس  ،  على التوالي(  5.58،    8.83)  ال امةالمصارا  للمشارك   م     لسنوات ال بر   الم يارا 

  6.38،  9.8)  ال اصةالمصارا للمشارك   م   لسنوات ال بر  الحسابي وا نحراا الم يارا 
 على التوالي(.
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 ( المعلومات الديموغرافية3جدول رقم  
 النسبة العدد البيان
 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام 

        الجنس 
 %84 %88.1 %81 %83.9 178 37 47 94 ذكر

 %16 %11.9 %19 %16.1 34 5 11 18 ىأنث 

        الوظيفة 
 %0.5  %1.7  1  1  رئيس مجلس إدارة 

 %4.7  %6.9  10  4  مدير إدارة 

 %4.2 %2.4 %3.4 %0.9 9 1 2 1 مدير فرع 

 %0.5 %2.4 %1.7  1 1 1  نائب مدير فرع 

 %0.5  %1.7  1  1  مدير وكالة 

 %1.4  %5.2  3  3  نائب مدير وكالة 

 %17 %14.3 %24.1 %14.3 36 6 14 16 رئيس قسم 

 %3.8 %14.3 %1.7 %0.9 8 6 1 1 رئيس وحدة 

 %61.3 %66.7 %46.6 %75.9 130 28 27 85 موظف 

 %2.8  %5.2 %2.7 6  3 3 مساعد مدير إدارة 

 %0.9   %1.8 2   2 مساعد مدير فرع 

 %0.9   %1.8 2   2 مراجع داخلي 

 %0.9   %1.8 2   2 قسم مساعد رئيس  

 %0.5  %1.7  1  1  إدارة نائب مدير 

        المؤهل 
 %2.4 %4.8 %3.4 %0.9 5 2 2 1 معهد متوسط 

 %7.1 %14.3 %5.2 %5.4 15 6 3 6 معهد عالي

بكالوريوس أو  
 ليسانس

99 52 19 170 88.4% 89.7% 45.2% 80.2% 

 %10.4 %35.7 %1.7 %5.4 22 15 1 6 ماجستير
 

 االختبارات اإلحصائية   نتائج 2.2.9
تم حساب المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا لتحل م أراو ع نة ال راسة ع  م ض الت ام 
المصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة،  

لمحاسبية للحوكمة  وتم ذلي صحساب المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا ل ناصر اآلليات ا
للمصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا كً  على ح   ومجتم ة، و   أ هرت 

 النتالأ ا تي: 
 ليل عناصر المتغير لجنة المراجعة تح  1.2.2.9
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( أ  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا  رو  أ   4أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )
غ ر "لجنة المراج ة" غ ر مطصقة لحٍ  ما صاستثناو  مس عناصر كانت أراوهم  أغلب عناصر المت

( وهي )تت أل  لجنة المراج ة م  الت ام  4.24، 3.69ف ها محا    صمتوس  حسابي تراول ب   ) 
المصرا صقواع  الحوكمة، تت أل  لجنة المراج ة م  كفاية ادفصال والشفافية في التقارير المالية، 

راج ة ب   المراج ة ال ا لية والمراج  ال ارجي ومجلس اد ار ، تشرا لجنة المراج ة  تنسق لجنة الم
على عمم المراج  ال ا لي، توصي لجنة المراج ة بت     وا عفاو وتح    أت اب المراج  ال ارجي(  
ب نما كانت أراو المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة تتج  في أغلبها ملى أ  عناصر  
المتغ ر "لجنة المراج ة" مطصقة لحٍ  ما، وكمحصلة آلراو ال  نة ككم كانت المتوس  الحسابي يش ر  

 (.5.02، 4.75  حسابي تراول ب   ) ملى أ  عناصر المتغ ر كلها مطصقة ملى حٍ  ما صمتوس
 عناصر المتغير المراجعة الداخليةتحليل   2.2.2.9

( أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية  5)أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م  
ال اصة  رو  أ  جمي  عناصر المتغ ر "المراج ة ال ا لية" مطصقة ملى حٍ  ما في المصارا 

(، ووافقهم الرأا المشارك   م   5.22،  4.86التجارية ال اصة صمتوس  حسابي تراول ب   )
متغ ر م  أنها مطصقة لحٍ  ما صاستثناو عنصري  المصارا التجارية ال امة في أغلب عناصر ال

 رو  أنها مطصقة وهما )تقوم المراج ة ال ا لية صفحؤ أسال ب عمم المس ول   ع  الحوكمة  
والت أل  م  ن اهتهم، تق م المراج ة ال ا لية تقاريرها للجنة المراج ة وليس د ار  المصرا( وصمتوس  

على التوالي(، أما فيما  ت لق صآراو ع نة ال راسة    5.30،  5.32حسابي  ريب ج ًا م  الح  األ نى )
م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا فكانت تش ر في م  مها ملى الحيا  صاستثناو عنصر  
واح  وهو )تق م المراج ة ال ا لية ب ور فّ ال في م ار  الم اطر( فق  كا  المتوس  الحاسبي لهذا 

(، كانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ   3.10ملى حٍ  ما )ال نصر يش ر ملى ع م التطب ق 
 عناصر المتغ ر "المراج ة ال ا لية" مطصقة ملى حٍ  ما.

 لجنة المراجعة ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير  4جدول رقم  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البيان

 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام
تعمل لجنة المراجعة  
على تدعيم استقالل  

 المراجع الداخلي. 

5.26 5.12 3.40 4.85 1.1759 1.3647 1.0136 1.3982 

تعمل لجنة المراجعة  
على تدعيم استقالل  
 المراجع الخارجي. 

5.35 5.05 3.40 4.88 1.0285 1.2763 1.3803 1.3872 

المراجعة  تتأكد لجنة 
من التزام المصرف  

 بقواعد الحوكمة. 

5.29 5.14 3.98 4.99 1.0958 1.3172 1.2971 1.2989 

تفحص لجنة المراجعة  
تقارير مجلس اإلدارة  

 وتراجعها. 

5.25 5.09 3.12 4.78 1.2044 1.2744 1.2138 1.4765 
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تعمل لجنة المراجعة  
على الحد من إساءة  

استخدام مجلس اإلدارة  
 لسلطاته. 

5.14 5.16 3.12 4.75 1.2865 1.4486 0.9423 1.5055 

تسهم لجنة المراجعة  
في تحديد المخاطر التي  

تؤثر على القوائم  
 المالية. 

5.25 5.17 3.40 4.86 1.0946 1.2585 0.8571 1.3153 

تسهم لجنة المراجعة  
في تقييم فاعلية إدارة  

 المخاطر. 

5.35 5.09 3.12 4.83 1.0630 1.3545 1.2138 1.4559 

تشرف لجنة المراجعة  
على إعداد التقارير  

 المالية. 

5.21 5.14 3.26 4.81 1.1502 1.4074 1.2506 1.4589 

تتابع لجنة المراجعة  
التقارير الواردة من  

الجهات الرقابية وتعمل  
على تصحيح  
 التجاوزات. 

5.22 4.91 3.55 4.81 1.0714 1.4301 0.8612 1.3081 

تتأكد لجنة المراجعة  
من كفاية اإلفصاح  

والشفافية في التقارير  
 المالية. 

5.12 5.05 3.69 4.82 1.0462 1.5151 0.8407 1.2839 

تنسق لجنة المراجعة  
بين المراجعة الداخلية  
والمراجع الخارجي  

 ومجلس اإلدارة. 

5.30 5.14 4.12 5.02 1.1456 1.3822 1.5492 1.3715 

المراجعة  تشرف لجنة 
على عمل المراجع  

 الداخلي. 

5.25 5.00 3.81 4.90 1.0354 1.3245 1.0415 1.2463 

توصي لجنة المراجعة  
بتعيين وإعفاء وتحديد  

أتعاب المراجع  
 الخارجي. 

5.37 4.76 4.24 4.98 1.0483 1.5254 1.4451 1.3471 

 
 المراجعة الداخلية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 5جدول رقم  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البيان

 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام
تقوم المراجعة الداخلية  
بمراجعة قبلية وبعدية لكل  
 المعامالت المالية. 

5.21 5.05 3.95 4.92 1.1480 1.4918 1.1252 1.3322 

تقوم المراجعة الداخلية  
بمراجعة قبلية وبعدية لكل  
 المعامالت اإلدارية. 

5.14 5.17 3.81 4.89 1.1379 1.2996 1.1737 1.3013 

تقوم المراجعة الداخلية بتقييم 
مدى التزام المصرف بمبادئ  

 الحوكمة. 

5.13 4.93 3.95 4.84 1.3322 1.4733 0.9866 1.3835 

تقوم المراجعة الداخلية  
بتطوير عملها باستمرار من  
خالل استخدام التكنلوجيا  
 الحديثة. 

5.12 5.12 3.67 4.83 1.3406 1.3518 0.9283 1.3938 

تقوم المراجعة الداخلية  
بفحص أساليب عمل  

5.32 4.95 3.67 4.89 1.0502 1.4561 1.2030 1.3534 
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المسؤولين عن الحوكمة  
 والتأكد من نزاهتهم.
تقوم المراجعة الداخلية بتقديم  
 خدمات االستشارات. 

5.20 4.93 3.67 4.82 1.0120 1.5317 0.7544 1.2753 

بدور  تقدم المراجعة الداخلية 
 . فعال في إدارة المخاطر

5.06 4.88 3.10 4.62 1.2754 1.5455 0.8500 1.4922 

تقوم المراجعة الداخلية  
الرقابة الداخلية  بفحص نظام 

 بشكل دوري. 

5.10 5.02 3.67 4.79 1.2661 1.3441 0.7544 1.3258 

تضمن المراجعة الداخلية  
اإلفصاح الشامل عن التقارير  
 المالية. 

5.20 5.19 4.24 5.00 1.2794 1.3437 1.1001 1.3152 

تركز المراجعة الداخلية من  
خالل عملها على اكتشاف  
 الغش والتزوير. 

5.02 5.10 3.67 4.77 1.1149 1.3853 1.3190 1.3475 

تتمتع المراجعة الداخلية  
باستقاللية عن إدارة  
المصرف وحيادية في أداء  
 عملها.

5.21 5.22 3.95 4.96 1.2239 1.5107 1.3606 1.4204 

تقدم المراجعة الداخلية  
تقاريرها للجنة المراجعة  
 وليس إلدارة المصرف. 

5.30 5.02 4.10 4.99 1.1612 1.4808 1.0548 1.3152 

يوجد بالمصرف العدد الكافي  
من المراجعين الداخليين  
 األكفاء. 

5.17 4.86 4.10 4.87 1.2867 1.5154 1.6937 1.4886 

 والمراجعة والقوانين والتشريعات  تحليل عناصر المتغير معايير المحاسبة  3.2.2.9
( أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية  6أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )

ال اصة  رو  أ  كم عناصر المتغ ر "م ا  ر المحاسصة المراج ة والقوان   والتشري ات" مطصقة  
 نة  (، وأتفق م  أراوهم في أغلب ال ناصر ع 5.26،  4.86ملى حٍ  ما صمتوس  حسابي تراول ب   )

ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة صاستثناو ث   عناصر  رو  ص نها مطصقة  
وهي ) لت م المصرا صم ا  ر الحوكمة الصا ر  م  مصرا ل بيا المرك ا،  لت م المصرا بتطب ق  
ر  القوان   واللوال  الم مول بها في القطاع المصرا الل بي، يحرؤ المصرا على تطب ق م ا   

على التوالي(، ب نما ترض ع نة   5.33، 5.40، 5.38الجو   المحلية وال ولية( صمتوس  حسابي ) 
ال راسة م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا أ  الغالبية ال  مى م  عناصر المتغ ر "م ا  ر  

ت آراوهم  المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات" غ ر مطصقة لحٍ  ما صاستثناو ث   عناصر كان
ف هم محا    وهي ) لت م المصرا صم ا  ر المحاسصة والمراج ة ال ولية في كم عمليات ،  لت م  
المصرا صم ا  ر الحوكمة الصا ر  م  مصرا ل بيا المرك ا،  لت م المصرا بتطب ق القوان    

ة والقوان    كانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ  عناصر المتغ ر "م ا  ر المحاسصة والمراج 
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حسابي  والتشري ات" مطصقة ملى حٍ  ما.واللوال  الم مول بها في القطاع المصرا الل بي( صمتوس   
 .التوالي(4.31، 3.88، 3.71)

معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 6جدول رقم  
 والتشريعات

 ا نحراا الم يارا  المتوس  الحسابي البيا 
 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 

 لت م المصرا صم ا  ر المحاسصة 
 والمراج ة ال ولية في كم عمليات .

5.20 4.95 3.71 4.83 1.3345 1.5266 1.5970 1.5443 

 لت م المصرا صم ا  ر ادفصال 
 القوالم المالية.والشفافية ع  مع ا  

4.93 5.03 3.29 4.63 1.3337 1.4981 1.5026 1.5597 

 واألب المصرا التطورات  
الحاصلة في م ا  ر المحاسصة 

والمراج ة ال ولية ويس ى للتغ  ر 
صما  تناسب م  التطور في ب لة 

 ال مم.

4.85 5.26 2.86 4.57 1.4092 1.3709 1.0017 1.5820 

 ورات يقوم المصرا بإجراو 
ت ريبية لل امل   ص  لتو ي  وشرل 
م ا  ر المحاسصة والمراج ة ال ولية  

 ك  حسب و يفت .

4.83 4.97 3.43 4.59 1.3813 1.3633 1.1923 1.4560 

 تم تو ي  الغموض والتفس رات 
 الم تلفة صالم ا  ر لل امل  .

5.11 4.86 3.14 4.65 1.3647 1.3038 1.1385 1.5054 

م ار  المصرا التطورات تتاص  
الصا ر  ع  اله لات المهنية في  

المصا ح والم ا  ر المحاسبية 
 والمصرفية. 

4.96 5.12 3.29 4.67 1.6545 1.3647 1.2932 1.6587 

السياسات المطصقة في المصرا  
 تنسجم م  ادص ارات المهنية.

5.20 4.98 3.29 4.76 1.3939 1.3571 1.5026 1.5830 

م ار  المصرا أسال ب تست  م 
وآليات مراج ة متطور  تساع  في 
 الح  م  الفسا  المالي واد ارا.

5.23 4.95 3.17 4.75 1.2080 1.4070 1.3236 1.5087 

 لت م المصرا صم ا  ر الحوكمة 
الصا ر  ع  مصرا ل بيا 

 المرك ا.

5.38 4.97 3.88 4.97 1.2312 1.5443 1.4177 1.4681 
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المصرا لتطوير آليات يس ى 
 الحوكمة المطصقة صاستمرار.

5.26 4.93 3.17 4.75 1.2997 1.5317 1.2080 1.5657 

 لت م المصرا بتطب ق القوان   
واللوال  الم مول بها في القطاع 

 المصرا الل بي.

5.40 5.12 4.31 5.11 1.0777 1.4275 1.2195 1.2741 

يحرؤ المصرا على تطب ق 
 الجو   المحلية وال ولية. م ا  ر 

5.33 5.14 3.40 4.90 1.0937 1.4074 1.3803 1.4469 

 

 تحليل عناصر المتغير المراجعة الخارجية:  4.2.2.9
( أ  أراو ع نة ال راسة م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا  7أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )

( 4.29،  3.57"المراج ة ال ارجية" كانت محا    صمتوس  حسابي تراول ب   )في ُجم عناصر المتغ ر 
صاستثناو ال نصر )يق م المراج  ال ارجي   مات استشارية( فإنهم  رو  ص ن  غ ر مطبق لحٍ  ما وصمتوس   

(، ب نما كانت ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة ترض  3.38حسابي ) 
جمي  عناصر المتغ ر "المراج ة ال ارجية" مطصقة ملى حٍ  ما، صاستثناو عنصر واح  وهو )يقيم  أ  

   م  المصارا التجارية ال امة  رو  المراج  ال ارجي أ او المصرا( فإ  ع نة ال راسة م  المشارك  
متغ ر  ، وكذلي أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ  عناصر ال(5.40ص ن  مطبق صمتوس  حسابي )

 "المراج ة ال ارجية" جمي ها مطصقة ملى حٍ  ما. 
 المراجعة الخارجية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 7جدول رقم  

 ا نحراا الم يارا  المتوس  الحسابي البيا 
 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 

يفحؤ المراج  ال ارجي ن ام  
الر اصة ال ا لية للت أل  م  فاعل ت  في  
 م ار  الم اطر والر اصة علي . 

5.23 5.03 4.29 4.99 1.1701 1.3761 1.4018 1.3206 

يفحؤ المراج  ال ارجي ن ام  
الر اصة ال ا لية للت أل  م  فاعل ت  في  
 من  الغش والت عب والت وير.

5.23 5.05 4.14 4.97 1.1854 1.4440 1.0017 1.2930 

يقيم المراج  ال ارجي ال مليات 
ال ا لية صالمصرا وي مم على  
تحس نها صما ي م  س مة ال مليات 
 المحاسبية والمراج ة. 

5.10 4.98 4.00 4.85 1.2078 1.3827 0.9370 1.2790 

 ب ح المراج  ال ارجي رأي  الفني 
ع  م ض ص و وع الة القوالم المالية 

  غوط.للمصرا ب و  تح   أو  

5.02 4.98 3.86 4.78 1.2662 1.3954 1.0017 1.3324 
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 ت أل  المراج  ال ارجي م  أ   
المصرا  نشر القوالم المالية  
 وادي احات المتممة لها سنويا.

5.21 5.07 3.71 4.87 1.1558 1.4125 0.8913 1.3163 

  عم المراج  ال ارجي استق ل  
 حيا تي .المراج  ال ا لي ويحمي 

5.12 5.16 3.57 4.82 1.2357 1.2255 1.4167 1.4095 

ي مم المراج  ال ارجي على تحس   
 جو   أ او الر اصة ال ا لية. 

5.08 5.14 3.67 4.82 1.3024 1.3038 1.1617 1.3937 

يق م المراج  ال ارجي تقارير  ورية 
 ع  أ او م ار  المصرا. 

5.21 5.17 3.67 4.90 1.2623 1.2996 1.1617 1.3901 

ي    المراج    ال ارج    األألفاو 
والمت صص   في مراج ة المصارا 
 لمراج ة حساصات المصرا.

5.28 5.07 3.81 4.93 1.1795 1.4000 0.9936 1.3313 

يسهم المراج  ال ارجي في الألشا 
 ع  حا ت الفسا  المالي واد ارا.

5.17 4.78 4.24 4.88 1.2726 1.4990 1.0548 1.3434 

يقيم المراج  ال ارجي البرامأ  
والسياسات وال مليات والنتالأ ويق م  
 تقارير مستقلة بذلي.

5.20 5.02 4.10 4.93 1.2069 1.5159 1.0075 1.3277 

يق م المراج  ال ارجي   مات  
 استشارية

5.21 5.00 3.38 4.79 1.1713 1.3892 1.2869 1.4366 

 1.3609 0.9358 1.5182 1.1965 5.03 3.95 5.10 5.40 المراج  ال ارجي أ او المصرايقيم 

 تحليل عناصر المتغير "اآلليات المحاسبية للحوكمة":  5.2.2.10
( المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا ل ناصر المتغ ر "اآلليات المحاسبية  8ُي هر الج ول ر م )

ال راسة م  المصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا، للحوكمة" لألً  م  ع نة 
وتب   النتالأ أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة  رو  ص    
جمي  عناصر اآلليات المحاسبية للحوكمة تطبق ملى حٍ  ما، ب نما ترض ع نة ال راسة م  المشارك    

لمرك ا أ  عناصر اآلليات المحاسبية للحوكمة )لجنة المراج ة وم ا  ر  م  مصرا ل بيا ا
  3.41، 3.55المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات( غ ر مطصقة لحٍ  ما صمتوس  حسابي ) 

على التوالي(، وكانت أراوهم لصا ي ال ناصر محا   ، وكانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ   
 اسبية للحوكمة مطصقة ملى حٍ  ماعناصر اآلليات المح

 اآلليات المحاسبية للحوكمة( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 8جدول رقم  
         البيا 

 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 
 1.0988 0.8140 1.1455 0.7418 4.87 3.55 5.06 5.26 لجان المراجعة 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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 1.0646 0.8020 1.1683 0.8292 4.86 3.81 5.03 5.17 المراجعة الداخلية 

معايير المحاسبة 

والمراجعة والقوانين 

 والتشريعات

5.19 5.02 3.41 4.76 0.9148 1.2010 1.1555 1.2438 

 1.1080 0.8844 1.1997 0.9025 4.89 3.88 5.04 5.14 المراجعة الخارجية 

اآلليات المحاسبية 

 للحوكمة

5.19 5.04 3.66 4.85 0.7005 1.1211 0.8174 1.0386 

 

 اختبار فرضيات الدراسة 3.2.10
للمتوسطات  tو  تصار الفر ية الرليسة األولى والفر يات الفرعية التاص ة لها تم است  ام ا تصار 

One-Sample T-Test  وذلي م    ل أوً  تح    ما مذا كانت هناي   لة محصالية على ،
وجو  ا ت ا ب   المتوس  الحاسبي ل  نة ال راسة والمتوس  الحسابي المفترض للمجتم ، وفي  
حال وجو  ا ت ا ب نهما  تم تح    هذا ا  ت ا ما مذا كا  أألبر أو أ م م  المتوس  الحسابي  

  5.725م صياغة الفر ية ريا يًا عن  متوس  حسابي مفترض للمجتم  المفترض للمجتم ، و   ت
)والذا يمثم المتوس  الحسابي لقيم الح  األ نى والح  األعلى للمتوس  المرج  لل رجة المقابلة  

وكانت الفر ية    α = 0.05لل يار "مطبق" حسب المقياس المست  م في ا ستبيا ( وصم  ل  ط   
 على النحو التالي: 

H0:   μ≥5.725 
Ha:   μ<5.725 
( أ  هناي فرو ات ذات   لة محصالية ب   المتوس  الحسابي لل  نة م  9 ب   الج ول ر م ) 

مصارا تجارية عامة و اصة ومصرا ل بيا المرك ا ولل  نة ككم والمتوس  الحاسبي المفترض  
للحوكمة كوح    لمجتم  ال راسة لألم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة ولآلليات المحاسبية

  t، وكذلي  يم 0.05أ م م   يمة مستوض الم نوية وهو ρواح  ، فق  أ هرت النتالأ أ   يمة 
 .1.96الج ولية والتي كانت   tالمحسوصة أألبر م   يمة 

( ومقارنة المتوس  الحسابي لل  نة م  المتوس  الحسابي المفترض  8وصالرجوع ملى الج ول ر م )
مي  المتوسطات لل  نة سواًو كانت منفر   )مصارا تجارية عامة،  للمجتم  ن حظ أ   يم ج

مصارا تجارية  اصة، مصرا ل بيا المرك ا( أو مجتم ة أ م م   يمة المتوس  الحسابي  
المفترض للمجتم  وصالتي فإ  المتوس  الحسابي الحقيقي للمجتم  أ م م  المتوس  الحسابي  

القول أ  هناي   ل محصالية على  صور في الت ام  المفترض، ووناًو على هذه النتالأ يمكننا
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القطاع المصرفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة، وصالتالي رفض الفر ية الصفرية  
 وهذا ي ني  صحة الفر ية الرليسية لل راسة والفر يات الفرعية جمي ها. 

 للمتوسطات t( نتائج اختبار 9جدول رقم  
المصارا   المصارا ال امة البيا 

 ال اصة 
 ادجمالي المصرا المرك ا 

ρ t ρ t ρ t ρ t 
 11.362- 000. 17.277- 000. 4.406- 000. 6.649- 000. لجا  المراج ة

 11.806- 000. 15.479- 000. 4.501- 000. 7.123- 000. المراج ة ال ا لية 

م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   
 والتشري ات

.000 -6.778 .000 -4.452 .000 -12.98 .000 -11.239 

 10.995- 000. 13.553- 000. 4.333- 000. 6.295- 000. المراج ة ال ارجية 

 12.328- 000. 16.351- 000. 4.650- 000. 8.109- 000. اآلليات المحاسبية للحوكمة

 

و  تصار الفر ية الرليسية الثانية وهي )  توج  فرو ات ذات   لة محصالية ب   أراو المشارك    
م  القطاع المصرفي )التجارا ال ام وال اؤ، مصرا ل بيا المرك ا( في تح    م ض ا لت ام  

وي   ،  One-way ANOVAبتطب ق اآلليات المحاسبية في القطاع المصرفي الل بي(، تم است  م  
هذا ا  تصار مناسب لتح    ما مذا كانت هناي فروو ذات   لة محصالية ب   أألثر م  مجتم     

، وأ هرت النتالأ ع م وجو  فرو ات ذات   لة محصالية ب   المشارك    (Field, 2009مستقل  )
م  المصارا ال امة والمصارا ال اصة ومصرا ل بيا المرك ا حول م ض ا لت ام بتطب ق  

أ م م   يمة مستوض الم نوية   ρليات المحاسبية للحوكمة في القطاع المصرفي، فق  كانت  يم األ
.05=α   لألم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة على ح ض ولألم اآلليات المحاسبية للحوكمة

 (.10كوح   واح   )أن ر ج ول ر م 
 ANOVA( نتائج اختبار10جدول  

  يمة F  يمة   ρ البيا 
 58.787 000. لجا  المراج ة
 33.964 000. المراج ة ال ا لية 

 43.907 000. م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات
 27.865 000. المراج ة ال ارجية 

 50.469 000. اآلليات المحاسبية للحوكمة مجتم ة



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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 مناقشة النتائج  4.2.10
أثبتت ال     م  ال راسات الساصقة أ  لتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة  ور في رف  كفاو  

(، والح  م  ممارسات م ار  األروال  2012وف الية المراج ة وجو   الم لومات المالية )حم , 
(، غ ر أ   2019(، الح  م  تفشي الفسا  المالي واد ارا )ال ب  ا وال رواو, 2018)عطية, 

الأ هذه ال راسة أثبتت وجو   صور في ا لت ام بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة وهذا ما يفسر  نت
الحالة الم رية التي ي اني منها القطاع المصرفي الل بي، وتتفق نتالأ هذه ال ارسة م  ما توصلت 

رفي، ( م  وجو   صور في تطب ق حوكمة الشركات في القطاع المص2014ملي   راسة الساع ا )
(  2020وعلى الرغم م  ذلي فإ  نتالأ هذه ال راسة ت ار ت م  نتالأ  راسة رجب وم هوب )

والتي أ هرت أ  المصارا ال املة في م  نة مر و تهتم صالحوكمة وتلت م بتطبيقها، وأ هرت 
، II( أ  فروع مصرا الصحارا صطرابلس ملت م بتطب ق مقررات لجنة صا ل  2020 راسة شصشاصة ) 

وتم   2010سنة  III   تم ت   لها صمقررات لجنة صا ل  II ر صالذكر أ  مقررات لجنة صا ل والج  
وهذا ما   عم نتالأ هذه ال راسة وي ك  غياب القطاع المصرفي الل بي ع    2012تطبيقها سنة 

 مواألصة التطورات في القطاع المصرفي على الساحة ال ولية.

 النتائج والتوصيات  11
 النتائج  1.11 
  هرت ال راسة ع   م  النتالأ والتي تج ب على تسا  ت ال راسة نجملها في اآلتي:أ
أ هرت نتالأ ال راسة  صور في الت ام المصارا التجارية الل بية ومصرا ل بيا المرك ا بتطب ق   •

اآلليات المحاسبية للحوكمة والمتمثلة في لجا  المراج ة، والمراج ة ال ا لية، وم ا  ر المحاسصة  
 لمراج ة والقوان   والتشري ات، والمراج ة ال ارجية.وا

أ هرت النتالأ أي ا اتفاو المشارك   م  المصارا ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا   •
 على أ  اآلليات المحاسبية للحوكمة    تم تطبيقها صالشكم األمثم في القطاع المصرفي الل بي.

م  نتالأ ال راسة ت ك  ما تم منا شت  في مشكلة ال راسة م  تقص ر مصرا ل بيا المرك ا في  •
مواألصة التطورات والتغ  رات التي ح ثت في م ا  ر الحوكمة ومقررات اتفا يات صا ل وأ رها  

، ومرا صة ومتاص ة ا لت ام صم ا  ر الحوكمة في القطاع المصرفي والم سسات IIIاتفا ية صا ل 
 لمالية.ا
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 التوصيات  2.11
 م    ل ما توصلت ملي  ال راسة فإ  الصاحث    وصيا  صاآلتي: 

م  تطب ق آليات و واع  وم ا  ر ومصا ح حوكمة الشركات صصفة عامة في القطاع المصرفي  •
الل بي ي   أولوية لمكافحة التس ب اد ارا والفسا  المالي وعلي  ف جب تألاثا الجهو  لت  ي  

 يات الحوكمة وال مم على مرساو  واع ها.تطب ق آل
على مصرا ل بيا المرك ا ال مم على تح     ل م الحوكمة في القطاع المصرفي صما  واألب  •

 .IIIالتطورات في م ا  ر الحوكمة ال ولية ومقررات اتفا ية لجنة صا ل 
ق الحوكمة  جب على مصرا ل بيا المرك ا القيام ب وره الر ابي وادشرافي على ت  ي  تطب  •

 في القطاع المصرفي. 
على مصرا ل بيا المرك ا مل ام المصارا التجارية بإع ا  تقارير  ورية تب   ال طوات المت ذ   •

 في مجال تطب ق م ا  ر و واع  الحوكمة في القطاع المصرفي.
بتطب ق آليات على القطاع المصرفي الل بي مذا ما أرا  الح  م  الفسا  والنهوض بنفس  ا لت ام   •

 و واع  ومصا ح حوكمة الشركات والس ي لتطويرها. 

 المراجع
واد ارا.   (.  ور آليات الحوكمة في الح  م  الفسا  المالي 2012بروش،  ي  ال   ، و  هيمي، جابر. )

 الشركات كآلية للح  م  الفسا  المالي واد ارا. حوكمة 
 

(. أثر آليات حوكمة الشركات على تحس   كفاو  األسواو المالية. الملتقى  2019)صطاهر، ب تة، ووراهمية، عمار.  
 . 17–1الوطني حول الن ام المالي واشكاليات تمويم ا  تصا يات النامية، 

 
 راسة تطبيقية على ع نة  -(. أثر آليات حوكمة الشركات على األ او المالي للمصارا 2017ب  عيسى، ريم. ) 

 . 130–111(، 1)8ية. مجلة ال راسات المالية والمحاسبية، م  البنوي الج الر 
 

(. الحوكمة الرش   : ماه تها، م ا  رها ال ولية، و طوات القطاع المصرفي اللبناني 2017تقي ال   ، عب ر. )
 . 373– 352(،  2) 4لت  ي ها. مجلة الصحو  ا  تصا ية والمالية، 

 
 راسة تطبيقية على البنوي  -ثر الحوكمة على ا  او المالي (. أ2020الج   ، نوال، وعب  الرحم ، نج و. )

 . 37– 1(، 2) 1الس و ية. مجلة ال راسات الجام ية للصحو  الشاملة، 
 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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(. أثر لجرا  المراج رة على كفاو  وفاعل رة المراج رة وجرو   الم لومات صالتقاريرر المال رة. 2012حم ، سليما . )
 جام ة بنغا ا، رسالة ماجستر.

 
(.  ور حوكمة الشركات في تحق ق جو   الم لومات المحاسبية وان كاساتها على سوو األوراو 2006ل م، محم . ) 

 . 1جام ة ال  ا يق،  - راسة تطبيقية. مجلة ال راسات والصحو  التجارية   -المالية
 

محاسبية للحوكمة للح   (. م ض الترك   على األليات ال2018ال رواو، أم  ، ال ب  ا، عا ل، والألا يكي، أحم  )
م  ممارسات المحاسصة ادب اعية المت لقة صالمراج ة ال ارجية عن  مراج ة الشركات المساهمة:  راسة م  انية 
على المراج    ال ارج    والمراج    ب  وا  المحاسصة الل بي. م تمر الحوكمة في الم سسات الل بية: الوا    

 والطمول.
 

 . 2014(. التقرير ال ام لسنة  2015)  وا  المحاسصة الل بي. 
 . 2015(. التقرير ال ام لسنة  2016  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2016(. التقرير ال ام لسنة  2017  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2017(. التقرير ال ام لسنة  2018  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2018(. التقرير ال ام لسنة  2019  وا  المحاسصة الل بي. )

 
(. حوكمة المصارا وم ض تطب ق مصا لها للو اية م  الفسا  ا  ارا في  2020رجب، محم ، وم هوب، عب هللا. )

المصارا الل بية:  راسة م  انية م  وجهة ن ر مو في المصارا ال املة صمنطقة مر و. مجلة ال لوم الصحثة 
 .137–128(، 1)19والتطبيقية، 

 
 راسة   -(.  ور أليات حوكمة الشركات في الر اصة على تألال ا المس ولية ا جتماعية 2015)ال حيم، ع و. 

–152(، 1)17تطبيقية في ع نة م  المصارا ال را ية ال اصة. مجلة القا سية لل لوم اد ارية وا  تصا ية، 
180 . 

 
طر المصرفية في البنوي:  راسة  (. أثر آليات الحوكمة على م ار  الم ا2018 نا ي، صش ر، وم اريا، محم . )

 . 351– 332(،  1)5استط عية صفروع البنوي ال مومية ال امة بو ية ع   تموشنت. مجلة الب  م ا  تصا ا، 
 

(. استرات جية لتحس   الحوكمة الم سسية في المصارا الل بية. مجلة ال راسات  2014الساع ا, عمر. )
 . 188– 163, 41ا جتماعية, 

 
(. وا   تطب ق مصا ح الحوكمة في المصارا التجارية الل بية م  من ور توصيات 2020را و. )شصشاصة، عب ال
 . 72–29(،  2) 18م  وجهة ن ر ال امل   بها )م  م م ارا(. مجلة األستاذ،   :BCBS-2006لجنة صا ل
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ب أ وآلية م   الت   ق م - 3(. مصا ح حوكمة الم سسات المصرفية في مطار متفا ية صا ل 2016ش روا، نهى. )
 . 113–100، 4أليات الر اصة. مجلة األستاذ الصاح  لل راسات القانونية والسياسية،  

 
كآلية لت  ي  الحوكمة في المصارا ادس مية.  III(. اتفا ية صا ل 2018طب بم، عب  الس م، وووم   ،  وسا. )

 . 124–93(، 2)9مجلة ا  تصا  الج   ،  
 

(.  ور آليات حوكمة الشرمات في تحق ق جو     مات المراج ة ال ارجية  2017)  عابي،  ل   ، وسر وي، فات .
 راسة تحل لية ل  نة م  المراج    ال ارج    والمستف ذ   م    ماتهم في  م حوكمة الشركات صالج الر.  -

 .  483–470(، 12)7مجلة ر ض ا تصا ية،  
 

:    ل كم  م درساو الحوكمة في القطاع المصرفي ال روي(. ا لت ام صمتطلصات لجنة صا2009عب الرا و، حصار. )
 . 98–75(، 7)5مال أفريقيا، ش ا تصا يات مجلة. أفريقيا شمال  ول حالة

 
(. اآلليات المحاسبية للحوكمة التي تح  م  الفسا  المالي واد ارا م   2019ال ب  ا، عا ل، وال رواو، أم  . )

  - الل بية. الم تمر ال لمي ال ولي الثال  لأللية ا  تصا  والتجار  وجهة ن ر ال امل   صالمصارا التجارية 
 . 526–505ل بيا أنموذجا، - الم سسات واشكالية التنمية في ال ول النامية 

 
(. عالقة لجا  المراج ة صالح  م  ممارسات م ار  األروال صالمصارا التجارية الل بية. جام ة  2018عطية، فاطمة. ) 

 تر.بنغا ا، رسالة ماجس
 

(. وا   تطب ق الحوكمة في الن ام المصرفي الج الرا م    ل ا لت ام 2018عكاش، سم ر، وم مرا، نارجس. )
 . 287– 265(،  2) 4صمتطلصات لجنة صا ل. مجلة ا  تصا يات المالية البنكية وا  ار  األعمال، 

 
:    المصارا السورية ال امة و ال اصة(. مساهمة الت   ق ال ا لي في تطب ق الحوكمة في 2013ك ر ا ، فات . )

 . 121–85  ،(4) 19 ال راسات، و للصحو  المنار . مقارنة  راسة
  

(. الترجمة ال روية للمصا ح األساسية للر اصة المصرفية الف الة الصا ر  ع   2014اللجنة ال روية للر اصة المصرفية. )
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 ملخص البحث

سععت ذه  الدراسعة ىلى معرفة التحديات التي تحد مت تيبيص صعيل التمويل بالمشعاركة في المصعارف الليبية 
التي تقدم خدمات التمويل اإلسعممي  ولتحقيص ذه  الغاية تم اختيار خمسعة مصعارف ليبية تقدم خدمات التمويل  

مصعععرف الواحة  والمصعععرف اإلسعععممي ذي مصعععرف الجم ورية  ومصعععرف الوحدش  ومصعععرف شعععما  أفريقيا  و 
الليبي اإلسععععممي إلجراد الدراسععععة الميدانية  وام اسععععتخدام المن ه الوصععععةي في ذه  الدراسععععة  حيث تم جم  
البيانات مت خم  توزي  قائمة اسععععتبانة على مواةي المصععععارف الليبية التي تقدم خدمات التمويل اإلسععععممي  

الحسعابية واالنحراف المعيار  واالختبارات المعملية  وتوصعلت  وتم اختبار متغيرات الدارسعة بواسعية المتوسعيات
الدراسععة ىلى أت المصععارف تتجنت اسععتخدام صععيل التمويل بالمشععاركة بسععبت ارتةاث مخاير االسععتامار بصععيغة 

 المشاركة  والتحديات المالية واالستامارية  والتحديات الةنية واإلدارية للمصارف. 
 

 التحديات اإلدارية والةنية. –مخاير االستامار  -المشاركة التمويل ب: الدالةالكلمات 
 

Challenges in Implementing Musharakah Financing Modes 

 "Field Study on Libyan Banks"    

Osama Emhemed Salem Eljamel 

lecturer in finance / Misurata University 

osama.e.e@eps.misuratau.edu.ly 

Abstract 
   This study aims to investigate challenges in implementing Musharakah financing 

modes in Libyan Banks that offer Islamic financial services by conducting a field study 

on Libyan Banks which are Jumhourai Bank, Alwaha Bank, Wahda Bank, North Africa 

Bank and Libyan Islamic Bank by using surveys which are distributed to Libyan Banks 

stuff in order to collect data. Arithmetic mean, standard deviation and laboratory tests 

are used to know why the banks that offer Islamic finance services avoid using 

Musharakah financing modes. The findings of study demonstrate that due to several 

challenges which are high risks, administrative and technical challenges, in addition to 

financial and investment challenges, the Islamic Libyan Banks avoid using Musharakah  

financing mode. 

  Keywords: Musharakah mode - investment risk- administrative & technical challenges. 
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 . المقدمة:  1

ال الموباختلفوثقالاتها؛وإلذلكوبفررررر  وانتشرررررموالتاإلسالوا فرررررصا ول وال فرررررموال    ول و إل و
نتراج وتب ققراترإلوا  يرا قر ونليوتناقر وااتتفرررررررررررررررا الوالا لقر واروخص وتاإلسرالوإل نموالاشرررررررررررررررامس و
إلباألخصوالاشرررررررامس والفررررررر متوإلالاتإلفرررررررب يوإلتنقفرررررررموانتيالوالتاإلسالوا فرررررررصا و ليوتفرررررررا رو

يوالتاإلسالوبال  ريوإلارومجقفرررر  ريو ااعونإلتوق تا ونليواشررررام  والمائوإلالخفرررراجميوإل خموق تا ونل
أ موأ إلالوالتاإلسالوا فصا والا تا ونليواشام  والمائوإلالخفاجمو  والتاإلسالوبفق  والاشام  يو
إلالت وتتمواروخص والت ات و  رواألبمافوالاشرررررررررررام  رول والاشرررررررررررمإلتوإلل وال رررررررررررإلاب والشرررررررررررمنق و

ومإلت.ا فصاق وإلال إلاب والقانإلنق وبااوق ارو قإلقواألبمافوالاشام  ول والاش

   و تقئوالتاإلسالوبالاشررام  ولمفررامولتاإلسالوالاتفررفررالوالفرر  م وإلالشررم الوالناشررج والت وام   او
ااجتاان و رررررر  فوإلاوقا نهاوال فررررررإل ونليوالتاإلسالواروالافررررررامفوبالبمقواانتقا ق يوإلنيا و

 سا  والنات والشرررم الوالفررر  م وإلالناشرررج و تمت ونلقإلونتاج و  يا ق يواثالعوانخاابونفرررب والببال يوو
والا ل وا ياال يونشاطوااتتفا والا ل .

م(وارو2009(ولفرررررررن و 9إلبالمغمواروأ اق وفرررررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررررام  يوإلفررررررر إلموانشرررررررإلمومتمو 
الافرمفوالل   والام   وبانئوا ذروللافرامفوالتيامس والل  ق ولاتئونإلالذوأإلولمإلتولتق قموخ االو

م(ول إل ررررئو ررررإلاب و2010(ولفررررن و 9 يوإلانشررررإلمومتمو    ل وتتإلال وا وأ  اموالشررررمس  وا فررررصاق
(يوإلو1يوصو2010(يو9إلأفررررريوتق قمو ذدوالخ االوال   ل و افرررررمفول  قاوالام   وانشرررررإلمومتمو 

م(و   وأ  فولفالوخاصوبالف مل وا فصاق يوإلأيا و2012(ولفن و 46ف إلموالقانإلرومتمو 
قإل وإلانهاوالتاإلسالوبفررررقيوالاشررررام  ولهاوالققاموب القالوتاإلسالواألنشررررب وااتتفررررا ق وبافررررتخ اموال 

(و1(يوإلفرر إلموتمامومتمو 14مويصو16/5/2012(وي46 الايليوالإلبن واانتقال يوتانإلرومتمو 
(يو1(وقان ووالارراجرر  ول وياق والا ررااصلو الاتتاموالإلبن وال رراميوتررانإلرومتمو 2013لفررررررررررررررنرر و 

فررتخ ااإلونليوفررق  و اوأروالنظاموالافررمل ول ول  قاو م  وا(و(www.cbl.ly(وو07/01/2013
إلا   ولق وأكثمواروالفرررررررررقيواألخمتيوإل  عوالاماب  يو   وقص موتقاموالافرررررررررامفوبافرررررررررتخ امو
فررررررق  والاماب  ول وتاإلسالوالفررررررل والا ام يوإل ذاو ت ررررررئويلقاوارواإلات والافررررررامفوا لكتمإلنق .و

والت وتقر موخر ارالوالتاإلسرالو-إللهرذاوت راإل والر مافرررررررررررررر وا ملر واألفرررررررررررررربرا والت وتر نإلوالافررررررررررررررامفو
  ليوتين وافتخ اموفقيوالتاإلسالوبالاشام  .و-ا فصا 



  ..تحديات التمويل بصيغة املشاركة

 

ــ     337  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

تناإلللوب بوال مافررررررالوإلاألب ا والتاإلسالوبفررررررق  والاشررررررام  وارون  و: السععععابقة  . البحوث2  
وعن يوإلاروأ مو ذدوال مافالوااو ل يإلا

  للو ذدوال ماف و ليوتق قموت  قالوإلنإلاج والتاإلسالوووAbdul-Rahman, & Nor (2016:)دراسة  •
الا تا ونليواشررررررام  والمائوإلالخفررررررام ول والافررررررامفوا فررررررصاق والاال  س يوإلتمويا وال قانالو

يوإلتإلفررللوال مافرر و ليواكتشررافوRBإلوBIMBووع ااويبافررتخ اموالاقابصلوالشررخفررق ولافررمل ر
إل  واخابمونالق ولصفررررررررتثااميوفرررررررر إلب واختقاموالشررررررررمسكوالانافرررررررر يوووعأما  ونإلاج ومجقفررررررررق 

و يوقأت والبل واروناصءوام   موااجتاان وانخاب.انخاابو اارومأيوالاا
 اإلللوال مافرررررررر واكتشررررررررافوالت  قالوالا قب و تب   وووQureshi, & Hidayat  (2016:)دراسعععععة  •

الاشرررام  والاتناتفررر وا فرررصاق ولتاإلسالوا فررر ارول واال  سايوإلتموافرررتخ اموانه والب  ونإلن و
وي وبالاشررررررررررام  والاتناتفرررررررررر ول واال  سا   وثمويا وال قانالواروال مافررررررررررالوالفررررررررررابق والات لق

ليواكتشررررافوتفرررر  ونإلاج ومجقفررررق ول وتب   والاشررررام  والاتناتفرررر ول والافررررامفو إلتإلفررررللو
ا فرررررررصاق والاال  س وإل  عوت ررررررراقاوالكق يوا باموالقانإلن يواشررررررر ل و نا  والفررررررر ا يون مومغب و

ناا يون موالخفررام يوفررمس واألال ا الوباشررام  والمائوبا  ررال و ليواشرراكالوال ررماج يواخابموو
 األاان وإلالاخابمواألخصتق يوالإلن و م روالانتيالوال قامس يوا قاموا   وا  يام.

  للوال مافرررررررر و ليوا مل وتا لق وافررررررررتخ اموفررررررررق  والتاإلسالوووRazak, & et al  (2016:)دراسعععععة  •
 KlangإلووووSelangorبالاشرررام  و    الوتاإلسل وللاتفرررفرررالوالفررر  م وإلالاتإلفرررب ول وانبقت وو

Valleyل وارررال  سرررايوإلتموت ل رررالوال قرررانرررالوالت ويا رررلواروخص وتإل س وتررراجاررر واافررررررررررررررتبرررانررر وو
 (EFA)ااالواافرررررررتكشرررررررالق وواتفرررررررفررررررر وفررررررر  م وإلاتإلفرررررررب وبافرررررررتخ اموت ل الوال إلو(وو100 نلي

(exploratory factor analysis)ا انق والتاإلسالوبفررررررق  والاشررررررام  وووعإل  وويإلخلفررررررلو ليونت ي وو 
اشرررام  ووع    الوتاإلسل وللاتفرررفرررالوالفررر  م وإلالاتإلفرررب وبفررر  وثص وخفررراجصومجقفرررق و  

اإلاج والاخابميواشرررررام  والمائوإلالخفرررررام يوإلتين ونإلاج والتاإلسالوبال  روبفررررر  وال ررررراانالوإلال
وال الق يوإلا  الوااجتااروإلالااج  .

  للو ليو مافرررررررر وال إلااالوالت وت االو  اج وانتشرررررررراموووBiziri, & El Biziri(2017 :) دراسعععععة   •
خت ملوال قانالوبافرتخ اموالت ل الواالتاإلسالوا فرصا ول وانبق والشرمقواألإلفر وإلشراا وألمسققايو

الافرررررررامفوو م والاقامرولل االوالات    وإلالت ويا لوبافرررررررتخ اموالاقابصلوالشرررررررخفرررررررق ولا و
 ال وإلاتيادوالافامفوا فصاق ول و ذدوووا فصاق ول و الواروتبموإلل ناريوإلتإلفللو ليوأر

الانبق و تأثموب الواروشرخفرق والافرمفوا فرصا يوإلنشرألوشرخفرق وي    ولل اصءيوإل ر  و
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فررررررررررتمات يقالوالتمإلس يوإللإلاجئوالافررررررررررامفوالام  س والاق   يوإلت ا  واالفررررررررررنان والك  ميوإلنقصوو
وفوا فصاق .تإلت الوال اصءولقااو ت ل وباألثموااتتفا  وإلاايتاان وللافامو

فررررررر لو ذدوال مافررررررر و ليوا مل وا إلتالوتب   وفرررررررق  ووو(:2019دارسعععععة الجبير   وميمد   •
الاشررام  واروإليه ونظمواإلظا وافررمفوالياهإلمس وبافررتخ اموالانه والإلفررا والت ل ل يو ااو

يوإلخلفرررررررلوامواإلظا(و54 ووتموال فرررررررإل ونليوال قانالواروخص وتاجا واافرررررررتبان والاإل ن ونلي
نإلاج وتانإلنق وإلتشرررمس ق يوإلنقصول ون  والاختفررر روووع  ووياكتشرررافون  ونإلاج ال مافررر و ليو

ل و  ج والمتاب والشررررمنق يوإلالاخابموال الق ولهذدوالفررررق  ول  موتا  الوالفرررريالوال قام يوإلنقصو
و ااء والاإلظا ر.

 ة البحثعععععععمشكل .3
 تفموب  موو(و2011 وتتفا والل   واروفن  ليوأرواا(و2019 ووأشاموالي  م وإلاقص وفن 

تتفا والكل يوإلالذ وأ تو ليوت ن و ااء واليها والافمل وبش الوخاصيوافتقمامواتشمالواا
لت اااتهاوتيادووان موت م والاتففالونليواإلايه وو ليو   وظهملوال    وارواأل االوأ لو

الاشام  و إلووروالتاإلسالوبو تتفا ق يوإل   وال  موأإلوتإلل موالتاإلسالوالص موللافا ا ول والتناق واا
فق  وتاإلسالوافتثاامس وتاجا ونليواشام  والمائوإلالخفاجمو  روالشم اءوت ت موأل الوناإلذجو

وويماءوب بوالاقابصلو قفتخ مول والتناق وإلق ق وتقا وا ال ولصتتفا والا ل يوإلاروخص و
وو.(1إلاابصتونليوالاإلات واالكتمإلنق وللافامفون ن وال ماف و ااو  وا  روبالي إل ومتمو 

 المنتجات اإلسالمية التي تقدمها عينة الدراسة ( 1جدول رقم )و

مصرف  الصيرفة اإلسالمية
 الجمهورية

مصرف  مصرف الوحدة
 الواحة

مصرف شمال 
 أفريقيا

المصرف الليبي 
 االسالمي

   √  √  √    المرابحة اإلسالمية لألفراد 

 √      √  √  المرابحة اإلسالمية للشركات 

 √  √      √  السلعة مع الوعد بالشراء لألفراد المشاركة في 

المشاركة في اإلنشاءات مع مساهمة العميل في  
 األرض للشركات 

 √        √ 

   √      √  اإلجارة التشغيلية لألفراد 

 √        √  اإلجارة التشغيلية لشركات 

   استصناع للشركات 
 

     √ 

 √          المضاربة 

 √          بيع السلم

 √          المساومة 

 (alwahabank.ly; www.jbank.ly; www.wahdabank.com.ly; nab.ly/islamic-banking; 

www.lib.com.ly) 

file:///G:/alwahabank.ly
http://www.jbank.ly/
http://www.wahdabank.com.ly/
https://nab.ly/islamic-banking
https://www.lib.com.ly/
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روب بوالافررامفوتفررتخ موفررقيوتاإلسالوالاشررام  والاتتت ول وتاإلسالوالفرراقالوتفرر م وأات ررئوو  
وإلالذ وقبم والتفات والتال عإلاوتفتخ موفقيوالتاإلسالوبالاشام  واألخمتيوواأليال

لتيبيص صععععععيل التمويل بالمشععععععاركة في المصععععععارف الليبية التي تقدم خدمات  تحدياتذل توجد 
 الصيرفة اإلسممية؟

وإلستامتواروذلكوالتفاتالوالامنق والتالق عووووووووووو

عو الوتإلي واخابموافرررررررتثاامولتب   وفرررررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررررام  ول والافرررررررامفوالتسععععاأل  ا و 
ول  ق ؟ال

وعو الوتإلي وت  قالوافتثاامس وإلاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ؟التساأل  الااني

وعو الوتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ؟التساأل  الاالث

 البحث  ةرضيعععف .4
الافررامفوالت وتق موالخ االوا فررصاق وا ظاهاوتتين وتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  وال اجا و

 فقاغ ولم ق وال ماف ونليوالن إلوالتال عووإللإلياب ونليوتفاتالوال ماف وتمإلالانتهق وبالتالقكيو
 مولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول والافررررررررررامفوالل  ق والت وتقووت  قالوتإلي وال    واروالو

وخ االوالف مل وا فصاق .

واياإلنالومجقفق عوثص وإللك و تمواختبامو ذدوالام ق وثموتقفقمو ذدوالا إلتالو ليو

اخابموافررررررتثاامونالق ولتب   وفررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررام  ول ووعوتإلي وا ولىالةرضععععية الةرعية و
وو.الافامفوالل  ق 

تإلي وت  قالوافررتثاامس وإلاالق ولتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول وووعالةرضععية الةرعية الاانية
وو.الافامفوالل  ق 

وتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول عوالةرضععععععية الةرعية الاالاة
و.الافامفوالل  ق 

و

و

و
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 دف البحثعععععذ. 5
تف يوال ماف و ليوالت مفونليوأ موالت  قالوإلالف إلبالوالت وتإلايإلوالافامفوا فصاق ول وو

 .تب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  

 حثععععية البعععأذم. 6
تفرررررررتا وال مافررررررر وأ ا تهاواروأ اق واإل رررررررإلنهاوإلالذ و تناإل وأ  وأ موفرررررررقيوالتاإلسالوا فرررررررصا و

ل وظالون موإليإل و مافالو الق ول و ذاوالايا ول وال  ج وإلا إلتالوتب ققهاول وااتتفا والل   وو
الت وووت  قالوإلأااوأ ا تإلوبالنفرررب وللافرررامفوالل  ق وتتاثالول وا مل والووي فررر ونلموالبا  والل  ق وو

ت  واروت م والافرررررامفوالت وتق موخ االوتاإلسالو فرررررصاق واروافرررررتخ اموفرررررقيوالاشرررررام  و أ  و
 .ت  قالوأ إلالواافتثااميوإلبالتال واتتما وتإلفقالولا الي و ذدوال

 ار النار  للبحثععععععععععععععععإليا
 يات المشاركة . مراجعة أدب7

الاشام  و أ  وبمقوالتاإلسالوا فصا والت وت االونليوا  أواشام  واألماا وإلالخفاجمو  واألتالو
افرتخ اااول ونالقالوالافرامفوا فرصاق وي   و روأغل والانتيالوالاالق والت وتق اهاوبفرق  و

 ,Rahmanال  روإلالت وقفررررر  وال فرررررإل ونل هاواروت الوالاشرررررمإلنالوالفررررر  م وإلالاتإلفرررررب و 
يوإل ذدوالاشرررمإلنالوتفرررا موبشررر الو   مول ونالق والتناق وااتتفرررا ق يو   وت ق وأكثمو(2017

(يوإلتاثرررالو رررذدوالاشررررررررررررررمإلنرررالوأكثموارو2018(واروالنرررات والقإلا وال رررالا و ق  يو54%ارو 
(وارو ياال وشرررررررررم الواألناا وألغل و إل وال الموبفررررررررر  وأ اق و إلم اول ونالق والتناق و90 %

إلالتإلظ فوإلا  ص والانتيالوالا لق و   واافررررررررت ما يوإلالتخا فوارو   والاقميوله وااتتفررررررررا ق وو
(واروالنات والا ل وأللاانقايو57%(وووإلانفررررب و 60%تفررررا مول والنات والا ل وللفرررر رو نفررررب و 

 ,Razak, et al(وأللاانقاو 61.39%(وللف روإلانفب و 82%  نااوتفا مول والتإلظ فو نفب و 
2016). 

م  ول وايا والافرررررررامفونليوأنهاو وأفرررررررلإل وتاإلسل وقشرررررررتمكوباإليبإلوالافرررررررمفونمللوالاشرررررررا
ا فرررصا وا وبال والتاإلسالول وتق قموالاا والص مولاشرررمإلتواايوأإلونالق واايوإلسإل توالمائو  نهااو

هعو1434ب فرررررر وااو تاقارونلقإليوأااوالخفررررررام ول نفررررررب وتاإلسالو الوانهاا و الي إلم يوإلالي إلم يو
لونليوأنهاعوبمسق وتاإلسالوقق موالافررررررررررررمفوا فررررررررررررصا وباإليبإلوالاا و(.ووإل ااونمل353-354

الص مولاشررمإلتوأإلولاتفررفرر يوإلسإل توالمائو  نهااو فرر وااتااقو  نااوالخفررام وت االو فرر و فرر و
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 الوشرمسكول ومأيوالاا يوإلققإلموبا  ام وفرا  والاشرمإلتوأااوالافرمفوقشرامكول وا  ام وبالق مو
و(.2016يوالذ وق امو قإلتإلو  إلا   يوإلإلل  و

أم ارونق والشررررماك ول وا فررررصمعو ي وأروتيتا ون  وننافررررمول تكإلرونق والشررررماك يوإل  عونق و
الاشررررررررررررام  وأإلوا  يا وإلالق إل وإلالذ وقا ررررررررررررالوأروق إلروا تإلبايوإلأبمافوال ق وأإلوالشررررررررررررم اءوأإلو

الارا ووال راتر اروإلاللرذارو ير وأروق إلنراونراتل روإلستات راوبرأ لقر و راالر يوإلأخ ماوا رالوال قر وإل إلومأي
؛والي  م يوإلاقص يو2018؛وأ إلوفررررررررررررررلاقر يو2016الص مولققراموالاشررررررررررررررام ر وبرالاشررررررررررررررمإلتو ي مسراليو

و(.2019
شرررمإلطوفررر  ونق والاشرررام  عوتنقفرررمو ذدوالشرررمإلطو ليوي ج ريوإلاألإل وانهااو إلوشرررمإلطوخافررر و

اوإلنإلنمايوأ وأروق إلروا  لإلمو مأيوالاا وإلال االيو ااو ي وأروق إلرومأيوالاا وا لإلااو اًّاوإلينفرم
اوق إلروي ءاوانإلو  روأل  والشرررررررررررم اءول وذا وواموأإلون ناموإلاإلفرررررررررررإللامو إل رررررررررررإل يوإلأرالاق امونق و

اآلخميوإلن موخلبإلوا والاا والخاصوأل  والشرررم اءيوإللقيوشرررمباوأروتكإلرو فررر و الوالشرررم اءو
واتفاإلق ول ومأيوالاا يوإلشماك واألبمافوتكإلرول والاا وإلال اال.

 و تإل س والمائوأإللهاوق   ونق والاشررررررام  و إل ررررررئوتإلان وتإل س وأااوالي ءوالثان وله وشررررررمإلطوتت ل
ونتاج والاشمإلتو  رواألبمافوالاختلا يو   وق   ونف  و الوبمفوبالي جق واثالو

ذاو   وخفررررام ولقفررررلوبفرررر  و  اا وأإلوتقفرررر موا  موالاشررررمإلتو ما وأإلوثل وأإلونفررررفوإل  ذايوإلا 
يوإلسإل توالمائوب  وخفرررررموياق ولتإل تونليوالشرررررم اءو فررررر و فررررر ومأيواا ول بمافوالات ات  

؛و2016الافررررررامسفوللشررررررم  وإلق فررررررالوا  موالاشررررررمإلتونليوا الأ ونظ مونالإلو  إلا   يوإلإلل  يو
و(.2019الي  م يوإلاقص يو

أنإلاتوالشررم الول وا فررصمعوتنقفررموالشررم الو ليونإلن رومجقفرر  ريو ااعوشررم الوي مس وإلشررم الو
إلت ن وااتصكوأكثمواروشررررررخصوو-الواألاإلا إلتفررررررايوبشررررررم وو-اختقامس يوأإلامعوالشررررررم الوالي مس 

وأفالو ققق ونات ونرو ب وأإلوإلفق وأإلوا ما .
إل  ونشرم وأنإلاتو  وشرم  واألاإلا يوإلشرم  وو-إلتفرايوبشرم الوال قإل ووو-ثانقاوالشرم الوااختقامس 

األناا يوإلشرم  والإليإلديوإلشرم  والاااإل ر يوإلشرم  وال ناريوإلشرم  والي ميوإلشرم  وال االيوإلشرم  و
م  والا راما يوإلشرم  واأل  ار.وإلالايا وارو ذدوال قإل ول والاالكق وشرم الوالاااإل ر والذاميوإلشرو

ه(يوإلشرررررررررم  وال نارو  و1434إلال ناروإلالي موإلال االوإلالذاموإلالا ررررررررراما و الي إلم يوإلالي إلم يوو
األكثموافتخ اااول والافامفوإلال القالوالافملق وإلالاالق وللايتا ؛وألرو الوشمسكوق ت موإل قصمو

 إلول والتفرررررررررمفوبالاا وإلال االوبفررررررررر  ون موالافررررررررراإلا ول والاا وأإلوال االو الي  م يونروشرررررررررمس
و(.وإلتنقفمونقإل والاشام  و ليع2019إلاقص يو
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الاشرررررررام  وال اجا عوإل  والاشرررررررام  والثا ت والافرررررررتام و   وقاإل والافرررررررمفوي ءاوارومأيوالاا و
 إ امتإلوإلا شرررررررمافونلقإليوووالاشرررررررمإلتوالخ ا وأإلا نتاي يوإلق إلروشرررررررمس امول والكوالاشرررررررمإلتوإلققإلم

إلتبقيو فرر والافررمفوثا ت واوتت  مو تيوانتهاءوالشررماك وبفرر  وانتهاءوالاشررمإلتوأإلوانتهاءوالا  و
و(.2019؛والي  م يوإلاقص يو2014الانفإلصونل هاول وال ق و  مااريوإللإل  يو

مإلنالوالاشرررررام  والاتناتفررررر وعوإلتفرررررايوبالاشرررررام  والانتهق وبالتالقكيوإلتفرررررتخ مول وتاإلسالوالاشرررررو
 إلافرررب والافرررامفوا فرررصاق و   وقق موالافرررمفوالتاإلسالولاشرررمإلتوا وشرررمسكوأإلوأكثموا وإلن و
اروالافررررررمفوبالتنا  ونرو فررررررتإلونليوأرو لت موأ  والشررررررم اءوبشررررررماجهاو فرررررر وااوتنصونلقإلو

(يوإلتقإلمو ذدوالفق  ونليوالاشام  و  روالافمفوإلال ا الو2014شمإلطوال ق و  مااريوإلولإل  يوو
أروق الوا الوالافرررمفوب  وفررر ا دوالا ليو فررر والشرررمإلطوالاتا ونل هاو الي  م يوالذ وارو قإلو

(وإلت مفوالاشام  والاتناتف ونليوأنهاوتقاموالافمفو تق قموالاا والص مولاشمإلتو2019إلاقص يو
(وإل  ونق واشرررررام  و2007ا وال ا الونليوأروقفرررررتم  اوت مسيقاوخص وا  وا  ن و أ إلواله ياءيو

 (Osmani,& Abdullah,2010موأ  والبمل روبشرماءو الوأي اءواألفرالو   روبمل رو   وبقإلو
إلق تا ونق والاشرام  والانتهق وبالتالقكونليوااهإلموتقلقصوالشرماك يوإلستكإلرواروثصث ونقإل و  عو
نق والاشرام  يوإلنق وا  ياميوإلنق وال ق يوإلت ت مو ذدوالفرق  وأل رالو   الونليوال ق وباآليالوأإلو

و.(Meera, & Razak, 2009   والااج  وا   وا  يام القمإلبو   وق الوا الوا
الاشام  والات  م عوأ قاناوتفايوبالاشام  والاتتت وإلت ن وتقاموالافمفو تاإلسالوا تقايالوال ا الو
  ل الونق ق وخص وال امو فررررررررر وا تقاياتإليواثالعوالاشرررررررررام  ول وتاإلسالوفررررررررراق وا  ن ونليوأرو

لفرن والاالق و فر ونتاج والاشرمإلتو ااوق ت مو ذاوق فرالوالافرمفو فرتإلوارواألماا ول ونهاق وا
؛والي  م وإلاقص يو2014األفررررررررلإل و  قصونروالقمبوبال فررررررررا واليام والا  رو  مااروإللإل  يو

و(.2007اله ياءيوأ إلو؛و2019

 اإليار العملي للبحث
يماءالوال مافر والت وتاموو  هاوالبا  وتناإل و ذاوالي ءواروالب  وإلفراامو ااصميوإلاافرصمولبمسق وإلا 

يماءاتهاوا إلمامومجقفررررامو تمواروخصلإلو نيا واليان و لتنا ذو ذدوال مافرررر يوإلت ت موانهيق وال مافرررر وإلا 
التب قق واروالرر مافررررررررررررررر يوإلنروبمسقهرراو تموال فررررررررررررررإل ونليوال قررانررالوالابلإلبرر ؛و يماءوالت ل ررالو

 لق وباإل رررررإلتوا  فررررراج وللتإلفرررررالو ليوالنتاج والت و تموتافررررر م اول و رررررإلءوأ  قالوال مافررررر والات
 ال ماف يوإلبالتال وت ق واأل  افوالت وتف يو ليوت قققها.
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 من جية البحث:. 9
افامفول  ق وتق موخ االوخاف وتمواختقامووثموافتخ اموالانه والإلفا ول و ذدوال ماف و   و

فصا و  وافمفوالياهإلمس يوإلافمفوالإل   يوإلافمفوشاا وألمسققايوإلافمفوالتاإلسالوا 
إلالت وتاثالون ن وال ماف واااوايتا والإلا  يوإلالافمفوالل   وا فصا و يماءوال ماف والا  انق يو

وال ماف ول تكإلرواروالافامفوالل  ق والت وتق موخ االوالتاإلسالواافصا .و
والدراسة أداش 1.9

مفالهاوبال مس وا لكتمإلن ونليوالافامفوالل  ق ووتموتيه  وافتباو ن و لكتمإلنق ونليونااذجوتإلتالوإلا 
الت وتق موخ االوالتاإلسالوا فصا وإللمإلنهاول وياق وا رول  قايوإلثموتإل س ونفخ وإلمتق ونليوو

 ت ل ال.لب بواإلظا والافامفوبا  ن وافمات يوإلياق واافتبانالوالافتلا وفال  ول

 والاباتالصدق  اختبارات 2.9
ثموافرتخ امواختباموالااو مإلنبا ول فرا وثبالواققايوال مافر وبافرتخ اموال افر واآلل ونروبمس و

رو ت ررررررررئوأ(و2(يونص مواروالي إل ومتمو SPSS مناا وال  ا وا  فرررررررراجق ولل لإلمواايتاانق و 
إلتقا والا ااالولياق ويوو(68% وولااو مإلنبا ولكالوا إلمواروا اإلمواافتبان وأك موارأتقموا ااالوو

اااوقشررر مو ليوأروننافرررموتاجا واافرررتبان و تإللمول هاو مي وي   و(وو%94.5 لقمالواافرررتبان و إل
نفرر قاواروالثبالوإلاافررتقماموإلاانتاا يو   و لااواتتمالوتقا والا ااالواروالإلا  والفرر قئو لااو

قموبفررررررررررر  والنتاج و(يوإلبالتال وقا روالتفرررررررررررلSekaranيوو2003  انلوال نافرررررررررررموأكثمواإلثإلتق و
 الاتإلفالو ل هاون موال ماف والا  انق وإلت اقاهاونليوالايتا وا الوال ماف .وو

و(و إل ئونتاج واختباموألااو مإلنبا ولققايوثبالوا فتبان 2ي إل و 

 معامل ألفا كرونباخ المجال 

 0.790 المحور األول

 0.770 المحور الثاني

 0.844 المحور الثالث

 اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات ا ساليت .10
 ةي للمشاركيت في الدراسة التحليل الوص 1.10

اروالاشام  رول وال ماف واتخففإلروو(و%50 و(وأروااونفب 3الي إل ومتمو واروقظهمووو
الي إل وووإلقظهم   اتخففإلرول وايا والا افب (وو%33.3 ل وايا والتاإلساليوإلأروااونف تإلوو

ووإلأروااونف تإلوويمتفاءواألتفاموبالافامف(و58.3% ووأروأغل والاشام  رول وال ماف وإلانفب 
ونإلا ووإلاإلظا(و%25  والافامفولقاثلإلرونفب وا  م وافامفول واياالواختلا يوإلأاا
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ماءواإل إلنق وإلاقانالو إل واش ل و وإل ذاو ي الوالاشام  رول وال امف وقق اإلرو(و%16.7 
وال ماف يواااو ت  و ليوالمل واروافتإلتوالثق ول وال قانالوالات فالونل ها.

والإلظقاق إلالفا وو(وتإل س والاشام  رو ف والتخفص3ي إل ومتمو 

 النسبة الصفة الوظيفية  النسبة المؤهل العلمي 

 % 16.7 نائب مدير مصرف  % 33.3 محاسبة 

 % 58.3 رئيس قسم  % 50 تمويل

 % 25 موظف  % 16.7 أخرى 

وووSpssالاف معونتاج و مناا و
و

 للبيانات المتعلقة بإجابات المشاركست حو  فرضيات الدراسة   التحليل الوصةي .2.10
وإلذالو واافتبان ي والثان واروتاجا  ول والقفم وال قانالوالإلام   ولت ل ال ونم ا والقفم  ت ارو ذا
ونظمو ول والافامفوالل  ق واروإليه  والتاإلسالوبالاشام   وت  قالوتب   وفقي اامتباطو ت    

وا وي اإل  وإلافتخ ال والافامفي والامي  وواإلظا  وال فا ق  وإلالاتإلفبال والتكمامس  لتإل س ال
ليوخاف وا اإلموتاثالوا إلتالو إلاان مافوالا قام يوإلثموتفن فوم إل والاشام  رول وال ماف و

وافتخ اموفق  والتاإلسالوبالاشام  ول والافامف.
إلذلكووويموإل  وفلموتمت   ولهذدواألمتامتلإلف وال فا  وذاو ال وبافتخ امواققايولق املوواإللقفبئوو

ولصفتاا  وانهاول وت ل الوالنتاج .و
و(1إلأتالوتقا و  ووو5 أنليوتقا وللاققايو  ووو4=وووو4و–و5الا تعو

(وو0.8 ومو  ال والققا ووت بإل والا تو=والا تو/ون  وال ميال(و ااوووو0.80=وووو5/و4بإل والا تعوو
(يو   وو4إلذلكولت    وال  واألنليو ااول والي إل ومتمو و؛(1ليوأتالوتقا ول و مي والاققايو  

اروخص و ذدوالانهيق والانافب ول والت ل الوقا رواقامن واتإلف والا اإلموبش الوناموإلاقامنتهاوو
 هذاوالي إل والذ وقاثالو  إل والاققايوالخااف ولا مل وأ اق وإلتأث مو الوا إلموبش الوناميوإلا مل وو

و.ووأ اق و الولقم وارولقمالو الوا إلم
 ( حدود فئات مقياس ليكارت الخماسي4جدو  رقم  

 ال بام  ال  إل و
 غ مواإلال وبش  و 1.79ليو وو1ارو
 غ مواإلال و 2.59ليو و1.80ارو
 ا ا   3.39ليو و2.60ارو
 اإلال  4.19ليو و3.40ارو

 اإلال وبش   5ليو و4.20ارو
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و
(والخصو5 تناإل والي إل ومتمو وعو : ارتةاث مخاير االسعععععتامار بصعععععيغة المشعععععاركةالمحور ا 

م إل والاشرررام  رول وال مافررر و إل وت  قالواخابمواافرررتثااموال الق وللتاإلسالوبفرررق  والاشرررام  يو
(و4.538روالاتإلفررربالوال فرررا ق و يابالوالاشرررام  رول وال مافررر و انلوبأك موتقا ولهاو     و

(يوإلامتبر و فرررررررررررررر و1.290(وبران مافوا قرام و 3(وإلأترالوتقار و رانرلو 0.660إلان مافوا قرام و 
وأ ا تها.

 ( ىجابات المشاركيت حو  مخاير االستامار بصيغة التمويل بالمشاركة 5جدو  رقم  

 البيان الفقرة
المتوسط 
الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

1 
ال يقدر المصرف على الدخول بفاعلية في تمويل 

 .المشاركات
3.5385 1.19829 9 

2 
تتوفر كفاءة وخبرة كافية للعميل لتشغيل ال 

 .المشروع
3.3846 .96077 10 

 6 1.01274 3.7692 مخاطر عدم تشغيل المشروع وتحقق خسائر 3

4 
يتحمل المصرف تكاليف اإلشراف والمتابعة 

 .للمشروع
3.6154 1.19293 8 

5 
ال تتوفر الكفاءة اإلدارية والفنية للتعامل مع 

 . المشاركة في المصرفعمليات 
3.3846 .96077 10 

6 
الفترة الزمنية لبعض مشاريع المشاركة تكون 

 .طويلة
3.3077 1.25064 11 

 7 96077. 3.6154 ال تتوفر األمانة والشفافية لدى العميل الشريك 7

 12 1.29099 3.0000 ال توجد قوانين منظمة لعملية التمويل بالمشاركة 8

 3 1.22474 4.0000 الثقافة المصرفية لدى الجمهورغياب  9

 3 1.22474 4.0000 صعوبة االختيار للعميل المناسب 10

11 
تأخر الشريك في سداد حصة المصرف من  

 األرباح
3.8462 .80064 5 

12 
يشارك المصرف بنسبة أكبر في رأس مال 

 المشروع
3.3846 .76795 9 

13 
االقتصادي والسياسي في عدم استقرار الوضع 

 ليبيا
4.5385 .66023 1 

 4 1.11516 3.9231 عدم استقرار السيولة وانخفاضها في السوق  14

 3.7026 المتوسط المرجح العام 

 
(يو4(وإلاقامنتإلوا والي إل ومتمو 3.702ليوالاتإلف والاميئوال اموللا إلموإلالذ و ارو  إلبالنظمو
لما وأروااتيادوال امون إلواإلالق وأليو نإلو إلي ول ونباقوال  والماب و اإلال (واااوقش موأقص مو

وال  ن ونليوإليإل واخابموافتثاامس وبفق  والتاإلسالوبالاشام  .
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(و6قظهموالي إل ومتمو   المحور الااني: التحديات االسععتامارية والمالية لتيبيص صععيل المشععاركة:
فررررررررر و إل وإليإل وت  قالوافرررررررررتثاامس وإلاالق ولتب   وفرررررررررقيوالخصو يابالوالاشرررررررررام  رول وال ما

(و4.230التاإلسالوبالاشرررام  يو   و إل رررئوأروأك موتقا وللاتإلفررربالوال فرررا ق وبا يابالو  و 
(يوإلامتبر و فرررررررررررررر و0.894(وإلبران مافوا قرام و 2  و و (وإلأترالوتقارو0.926إلبران مافوا قرام و 

 أ ا تهاو ااو إلوظا مول والي إل .

ي إل وال(وإلاقامنتإلوا و3.4018الاميئوال اموللا إلموالثان وإلالذ و ارو إلبالنظمو ليوالاتإلف و
تيادوال امون إلووقظهمول و  إل والنباقوالماب و الاإلال (وإل ذاوقش مو ليوأروااوأنإلو(يوني و4متمو 

واإلالق وألما وال  ن ونليوإليإل وت  قالوافتثاامس وإلاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  .

وىجابات المشاركيت حو  التحديات االستامارية والمالية لتيبيص صيل التمويل بالمشاركة ( 6الجدو  رقم  
المتوسط  البيان الفقرة

الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

احتمال ورود تكاليف مالية إضافية على   1

 المصرف 

3.6923 .94733 4 

االستثمارية ال يقوم المصرف بتمويل المحافظ  2

 من خالل صيغ المشاركة 

3.6923 .85485 4 

 9 91287. 3.0000 من الصعب العثور على مشاريع مجدية 3

عدم ثقة المصارف في البيانات المالية الموجودة  4

 في السوق الليبي 

3.7692 1.16575 3 

 1 92681. 4.2308 سوء الظروف االقتصادية واالستثمارية في ليبيا 5

 6 96742. 3.4615 تتوفر بدائل استثمارية أفضل  6

 8 1.32916 3.1667 تركز مصادر الدخل في شريحة معينة 7

 12 89443. 2.0000 درجة المنافسة العالية في السوق الليبي 8

ال توجد منافسة بين المصارف في استخدام   9

 . الصيغة المشاركة

4.1538 .80064 2 

 7 1.04391 3.3846 ليبيا مرتفعةتكلفة اإلنتاج في  10

توجه المصارف الليبية إلى االستثمار الخارجي  11

 أو الدولي 

2.5385 .96742 11 

 10 94733. 2.6923 الطلب على صيغ التمويل بالمشاركة ضعيف 12

ال يقوم المصرف بمقابلة آجال الودائع مع آجال  13

 صيغة التمويل بالمشاركة

3.6154 .65044 5 

 3.4018 المتوسط المرجح العام 

(والخصوم إل والاشررررررررررررررام  رول و7   روالير إل ومتمو   المحور الاعالعث: التحعديعات اإلداريعة والةنيعة:
ال مافرر و إل والت  قالوا  امس وإلالانق ولتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول والافررامفوا فررصاق و

(وإلان مافو4.076لم إل  مو رانرلوبرأك موتقار و الل  قر يو  ر و ت  روأروالاتإلفرررررررررررررربرالوال فررررررررررررررا قر وو
(يوإلامتبرر و فررررررررررررررر و0.630(وإلبرران مافوا قررام و 2.692(وإلأتررالوتقارر و ررانررلو 10.37ا قررام و 
 أ ا تها.
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(وإلاقامنتإلوا والي إل ومتمو3.467إلنص مواروالاتإلف والاميئوال اموللا إلموالثال وإلالذ و ارو 
يوإلالذ وقش مو ليواإلالق وننافموال  ن ونليوو(ونص موأنإلوقق ول ونباقوال  والماب و الاإلال (4 

وإليإل وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  .
 ( إجابات المشاركين حول التحديات اإلدارية والفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة7الجدول رقم )

المتوسط  البيان الفقرة
الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

عدم قدرة المصرف على العمل في جميع القطاعات  1

 .االقتصادية

3.6923 .94733 3 

 3 85485. 3.6923 .نقص كفاءة اإلدارة والتشغيل لدى العمالء 2

 9 63043. 2.6923 . تستهلك صيغة المشاركة الموارد المتاحة للمصرف 3

للتعامل مع عدم كفاءة البرامج المحاسبية والمالية  4

 .صيغة التمويل المشاركة

3.1538 .98710 8 

  ديريسيطرة سلوك المصارف التجارية على م 5

 .المصارف اإلسالمية

3.6154 1.32530 4 

ضعف الكفاءات والخبرات البشرية المؤهلة إلصدار   6

 .القوانين والتشريعات المنظمة لصيغة المشاركة

3.7692 .92681 2 

التمويل بالمشاركة مقابل سهولة تنفيذ صعوبة نتفيد  7

 .التمويل بالمرابحة

4.0769 1.03775 1 

تمتع الكوادر البشرية بالمصرف بالمؤهالت تال  8

 . المصرفية والشرعية المطلوبة

3.1667 1.26730 7 

ضعف خبرة الفريق المصرفي المكلف بتطبيق  9

 .ومتابعة عقود المشاركة

3.3077 1.18213 6 

توجد خطط إستراتيجية لتنمية قدرات الموظفين ال  10

 .في استخدام صيغة المشاركة

3.4615 1.26592 5 

 3.4675 الاتإلف والاميئوال امو 

 
 اختبار الةرضيات   3.10

ظرا مول والير إل ومتموو إلوروال قرانرالوالايا ر وتتب والتإل س والب ق  وإلذلركوب ر واختبرام راو اراأباراو
 one يوإلنلقإلوقا روافرتخ اموااختباموالا ال و(Shapiro-Wilk اختباموالتإل س والب ق  ووو(8 

simple t test)للت ق وارولم ق وال ماف .وو 

 ( اختبار التوزي  اليبيعي للبيانات8جدو  رقم  
 مستوى المعنوية العدد  اإلحصاء الفرضية 

 718. 13 958. األولى

 513. 13 944. الثانية

 979. 13 980. الثالثة 

تإلي وال    واروالا إلتالولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ول والافامفوو: إلنصوالام ق والمجقفق 
والل  ق والت وتق موخ االوالف مل وا فصاق .
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إلالت وت  و الوإلا   وانهاونليوووثصث  تمواختبامو ذدوالام ق واروخص واختباموالام قالوالامنق وال
ت   واروت  قالوتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ول والافامفوالل  ق و إل  ولم ق وال  موإللم ق وو

و   ل ولكالوت   واروا اإلموال ماف .

يوإلل و ذدوال ال و تموت إل والام ق وال   ل و ذاوو(3.40 وووالام ق وال   ل عواتإلف والايتا و ختلفونر
ال  ن وأك مواروتقا واتإلف والايتا يوإل ذاوقش مو ليوإليإل وتأث موللا إلمونليوو انلوتقا واتإلف و

و.و(95% وإلانفب وثق (و0.05 ووتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ونن وافتإلتوا نإلق 

يوإل  وتاثالوال  واأل نيوللاإلالق و ف وو(3.40 ووالام ق والفامس عواتإلف والايتا واو ختلفونر
و(.4الي إل ومتمو 

 ( يبيت نتائه اختبار تأاير محاور الدراسة9الجدو  رقم  

الفرضية  
 الفرعية 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 العينة

قيمة 
 tإحصاء 

مستوى 
 المعنوية

 فترة الثقة للمتوسط

 الحد األدنى  الحد األدنى      

 0.3817 0.3817 0.000 4.771 3.7026 13 األولى

 0.1657 0.1657 0.003 3.708 3.4018 13 الثانية

 0.0616 0.0616 0.027 2.510 3.4675 13 الثالثة 

تنصوالام رررررررق والامنق ونليوأنإلوتإلي و وتإلي واخابموافرررررررتثاامو أوال: الةرضعععععية الةرعية ا ولى:
نالق ولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول والافررررررررررامفوالل  ق  وإلاختبامو ذدوالام ررررررررررق وتالو

الام رررررق وإلالفرررررامس والت وتنا والام رررررق ولهذاوفرررررقاغتهاو  فررررراجقاول وفرررررإلمتهاوال   ل والت وتتس و
(ونص موأروتقار وافررررررررررررررتإلتوالا نإلقر و9ليوالنتراج والاإل رررررررررررررر ر وبرالير إل ومتمو  إلبرالنظمو الا إلم.

(وأك موارو3.702(يوإل ااوأروتقا واتإلفررررررررر والا إلمو 0.05(وإل  وأفررررررررر مواروتقا و 0.000 
ويليوإليإل وأثمولهرذاوالا إلملما وال  نر ونأ(يوااراوقشرررررررررررررر مو ليواإلالقر و3.40تقار وااختبراموإل  و 

 إلبالتال ونق الوالام ق وال   ل .

تموفرررررقاغ و ذدوالام رررررق و  فررررراجقاوبفرررررإلمتهاوال   ل والت وتتس و اانيا: الةرضعععية الةرعية الاانية:
الام رررررق وبشررررر لهاوالتال و وتإلي وت  قالوافرررررتثاامس وإلاالق ولتب   وفرررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررام  ول و

إلفرررررقاغ ولم رررررق وال  موالت وتنا وإليإل وأثمولهذاوالا إلم.وإلباص ظ والي إل والافرررررامفوالل  ق  وو
(يوإل ذلكوتقا واتإلفررررررررر و0.05(وإل  وأفررررررررر موارو 0.003(وني وأروافرررررررررتإلتوالا نإلق و 9متمو 

 (وأك مواروتقا وااختباميواااوقش مو ليوت إل و ذدوالام ق .3.401الا إلمو 
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تإلي وت  قالو  امس وإللنق ووولامنق والثالث ونليوأنإلتنصوالام ررق وااالاا: الةرضعية الةرعية الاالاة: 
إلاختبام اوتالوفررررقاغتهاو  فرررراجقاول ووويلتب   وفررررقيوالتاإلسالوبالاشررررام  ول والافررررامفوالل  ق 

فررررررررإلمتهاوال   ل وإلفررررررررقاغ ولم ررررررررق وال  موالت وتنا وإليإل وأثمولهذاوالا إلم.وإلبالنظمو ليونتاج و
(وإل ذلكوتقا و0.05(وإل  وأفررررررررر موارو 0.027(ونص موأروافرررررررررتإلتوالا نإلق و 9الي إل ومتمو 

و(وأك مواروتقا وااختباميوإل ذاو   ونليوت إل والام ق وال   ل .3.467اتإلف والا إلمو 

  ملخص الةرضيات الةرعية واختبار الةرضيات الرئيسية للدراسة:

ب   وتإلي وال    واروالا إلتالولتونإلو أقا رواختباموالام ررق والمجقفررق ولل مافرر وإلالت وتنصونليوو
فررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول والافررامفوالل  ق والت وتق موخ االوالفرر مل وا فررصاق  يواروخص و

نإلوتموت إل وثص ولم قالوأ(و ت ئوو10الخصونتاج والام قالوالامنق والاإل   وبالي إل ومتمو 
 ت إل والام ق والمجقفق ولل ماف .ووإلبالتال ويلمنق 

 الفرضيات الفرعية( ملخص نتائج 10الجدول رقم )

رقم  
 الفرضية 

 الفرضية الفرعية 
القرار  
 المتخذ

الفرضية 
 الرئيسية

1 
توجد مخاطر استثمار عالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في 

 المصارف الليبية
 قبول

 
ل 
و
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

قب
 

2 
توجد تحديات استثمارية ومالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة 

 المصارف الليبيةفي 
 قبول

3 
توجد تحديات إدارية وفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في 

 المصارف الليبية
 قبول

 
 . مناقشة النتائه  11

ون موو و ل و ف وأ ا تهاع ولقاا واتاثل  ونالق  وافتثاامس  واخابم والاشام   والتاإلسالوبفقي  إلايإل
ل  قايون موافتقمامواألف امول والفإلقيوغقا والثقال وافتقماموالإل  وااتتفا  وإلالفقاف ول و

والفإلقو ول  والف إلل  وافتقمام ون م والاناف ي والشمسك واختقام وإلف إلب  والياهإلم ول ت الافملق 
إلانخاا هايوتأخموالشمسكول وف ا و ف والافمفوارواألماا يواخابمون موالتش  الوللاشمإلتو

وتإللمواألاان وإلالشاالق ول توال والافمفوال خإل وإلت ق وخفاجميون م وت م  وإلن م  ا الوالشمسكي
 Abdul-Rahman & Norنتاج و ماف ووووتإلالق وا باانلق ول وتاإلسالوالاشام ال.وإل ذدوالنتاج وا

والي  م وإلاقص وو(2016) و2016 إل ماف وو(2019 وإل ماف  )Qureshi & Hidayatوإلالذ و ي
وو؟ولااذاوالافامفواوتقإلموباتخاذو يماءالوا تما س و  ام والاخابمواافتثاامس وووعقبم والتفات والتال 

وألنإلواو إلي وافتثاامو  إلرواخابموب بوالنظمونروظمإلفوالفإلق.
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.وتإلي وال    واروالت  قالواافتثاامس وإلالاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  وافنا و ف وو2
وفإلءوالظمإلفوااتتفا ق وإلاافتو و  روالافامفول وأ ا تهاع وانالف  وإلاوتإلي  ول ول  قاي ثاامس 

افتخ اموفق  والتاإلسالوبالاشام  يوإلن موثق والافامفول وال قانالوالاالق والاإليإل  ول والفإلقو
الل   يوإلا تاا وإلمإل وتكال فواالق و  الق ونليوالافمفوإلالت وت وت   ونت ي ون مومغب وال ا الوو

وو(و2016 وونت ي وت ق وخفاجمو ف وااوتإلفللوالقإلو ماف وول واشام  والمائوأإلو ل وال ماج وأإل
Qureshi & Hidayatإلاوققإلموالافمفو تاإلسالوالا المواروخص و ذدوالفق  يوإلاوققا الوالافمفووو

و يا والإل اج وا و يا وفق  والتاإلسالوبالاشام  يوإلتإللمو  اجالوافتثاامس وأل الوللافمف.
 : لتاإلسالوبالاشام  وامتب و ف وأ ا تهاو ااو ل .ووتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوا3

ف إلب وتنا ذوالتاإلسالوبفق  والاشام  واقا الوفهإلل وتنا ذوالتاإلسالوبالاماب  يوإلن موت م والافمفو
نليوال االول وياق والقبانالوااتتفا ق يوإلونقصو ااء وا  ام وإلالتش  الول توال ا الوالشمسكيو

والنت ي وأشاملوويالافامفوا فصاق وم و وإلفقبم وفلإلكوالافامفوالتيامس ونليوا و إلل و ذد
ليوتأثموتإليإلوالافمفوا فصا وبشخفق والافمفوإلنإلتوو Biziri & El Biziri و(2017  ماف و

فصا ولهموخ م ووالافامفوالت وتق موخ االوالتاإلسالوا وو  م وإلبااوأروأغل واوويال اصءوالا تال ر
الافامفوا فصاق واشابإلولفلإل همول والافامفوالتيامس ول والافامفوالتيامس ولذاوفلإل همول وو

واأل وت مالوالاإلظا روافتخ اموفقيوارو   و  ام  ولتناق  وإليإل وخب وافتمات يق  وإلن م اإلا ي
 .وهاليوالنت ي وناف الي  م وإلاقص وولو ماف إلت وتإلفلويالتاإلسالوبالاشام  

 . النتائه والتوصيات 12
 النتائه   1.12

و.وقيوالاشام  واخابموافتثاامس ونالق  إلايإلوالتاإلسالوبف •
و.تإلي وال    واروالت  قالواافتثاامس وإلالاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام   •
 تإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام   •

 التوصيات  2.12
ووcharacterإلالشخفق وووcapacityال االونليوافتخ اموا ا  موانئوااجتااروإل  والق م وو •

يوإلالتم   ونليوتاإلسالووconditionsإلالظمإلفووcollateralإلال اارووcapitalإلمأيوالاا و
إلبالتال وانخاابوالتكال فوويإلذلكوانخاابومأيواالهاو؛الاشامس والف  م وإلالاتإلفب 
و.اإلا والايا  ول والاشامس التش  لق وإلانخاابو يمواألو

ال االونليوت مس والاإلظا روإلالشم اءونليوالتاإلسالوبفق  والاشام  وإلا  ام والاشمإلتوا الو •
والشماك ولل  وارواخابموالا تال وإل سا  و ااء وإللانلق والاإلظا روإلالشم اء.
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 المراج  
بالاشام  ول والافامفوا فصاق و  ماف و(.وتبإلسمو لقالوالتاإلسالو2007لقايون  وهللاوفلقاار.و   إلاله ياءيوأ

وم ر.غ موانشإلم .وياا  وال ماإلكيوأما يواألو م ر يومفال و  تإلماو ال واأل

و أ و إلفف. و إلففوف    والافمل وا 2018 إلفلاق ي والتاإلسال وا إلتالوانتشام ول وو(. والاشام   فصا وبفق  
و و لق  وانشإلم . وغ م واايفت م ومفال  وافتكشالق  ي و ماف  و  وا للفب ر وإلال لإلم والياا  وااتتفا   امس ي

وا فصاق وب   يوللفب ر.

 ر(.والاشام  ول والافامفوا فصاق .و1434الي إلم يوفايمونافمو ا .وإلالي إلم يو قاارون  وهللاويافم.و و
و.و398-349(عوو20ايل وال لإلموا فصاق .و 

ا و’’وفق  والاشام  ’’ول وافمفووفص(.وا إلتالوتب   والتاإلسالوا 2019الي  م يونبق .وإلاقص يوف  .و 
و.و32-10(عو4 وو1الياهإلمس واروإليه ونظمواإلظاقإل.وايل وب إل وا  ام وإلااتتفا .و

(.وإلات وتاإلسالوالاتففالوالف  م وإلالاتإلفب وإلل وفقيوالتاإلسالو2016 إلا   يول ني.وإلإلل  يوبال وا ا واألا ر.و 
ال واايفت موغ موانشإلم .و لق وال لإلموااتتفا ق ووفصا و ماف و ال و نكوال م  و إل ال ون روال ل  يومفا 

وإلال لإلموالتيامس وإلنلإلموالتف  ميوياا  وال ما و رواه   يوالي اجم.

(.والتاإلسالوالافمل وبالاشام  وإلأثمدول واافتثااموبالافامفوا فصاق و و2016ي مساليونيإلتواختاموال  م .و 
وا  والت اار و نك ونلي وتب ققق  و ماف  و لق و2014و–وو2008فصا  وانشإلم . وغ م واايفت م ومفال   ي

وال مافالوال لقايوياا  والفإل ارولل لإلموإلالتكنإللإليقايوالفإل ار.و

فال  والتاإلسالوبالاشام  وللاتففالوالف  م وإلالاتإلفب وأ(.وفقيوإلو2014 مااريوفا م.وإللإل  يون  والم اق.و 
لتناق يومفال واايفت موغ موانشإلم .و لق ووفصا وللت ق  والتناق والافت اا و ماف و ال واياإلن وال نكوا 

وافب ف.و–ال لإلموااتتفا ق وإلالتيامس وإلنلإلموالتف  ميوياا  ولم الونبايو

(.وإلات وتب   وفقيوالتاإلسالوا فصاق وللاشمإلنالوالف  م وإلالاتإلفب و2018و-وق  يوفالموأ ا وا ا .و اا إل
و.و64وو-وو47(عوو3ل وال إل وال ماق .وايل وغمساروللتقنق .و 

 إلاب وإلأفيوتق قموالاتنيالوالافملق وال   ل والاتإلالق وإلأ  اموو(وو9انشإلمومتمو (.وو2010افمفول  قاوالام   .و 
وwww.cbl.lyالشمس  وا فصاق ول والافامفوالتيامس ول ول  قا.وبما لييول  قا.واتا ونليعو

بشأرووو(و2005 ولفن و(و1 ومتمو  اموالقانإلروأ(وت   الوب بو46تانإلرومتمو (و2012الايليوالإلبن واانتقال و 
وwww.cbl.lyعوف  وارالافامفيوإلا  ال ولفالوخاصوبالف مل وا فصاق .وبما لييول  قا.و

والإلبن وال امو و2013 والاتتام و و( و1تانإلرومتم ول  قا. وبما ليع والا ااصلوالماإلق . ول وشأروان  عووف  وارو(
www.cbl.ly 

وalwahabank.ly.ول  قا.وف  وارعوا فصاق (والف مل و2020افمفوالإلا  و 

وwww.jbank.lyرعو.ول  قا.وف  واخ االواأللما (و2020 ياهإلمس وافمفوال

http://www.cbl.ly/
https://alwahabank.ly/
http://www.jbank.ly/
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وwww.jbank.ly.ول  قا.وف  وارعوشم ال(وخ االوال2020افمفوالياهإلمس و 

وbank.com.lywww.wahda   ع.ول  قا.وف  وارالاماب  واافصاق (وو2020 ووإل   افمفوال

و nab.ly/islamic-banking عار.ول  قا.وف  والفقيوا فصاق (وو2020 وشاا وألمسققاافمفو

و   www.lib.com.ly ع.ول  قا.وف  وارفقيوالتاإلسال(و2020 والافمفوا فصا والل   
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 :خصلالم
هدف الدراسة إلى تحديد ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، ت 

كالنوع، العمر،  إيجاد فروق جوهرية في آراء المبحوثين حول بعض المتغيرات الديمغرافية اآلتية عالوة على 
المنهج الوصفي، باستخدام  إتباع . تمتوى القدرات اإلبداعية للمبحوثينالدرجة العلمية، مدة الخدمة على مس

، بنسبة  80الموزعة البالغ عددها  من تلك استبيان 75أسلوب االستبيان لجمع البيانات، حيث تم جمع عدد 
 ٪.93.8استجابة بلغت 

توصلت الدراسة إلى أن مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي جاء مرتفعًا، 
وفقًا  بصفة عامة القدرات اإلبداعية لمجالال توجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة أنه أيضًا أظهرت 

كما بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة   العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(. النوع، لمتغيرات ) 
الخدمة(. في حين أظهرت  إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية وفقًا لمتغيرات )العمر، الدرجة العلمية، مدة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية )األصالة( وفقًا لمتغير النوع، ولصالح اإلناث.
 

The Creative Abilities of Heads of Academic  

Departments at the University of Benghazi 

Rania Mustafa abozagbia                         Fatma Elbarassi  
   University of Benghazi                     University of Benghazi 

aniamustafa697@yahoo.comr                   arassi@uob.edu.lyfatma.elb 

Abstract 
The study aims to determine the level of creative abilities of heads of academic 

departments at Benghazi University, in addition to finding fundamental 

differences in the opinions of the respondents about some demographic variables 

such as gender, age, qualification, and experience on the level of the creative 

abilities of the participants. The study adopted a descriptive method using the 

questionnaire survey for gathering data. 75 of the 80 distributed questionnaires 

were returned, representing a response rate of 93.8%. 
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The findings of the study indicate that the level of creative abilities of heads of 

academic departments was high. They also showed there are no statistically 

significant differences in field of creative abilities at general according to gender, 

age, qualification and experience, and there are no statistically significant 

differences in terms of creative abilities according to age, qualification and 

experience. However, there are statistically significant differences in terms of 

creative capabilities (originality) according to the gender variable, in favour of 

females. 

 المقدمة  -1

الركيزة والوسيلة األساسية الفاعلة نحو تحول المجتمعات إلى  العالي تعد مؤسسات التعليم     
كوادر  وبها، من خالل توافرتحقيق تنمية شاملة مستدامة في جميع القطاعات لتلبي تطلعات شع

مبدعة ومؤهلة إلداراتها وتحقيق أهدافها، وهو ما أكده اليونسكو والذي أشار أن "التربية في   بشرية
مفهومها المعاصر عملية للتغيير والتطوير، ولها من اآلثار والنتائج اإليجابية ما يجعلها تحتل  

تمد إلى حد كبير على  المكان األول بين وسائط اإلصالح والتقدم في أي دولة، كما أن نتائجها تع
إدارتها، التي تمثل القيادة المسئولة عن سير العملية التربوية وتوجيهها، على أساس أن النجاح في  
أي عمل أو تنظيم، يعتمد على األسلوب أو الطريقة التي تدار به تلك األعمال أو المنظمات")حوامدة 

 . (2006:494وحراحشة،
عاني من أزمة إدارية واضحة يالعالم العربي  أن    علىكما أشار زاهر "أن هناك شواهد كثيرة تدل  

في النظام التعليمي، على الرغم من كونها أحد المداخل الصحيحة إلصالح التعليم وذلك في ظل 
التناقض بين الواقع وبين ما هو مأمول وفي ظل عوامل عديدة ومن أهمها غياب اإلبداع عن  

 (.365: 2016ة اإلدارية" )جبريل، مليالع
ذ  ينظر لإلبداع على أنه أحد المفاهيم الحديثة التي لها دور كبير في نجاح واستمرارية   اوا 

المنظمات خاصة في الوقت الحالي، حيث أصبحت فيه حاجة المنظمات لإلبداع مطلبًا إجباريًا  
في بيئة تنافسية، إال أن تنمية القدرات  للحصول على التميز في األداء والمحافظة على استمراريتها  

اإلبداعية ومهارات التفكير اإلبداعي لدى األفراد داخل المنظمات يتطلب توافر بيئة مالئمة وداعمة 
لإلبداع لدى المدراء والعاملين، باعتبارهم جوهر عملية اإلبداع كما أنهم المطالبون بالمبادأة والتطوير 

 .(301  -130: 2012اللوزي،  أدائهم )واإلبداع في 
أفضل المنظمات هي التي يكون لديها القدرة على اإلبداع وأفضل الرؤساء في المنظمات  "أن    كما

هم أولئك اللذين يمتلكون القدرة على تفجير المواهب اإلبداعية لمرؤوسيهم والعمل على استقطاب  
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الحدراوي وآخرون،  ")رأس المال الفكري وصناعته في هذه المنظمات والعمل على المحافظة عليه
2014 :8).   
"يمكن تطوير القدرات اإلبداعية وتنميتها حسب قدرات األفراد والجماعات    كما أشار الزهري أنه 

ن ما يشجع على اإلبداع، وجود بيئة اجتماعية مناسبة تسهل تعاون األفراد وتعزز  والمنظمات، وا 
والمكافآت وأن يكون المناخ التنظيمي مناسبًا،  المنافسة البناءة، مع وجود نظام فعال للحوافز 

واالبتعاد عن االتصال الرسمي المقيد على اإلبداع واالبتكار بين المستويات اإلدارية 
 . (494: 2006المختلفة")حوامدة وحراحشة،  

ويرى فضل هللا أن "للقيادة دورًا هامًا في تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي، فالقائد المبدع، هو شخص  
مجدد يبحث دائمًا عن أهداف ووسائل جديدة ويوظف ذكاءه بشكل ال يخاف التجربة، ال يحب 

هو جديد ونادر لألفكار واألشياء")جبريل،   عماالروتين والتقيد باإلجراءات العقيمة، يبحث دائمًا 
2016 :365 .) 

سين إنتاجيتها،  ومن تم فإن االهتمام بالعنصر البشري من األساليب التي تساعد المنظمات على تح
على اعتبار أن الفرد هو جزء رئيسي من بيئة التنظيم، وأن زيادة اإلنتاجية لن تتم إال عن طريق  
تنمية قدراته ومواهبه وخلق مناخ وبيئة عمل مالئمة لإلبداع البشري، وعليه على إدارات المنظمات 

عتبارهم جوهر عملية اإلبداع  العمل على تنمية روح اإلبداع لدى العاملين والمدراء على األخص با 
 (. 2012)اللوزي،   كما أنهم المطالبون بالمبادأة والتطوير واإلبداع في أدائهم

وبما أن المبدعين هم من يقودون مؤسساتهم إلى مواجهة التحديات والتجديد واإلبداع، لذا كان  
استثارة وتنمية إمكانيات  لزامًا على المؤسسات أال تدخر جهدًا في إتاحة المجال للعاملين فيها على  

  (.2012القريوتي،  ) اإلبداع من خالل توفير مناخ تنظيمي صحي
خاصة السعي للرفع من   العالي التعليم مؤسسات عليه أصبح لزامًا على جميع المؤسسات عامة و 

أداء مؤسساتها باستثارة وتدعيم القدرات اإلبداعية لدى العاملين بها، وذلك من خالل إبراز أهمية  
ودور اإلبداع، باإلضافة لزيادة االهتمام بتوظيف هذه القدرات اإلبداعية وتنميتها لدى موظفيها،  

من دور فاعل في تخريج كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على   ملما له خاصة أعضاء هيئة التدريسو 
 المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي داخل المجتمعات. 

 مشكلة الدراسة  -2

نحو   ؤسسات التعليم العاليلمي يمتلكها األفراد مطلبًا ملحًا القدرات اإلبداعية التأصبحت  
 المؤسسات االستمرار ومواجهة التحديات والتغيرات المتكررة، كما أنها السمة المميزة التي تميز 

افظة الناجحة الساعية نحو اإلبداع في أدائها وخدماتها، إال أن رعاية هؤالء المبدعين ودعمهم والمح
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عليهم تتطلب من قيادات هذه المؤسسات إعادة هيكلية البناء التعليمي بما يسخر االستفادة منهم  
البرعصي،   بوزغيبة و ( و )2013وأشارت دراسة )الشريف، في الواقع العملي بالشكل المأمول، 

إلى عدم توفر مناخ تنظيمي مالئم بجامعة بنغازي بشكل عام، إذ تواجه المؤسسات  (2019
األكاديمية العديد من الصعوبات والمشاكل الموجودة في البيئة التنظيمية نتيجة لقصور هياكلها  

إضافة لكثرة األعباء الوظيفية الواقعة على رؤساء األقسام العلمية في ظل اإلمكانات  ، التنظيمية
أوجب على  المحدودة لهم، ما يؤثر سلبًا على روح اإلبداع والعمل اإلبداعي لدى هذه الفئة، ما 

قياداتها األكاديمية التوجه نحو زيادة االهتمام بالقدرات اإلبداعية لرؤساء األقسام العلمية والعمل 
على تعزيزها وتدعيمها، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تساعد هذه المؤسسات على مواجهة تلك  

، وعليه ستتطرق فسةالصعوبات والتحديات إضافة لالرتقاء بمستوى أداءها نحو التميز والمنا
 الباحثتان للتعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي. 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤلين التاليين التالي:
 ؟ ما مستوى توافر القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي  •
هناك فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية  هل   ●

النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة على  تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 مستوى القدرات اإلبداعية للمبحوثين؟ 

 أهداف الدراسة -3

 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي بداعية لدى رؤسااإلقدرات التعرف على مستوى ال .أ
تحديد ما أن كان هناك فروق في مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية  .ب 

 .بجامعة بنغازي تبعًا لمتغير )النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(
بداعية لدى رؤساء األقسام  تقديم بعض التوصيات والتي يمكن من خاللها تدعيم القدرات اإل .ج

العلمية بصفة خاصة وأعضاء هيأة التدريس بصفة عامة لتأهيلهم لتولي هذه المناصب  
 مستقباًل بجامعة بنغازي قيد الدراسة.

 فرضيات الدراسة   -4

 ة للدراسة كالتالي: يتم صياغة الفرضيات الرئيس الدراسة ولتحقيق أهداف 
قدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة  التتوافر  ال األولى: رئيسيةالفرضية ال

 بنغازي. 
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 :ة األولى الفرضيات التالية يتفرع من الفرضية الرئيس كما
ء األقسام  قدرات اإلبداعية ممثلة بعد األصالة لدى رؤساالال تتوافر  :الفرضية الفرعية األولى

 . العلمية بجامعة بنغازي 
ء األقسام قدرات اإلبداعية ممثلة بعد الطالقة لدى رؤساالال تتوافر  الثانية:الفرضية الفرعية 
 . العلمية بجامعة بنغازي 

ء األقسام  قدرات اإلبداعية ممثلة بعد المرونة لدى رؤساالال تتوافر  الفرضية الفرعية الثالثة:
 . العلمية بجامعة بنغازي 

ء األقسام  اإلبداعية ممثلة بعد المخاطرة لدى رؤسا قدرات الال تتوافر  الفرضية الفرعية الرابعة:
 . العلمية بجامعة بنغازي 

قدرات اإلبداعية ممثلة بعد القدرة على التحليل لدى  الال تتوافر  الفرضية الفرعية الخامسة:
 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا

بعد الحساسية للمشكالت لدى قدرات اإلبداعية ممثلة الال تتوافر  الفرضية الفرعية السادسة:
 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا

  : ال تتوافرالفرضية الفرعية السابعة
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى  ال توجد  ة الثانية: الفرضية الرئيس

عمر، الدرجة العلمية، النوع، ال  رؤساء األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 .مدة الخدمة

 ة الثانية الفرضيات التالية: كما يتفرع من الفرضية الرئيس
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية األولى:
 . النوعلمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية الثانية:
 .العمرلمتغير  رؤساء األقسام العلمية تعزى 

فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   توجد ال : لفرضية الفرعية الثالثةا
 لمتغير الدرجة العلمية. رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية الرابعة:
 لمتغير مدة الخدمة. رؤساء األقسام العلمية تعزى 

 
 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

358   

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 
 أهمية الدراسة   -5
  ، برازها ألهمية القدرات اإلبداعية في تطوير العملية التعليميةتكمن أهمية الدراسة من خالل إ .أ

 . العالي النهوض بمستوى أداء مؤسسات التعليمو 
الضوء على أحد القطاعات الحيوية في البالد والمتمثلة في المؤسسات التعليمية التي إلقاء  .ب 

االرتقاء بمستوى أداء باقي قطاعات المجتمع من خالل تخريج كوادر تلعب دورًا هامًا في 
 بشرية كفؤة وفعالة. 

ما قد تسهم به نتائج البحث الحالي في إلقاء الضوء على مستوى القدرات اإلبداعية لدى  .ج
 رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

معرفة العلمية لهذا النوع من الدراسات، باإلضافة لفتح مجاالت للبحث العلمي في  إثرائها لل .د 
 هذا الموضوع من خالل ما توفره من معلومات. 

 حدود الدراسة -6
    تمثلت في تحديد ما مستوى القدرات اإلبداعية من خالل األبعاد اآلتية  :حدود موضوعية

قدرة على التحليل، الحساسية للمشكالت، )األصالة، الطالقة، المرونة، تحمل المخاطر، ال
 الخروج عن المألوف( لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 .م العلمية بجامعة بنغازي/ ليبيااقتصرت الدراسة على رؤساء األقسا  :الحدود البشرية والمكانية
 م.  2020سنة  في فصل الربيع لت هذه الدراسة يجر أ :حدود زمنية

 مصطلحات الدراسة  -7
القدرات اإلبداعية هي "االستعدادات العقلية التي يلزم توافرها لألشخاص حتى يقوموا بأنواع من  
السلوك اإلبداعي، فاالستعداد هو قابلية الشخص الكتساب قدر من الكفاءة بعد نوع من التدريب 

 . (371- 370:  2016")جبريل، لذي يتراكم نتيجة لخبرات الحياة الرسمي أو غير الرسمي ا
رؤساء األقسام العلمية: تعرف إجرائيًا من وجهة نظر الباحثتان بأنهم أعضاء هيئة التدريس 

 المكلفون بتسيير الشؤون اإلدارية باإلضافة لإلشراف عن العملية التعليمية لألقسام العلمية.  
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 ري ـــــــــــــــار النظـــــــــــــاإلط       

 القدرات اإلبداعية  -8
 مفهوم القدرات اإلبداعية   8-1

"يدرك الجميع أن الشعوب والدول األكثر رفاهية وتقدمًا وتحضرًا هي الشعوب واألمم األكثر       
بداعًا في جميع المجاالت" )حسن،   نتاجًا وا  (، ويرى توفيق "أن اإلبداع أصبح  117:  2017عماًل وا 

األمم ال اآلن بمثابة األمل لحل الكثير من المشكالت التي تواجهها المنظمات، لذا فأن مستقبل 
نما يعتمد أيضًا على توافر نوع ممتاز من العاملين   يعتمد فقط على وجود قوى عاملة بداخلها، وا 
أي أفراد مبدعين في مختلف المجاالت، فالفرد المبدع يعتبر ثروة تفوق الثروات المادية بل أن  

 (، 393: 2014االستثمار في العنصر البشري يعتبر أنجح مصادر االستثمار")مرعي، 
( أن "اإلبداع في مجال اإلدارة يعني ابتكار أساليب أو أفكار يقبلها  10: 2011وأشار)الخالدي، 

العاملون، في المنظمة فتحفزهم الستثمار طاقاتهم ومواهبهم في تحقيق أهداف المنظمة"، كما تطرق 
واإللمام اإلداري بشاري لإلبداع اإلداري على أنه " فكرة تتسم بالحداثة والتجديد تنشأ نتيجة الخبرة 

المدرك لواقع المنظمة والمستند إلى المعلومات الشاملة ألجزاء التنظيم المختلفة وتحليلها مما يتطلب  
 ( 309:  2011توافر قدرات إبداعية للوصول إلى ما هو جديد ومفيد".)جمعة ونوري،  

النظر لألشياء  من وجهة نظر الباحثتان بأنه "القدرات اإلبداعية تم تعريف ما سبق  من خالل 
، وقد أشار تورنس  واألمور من منظور مختلف عن المألوف ما ينتج عنه عمل أشياء بطريقة مميزة"

نقاًل عن الحكاك أن القدرات اإلبداعية هي " مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي تجعل الفرد أكثر 
الحلول، والتنبؤ   حسًا للمشكالت، وجوانب النقص، والتغيرات في مجال المعرفة، والبحث عن

وصياغة الفرضيات، واختبارها وتعديلها من أجل التوصل إلى نواتج جديدة يستطيع الفرد نقلها  
 (.69: 2014لآلخرين" )البدارين وآخرون، 

   اإلبداعأهمية  8-2
أن أهمية اإلبداع  ( 152-151: ص ص 2018( )الناصر وحسين، 2001، ويرى )الصرن 
 :تكمن في اآلتي

المؤسسات التعليمية إلى زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل أفضل، باإلضافة  حاجة  .أ
 للتكيف مع المتغيرات في عملياتها اإلدارية والفنية المستمرة.

 يساعد على اكتشاف ودعم قدرات األفراد الذاتية وتوجيهها نحو تطوير الكلية.  .ب 
 لى اتجاهاتهم وسلوكهم. تطوير وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثير ع .ج



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

360   

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 يساعد على تحسين خدمات التنظيم، وتحديد مسارات التطوير والتجديد في المنظمات. .د 
 يساعد على تحقيق الذات والشعور باإلنجاز لجميع العاملين.  .ه
 . افسات التحدي والتميز مع اآلخرينيدفع األفراد نحو الدخول في من .و
استغالل القدرات البشرية في التجديد والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات   .ز

 المحيطة.   
 عناصر القدرات اإلبداعية  8-3

من خالل األدبيات التي تناولت اإلبداع لوحظ أن هناك اتفاق بين أغلب الباحثين حول عناصر  
القدرات اإلبداعية التي تميز الشخص المبدع القادر على التفكير اإلبداعي، وفي هذا الصدد ذكر 

( أن من أهم عناصر القدرات 152: 2018)الناصر وحسين،  كما أشار( 1997،  الشبيني)
 ة ما يلي:اإلبداعي 

 وهي إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في فترة زمنية معينة.  الطالقة: .أ
 وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف. المرونة: .ب 
 أي أن الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطين به، من خالل تكوين أفكار جديدة. األصالة: .ج
وهي القدرة على اكتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفة من   الحساسية للمشكالت: .د 

 خالل إدراكه للتقصير واألخطاء المسببة للمشاكل مسبقًا.
تكار يتضمن عملية تفتيت أي عمل جديد إلى يقصد به إنتاج إبداعي أو اب  القدرة على التحليل: .ه

 وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها. 
أي المبادرة في تبني أفكار وأساليب جديدة والبحث في حلول لها في الوقت  تحمل المخاطرة: .و

 نفسه. 
وتعني عدم أتباع األساليب التقليدية الشائعة، والقدرة على التعامل مع   الخروج عن المألوف: .ز

 ( 210:  2013)عوض،   ة وتكييفها مع طبيعة العملجامد األنظمة ال
 إلداري لدى العاملين في المنظمات العوامل التي تساهم في تنمية اإلبداع ا 4-8
فيما يلي عرض لبعض هذه العوامل كما أوردها العميان وهي:" تشجيع العاملين على طرح    

  ، زاإلنجااألفكار والنقاش الحر، العمل على االهتمام بآراء اآلخرين واالعتراف بمساهماتهم في 
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السماح بالتعبير عن األفكار ومناقشتها، والتركيز على األهداف العامة للتنظيم، واالهتمام  
ييف مع التغيير، واعتباره أمرًا ضروريًا وطبيعيًا، وتشجيع التنافس بين العاملين، للتوصل بالتك 

بداعات جديدة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين ومشاريعهم اإلبداعية،   إلى أفكار وا 
بالغ العاملين بها، وتطبيقها وأضاف عامر والقاضي  ودراسة األفكار الجديدة دراسة جادة، وا 

مقترحات التالية لخلق مناخ مساعد على اإلبداع يجب إتاحة المناخ الصالح، والقضاء على  ال
الروتين وتشجيع المخاطرة، واالنفتاح بين الخبرات، وعدم معاقبة محاوالت اإلبداع التي لم تنجح،  
يل  وضمان االستمرارية، فاألهداف المتغيرة باستمرار تحطم اإلبداع، وتحديد أهداف واقعية، وتقل

الرقابة الخارجية، وتفويض السلطات والمشاركة في القرار، واقتناع وتأييد اإلدارة العليا ومساندة  
المسئولين، والتدريب على اإلبداع والتطوير واالستراتيجيات الجديدة لتبني البدائل") حوامدة 

 . (502- 501:  2006وحراحشة، 
 الدراسات السابقة -9

بدراسة مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في   (2006قام حوامدة وحراحشة ) 
التعرف على أثر بعض المتغيرات المستقلة   وهدفت الدراسة إلىمديريات التربية والتعليم في األردن،  

( فردًا، 264)الخبرة، المؤهل العلمي، المنطقة(على مستوى اإلبداع اإلداري، وبلغت عينة الدراسة )
أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين مرتفع، أيضًا هناك فروق  أظهرت نتائج الدراسة

ذات داللة إحصائية في مجال حل المشكالت واالتصاالت وتشجيع اإلبداع تعزى للمؤهل العلمي 
ولصالح حملة الدكتوراه، كما أظهرت وجود فروق في مجال روح المجازفة تبعًا لمتغير المنطقة  

 جال االتصاالت لصالح الشمال.    لصالح الوسط، وفي م
دراسة لمعرفة عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء   (2010أجرى خلف )  

األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام  
يمي، ومن نتائج الدراسة توافر ممارسة ( رئيس قسم أكاد 50األكاديميين بالجامعة والبالغ عددهم ) 

عالية للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية، كما يتوافر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة لدى  
 رؤساء األقسام األكاديميين. 

هدفت إلى التعرف على مدى توافر القدرات اإلبداعية  (2011أما دراسة بحر والعجلة )     
املين بوزارات قطاع غزة وعالقتها بأدائهم وكان من أهم نتائج الدراسة، أن لدى  لدى المديرين الع

المديرين محل الدراسة جميع القدرات المميزة للشخصية المبدعة وبدرجة عالية، كما تتوفر لديهم 
  عناصر األداء الجيد) المهارة المهنية والمعرفة الفنية والخلفية العامة بمتطلبات الوظيفة والمجاالت 
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المرتبطة بها( كما أن أداء المديرين محكوم بضوابط تمثل معايير األداء الجيد، أيضًا عملية تقويم  
األداء تتم بشكل روتيني دون جدوى حقيقية تخدم الموظف والوزارة معًا، كذلك توصلت الدراسة إلى 

لمديرين العاملين  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القدرات اإلبداعية ومستوى األداء الوظيفي ل
 في الوزارات المبحوثة.

دراسة لتبيان االرتباط واألثر بين القيادة اإلدارية واإلبداع    (2011أيضًا أجرى جمعة ونوري )   
اإلداري بجامعة ديالي، وتمثلت عينة البحث في عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء األقسام، كما  

ة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: وجود ( استمار 44بلغت عدد االستمارات الموزعة ) 
 عالقة ارتباط وأثر معنويين بين القيادة اإلدارية الناجحة وتحقيق اإلبداع اإلداري.

( للتعرف على أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري في أكاديمية  2011) المشوط تطرق    
صلت الدراسة إلى وجود تأثير ألبعاد الهيكل  للعلوم األمنية في دولة الكويت، وتو  العبد هللاسعد 

التنظيمي، التدريب، المشاركة في اتخاذ القرارات، الحوافز والمكافآتـ، التكنولوجيا، ظروف العمل 
على اإلبداع اإلداري، بينما ال يوجد تأثير لبعد األنظمة والتعليمات من وجهة نظر المبحوثين على  

 اإلبداع اإلداري. 
( بدراسة هدفت للتعرف على طبيعة العالقة بين القيادة التحويلية  2016) جبريلكما قام      

في ضوء االتجاهات الحديثة والقدرات اإلبداعية من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس الثانوية  
ت ( معلم ومعلمة )بنين( بمدينة درنة، أيضًا، كما هدف181الليبية، وقد أخذت عينة تكونت من )

للتعرف على مستوى القدرات اإلبداعية للمعلمين قيد الدراسة من خالل أبعاد ) األصالة، الطالقة، 
المرونة، المخاطرة، القدرة على التحليل، الحساسية للمشكالت، الخروج عن المألوف(، وتوصلت 

لتحويلية  الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سمات القيادة ا
والقدرات اإلبداعية، كما أظهرت الدراسة وجود مستوى متوسط ألبعاد القدرات اإلبداعية ) األصالة، 
تحمل المخاطر، الخروج عن المألوف، والحساسية للمشكالت( في حين تبين أن هناك مستوى  

 مرتفع لبعدي )الطالقة، والقدرة على التحليل(. 
ممارسة اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة  ( دراسة لدرجة2018)أبو ناصر أجرى  

التربويين لبرامج الطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتكون مجتمع  
الدراسة من جميع القادة التربويين القائمين على إدارة برامج الموهوبين بالمنطقة الشرقية للعام 

( قائدًا تربويًا، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلبداع  97(، وعددهم ) 2015-2014الدراسي)
اإلداري مرتفعة في جميع المجاالت)تقييم األفكار، إنتاج وتنمية األفكار، تحليل األفكار، اكتشاف 
وتحليل المشكلة، تنفيذ األفكار(، وأوصت الدراسة بتهيئة الظروف المادية والمعنوية المساعدة على  

 ي في البيئة المدرسية الخاصة بتطبيق برامج الطلبة الموهوبين.  صقل اإلبداع اإلدار 
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( بدراسة للتعرف على دور البرامج التدريبية في تنمية اإلبداع اإلداري 2018) مطرقام      
لدى الموظفين اإلداريين بالجامعة اإلسالمية بغزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين  

( موظف إداري، وكان عدد االستمارات  170دراسة والبالغ عددهم )اإلداريين بالجامعة قيد ال
( استمارة، وخلصت الدراسة إلى توافر مستوى عاٍل لعناصر اإلبداع اإلداري ممثلة  141المستردة )

في )األصالة، الطالقة الفكرية، المرونة الذهنية، الحساسية للمشكالت، المخاطرة(، أيضًا وجود 
 ة بين أبعاد البرامج التدريبية واإلبداع اإلداري لدى الموظفين اإلداريين . عالقة ذات داللة إحصائي

على الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع بعضها حول أهمية القدرات  االطالع من خالل      
 والتميز. األفراد والمؤسسات نحو اإلبداع  اإلبداعية ودورها في الرفع من مستوى أداء

ات السابقة عن بعضها من حيث المتغيرات واألبعاد التي تم التركيز  كما تختلف الدراس     
كذلك تختلف من حيث أهداف وبيئة الدراسة إذ تهدف هذه الدراسة للتعرف عليها في كل دراسة، 

مما أتاح المجال إلجراء على مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي  
من الدراسات واألبحاث للمساهمة في إثراء الجانب المعرفي أو التطبيقي، أيضًا    هذه الدراسة والمزيد 

في البيئة الليبية التي تستهدف دراسة مستوى   -على حد علم الباحثتان -هذه الدراسة تعد األولى 
 توافر القدرات اإلبداعية لرؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 الدراسة الميدانية 
انطالقا من مشكلة الدراسة وأهدافها اعتمدت الباحثتان على المنهج  منهج الدراسة:  - 10

 الوصفي لوصف وتحليل الظاهرة المدروسة.
 مجتمع وعينة الدراسة  1- 10
يتكون مجتمع الدراسة من جميع  رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي والبالغ عددهم       

بيانات غير منشورة،   هيئة التدريس بجامعة بنغازي،)مكتب شؤون أعضاء  ( رئيس قسم،101)
Krejcie and Morgan  (80  )جدول تم أخد عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها وفقًا لو (، 2020

( 80( من أصل )75رئيس قسم، وبلغ عدد االستمارات المسترجعة والصالحة للتحليل اإلحصائي )
ة توزيع االستمارات وجمعها ثالثة أسابيع  (، واستغرقت فتر %94استمارة موزعة، أي ما نسبته )

وذلك السترجاع أكبر عدد ممكن من االستمارات، ونظرًا لتشابه خصائص الجامعات الليبية  
وانتشارها في رقعة جغرافية واسعة وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيرين اقتصرت الدراسة على  

 ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا
 سةالدراأداة  2-  10

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، والتي تم تطويرها من قبل الباحثتان لتكون  
 مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، والتي تم تقسيمها إلى جزاءين كالتالي: 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

364   

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 معلومات عن مالئي االستبانة  1-  2- 10

للمبحوثين وهي النوع، العمر، المؤهل يحتوي الجزء األول من االستبانة على البيانات الشخصية  
 .ي، الدرجة العلمية، سنوات الخدمةالعلم

 القدرات اإلبداعية  مقياس 2-  2-  10
(، 2016تكون المقياس من أربعة عشر عبارة مستمدة من أداة القياس التي أعدها جبريل ) 

ايد، غير موافق، موافق، مح( الخماسي، والمتدرجة من )موافق بشدة،  Likertوالمعدة حسب مقياس )
 .غير موافق بشدة(

 وثبات االستبانة   صدق 3-  2- 10
س الدراسة تم حساب معامل الثبات الداخلي عن طريق تطبيق  ياوللتحقق من ثبات مق :الثبات

معادلة )ألفا كرونباخ(، وأعطت درجة ثبات تدعو إلى الثقة، مما يعكس القدرة العالية ألداة الدراسة 
 (. 0.88) حيث بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس القدرات اإلبداعية صممت ألجله، في قياس ما 

 وحيث تم قياس نوعان من الصدق كالتالي: : الصدق

عدد من أعضاء هيئة  وقد تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على  الظاهري:الصدق  
هذه الدراسة وقد تم أخذ  التدريس المتخصصين في علم اإلدارة وذلك بعد توضيح الهدف من 

 مالحظاتهم بعين االعتبار قبل توزيع العينة االستطالعية.
الصدق الداخلي: تم توزيع أداة الدراسة بعد أجراء التعديالت الواردة من المتخصصين على العينة  

، وبأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وجد  شخص من مجتمع الدراسة 30االستطالعية البالغة 
(، وبذلك تعتبر هذه االستبانة صادقة لما  0.94معامل الصدق لمقياس القدرات اإلبداعية ) أن 

 وضعت لقياسه. 
 استمارة االستبانة   توزيع 4-  2-  10
،  البسيطة( رئيس قسم وقد اختيرت بواسطة العينة العشوائية 80تكونت عينة الدراسة من )  

(  %94)  هما نسبت( استمارة استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، أي 75حيث تم استرجاع ) 
واستغرقت فترة توزيع االستبانة ثالثة أسابيع، وذلك السترجاع أكبر عدد من االستمارات الموزعة،  

 .(1وقد توزع المبحوثين حسب المتغيرات الديمغرافية على النحو التالي والموضحة بالجدول )
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 ( عرض البيانات الشخصية للمبحوثين1جدول )

 النسبة العدد مستوى المتغير المتغير
 
 النوع

 %69.3 52 الذكور
 %30.7 23 اإلناث  

 %100 75 المجموع
 

 
 

 العمر       

 %6.7 5 سنة  35اقل من 
 %24 18 سنة   40إلى أقل من  35من 
 %25.3 19 سنة   45إلى أقل من  40من 
 %21.3 16 سنة 50إلى أقل من  45من 

 %22.7 17 سنة فأكثر 50من 
 %100 75 المجموع

 
 

 الدرجة العلمية 

 %20 15 محاضر مساعد
 %29.3 22 محاضر

 %37.3 28 أستاذ مساعد
 %6.7 5 أستاذ مشارك

 %6.7 5 أستاذ
 %100 75 المجموع

 
 

 سنوات الخدمة

 %16 12 أقل من سنة 
 %32 24 سنتانمن سنة إلى 

 %20 15 سنوات 4سنوات  إلى  3من 
 %32 24 سنوات فأكثر 5من 

 %100 75 المجموع

( أي ما 52يتضح من الجدول أعاله أن غالبية عينة الدراسة هم من الذكور حيث بلغ عددهم )   
(  %30.7)( أي ما نسبته 23( من أفراد عينة الدراسة، بينما بلغ عدد اإلناث )%69.3نسبته )

( أن غالبية أفراد العينة  1من مجموع أفراد عينة الدراسة، وفيما يتعلق بالعمر فقد أوضح الجدول )
( وبالتالي على قيادات %56سنة بنسبة ) 45سنة إلى أقل من  35تتراوح أعمارهم من أقل من 

بداع واالبتكار  الجامعة االستفادة من هذه الفئة العمرية، حيث أن الفرد يكون أكثر قدرة على اإل 
سنة إلى أقل   45( من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من  %21.3خالل هذه المرحلة العمرية، وأن )

سنة فأكثر، وهذه النسب تعطي    50( من عينة الدراسة تبلغ أعمارهم من  %22.7سنة، و )  50من  
من الجدول أعاله  ، كما لوحظللمبحوثين قيد الدراسة اإلبداعية قدرات مستوى ال مؤشر ايجابي على
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( من  %50محاضر( تشكل تقريبًا ما نسبته ) –أن الدرجات العلمية للمبحوثين )محاضر مساعد 
( مما يتوجب على القيادات اإلدارية تشجيع  %49.3أجمالي المبحوثين حيث بلغت نسبتهم )

الدعم   المبحوثين على بلوغ أعلى الدرجات العلمية سواء داخل أو خارج الدولة من خالل توفير
المادي والمعنوي للمشاركة المستمرة بعمل األبحاث واألوراق العلمية ولمواكبة المستجدات العلمية 

( من المبحوثين كانت درجاتهم العلمية أستاذ مساعد، %37.3وتنمية قدراتهم الفكرية، كما أن )
( تقارب  1)  رقم  أستاذ(، أظهر جدول  -( تبلغ درجاتهم العلمية)أستاذ مشارك%13.4وأن ما نسبته )

( من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لديهم من  %48سنوات الخدمة للمبحوثين حيث أن )
( سنوات فأكثر، ولعل 3( من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لديهم من)%52سنتان فأقل، و)

شكالت التي  ذلك يؤكد امتالك المبحوثين لقدرات إبداعية تساعدهم على مواجهة التحديات والم
 تقابلهم أثناء تأديتهم ألعمالهم.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -11
اإلحصائي وتم استخدام اختبارات   SPSSلقد تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 

إحصائية تمثلت في النسب المئوية والتكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، أيضًا  
كما تم التأكد من تبعية بيانات الدراسة  ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات وصدق فقرات االستبانة، اختبار 

-one-sample kolmogorov"للتوزيع الطبيعي وقد تحقق ذلك من خالل استخدام اختبار 
smirnov"  ( أيضًا اختبار3حيث كانت نتائج كما موضحة بالجدول ،)T واختبار التباين األحادي ،

- 5الختبار فرضيات الدراسة، ولحساب طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )
4(، ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4= 1

5
 =0.80 ،)

يمة إلى أقل قيمة في المقياس، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وعليه  ومن ثم إضافة هذه الق
 (.2يصبح طول الخاليا للعبارات كما هو موضح بالجدول )

 ودرجة الممارسة  Likert( طول الخلية لمقياسي الدراسة وفقًا لمقياس 2جدول )
 درجة الممارسة  الفئة في مقياس ليكرت طول الخلية 

 ممارسة ضعيفة جداً  غير موافق بشدة  1.80إلى أقل  1من 
 ممارسة ضعيفة غير موافق  2.60إلى أقل  1.80من 
 ممارسة متوسطة محايد 3.40إلى أقل  2.60من 
 ممارسة مرتفعة موافق 4.20إلى أقل  3.40من 
 ممارسة مرتفعة جداً  موافق بشدة 5.00إلى أقل  4.20من 
 (2016،177جبريل،  )المصدر: 
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 ( اختبار كولمجروف سمرنوف لقياس تبعية بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي3جدول )
 القرار القيمة االحتمالية إحصائية االختبار 

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 0.200 0.069 القدرات اإلبداعية

 عبارات االستبانة  تحليل 1 –  11

ما مستوى القدرات اإلبداعية لرؤساء   :األول تحليل النتائج المتعلقة بالتساؤل  -1 - 1- 11
)األصالة، الطالقة، المرونة، تحمل  بنغازي من خالل األبعاد التالية:األقسام العلمية بجامعة 

 ة للمشكالت، الخروج عن المألوف(؟المخاطر، القدرة على التحليل، الحساسي
ارة لقياس مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام بجامعة  عب  تضمنت االستبانة أربعة عشر

بنغازي قيد الدراسة، وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباتهم عن تلك  
(، أمكن التعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لدى المبحوثين،  4العبارات الموضحة بالجدول )

ذا ما علم بأن  (، حيث أظهرت النتائج أن  3متوسط المقياس المستخدم في االستبانة يبلغ )وا 
، في (0.39( واالنحراف المعياري )3.89) العام لمجال القدرات اإلبداعية بلغ  المتوسط الحسابي

حين بلغت المتوسطات الحسابية العامة لكل بعد من أبعاد القدرات اإلبداعية )المرونة، القدرة على 
وهي مرتبة   صالة، المخاطرة، الطالقة، الحساسية للمشكالت، الخروج عن المألوف(التحليل، األ 

،  3.873، 3.953، 3.987، 4.067، 4.127تنازليًا على التوالي حسب إجابات المبحوثين )
، كما بلغت االنحرافات المعيارية  أعلى من متوسط المقياس كانت جميعهاو  (3.593، 3.613

،  0.674،  0.493،  0.541،  0.540تيب التنازلي السابق على التوالي)لألبعاد السابقة حسب التر 
ما يظهر تمتع رؤساء األقسام بمستوى عاٍل من القدرات على مستوى  ،  ( 0.686،  0.751،  0.648

 الجهود لتنميتها وتهيئة المناخ بدل المزيد من  المقياس ككل، والتي يتعين على جهات االختصاص  
اعاتهم وضمان عدم فقدهم لصالح مؤسسات أخرى، كما يتضح من  لالستفادة من إبد  المناسب له
(، 4.21 -3.39بين )  ( أن المتوسطات الحسابية لعبارات هذا المحور تراوحت ما4الجدول)

بين )متوسطة ومرتفعة جدًا(، حيث كانت أعلى العبارات توافرًا العبارة السادسة    وبمستويات توافر ما
ادة من االنتقادات والمالحظات" بينما كانت أقل العبارات والتي تنص على "أحرص على االستف

توافرًا العبارة الحادية عشر وتنص على "عادة ما أشعر بالمتعة واإلثارة عند التعامل مع مشكالت 
العمل " وهو ما قد يعزى إلى عدم توافر الصالحيات الكافية التخاذ القرارات الالزمة لمواجهة هذه 
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( إجابات أفراد العينة اتجاه عبارات محور القدرات اإلبداعية لرؤساء 4ل )المشكالت، ويوضح الجدو 
 األقسام بجامعة بنغازي قيد الدراسة وترتيبها بناًء على المتوسط الحسابي. 

 تحليل بيانات عبارات المحور الثاني والمتعلقة (4جدول )
 بـ )مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام بجامعة بنغازي( 

مستوى 
 الممارسة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

أبعاد القدرات   ت  الـــــعبــارات 
 اإلبداعية

 األصالة  1 أنجز عملي  بأسلوب متطور وجديد  3.89 0.65 مرتفعة
 2 يم االقتراحات واألفكار الجديدة احرص على تقد 4.08 0.56 مرتفعة

الكافية التي تمكنني من إقناع اآلخرين لدي المهارات  3.91 0.64 مرتفعة
 امل معهمأثناء التع

 الطالقة  3

لو كانت  احرص على التعبير عن مقترحاتي حتى 3.84 0.97 مرتفعة
 مخالفة لمديري  فالعمل  

4 

ق لي االستفادة  اهتم باآلراء المخالفة آلرائي وهذا يحق 4.04 0.74 مرتفعة
 من أراء اآلخرين 

 المرونة 5

 6 دات والمالحظات  احرص على االستفادة من االنتقا 4.21 0.50 مرتفعة جداً 
عادة ما أقوم باقتراح أساليب جديدة في مجال العمل  3.97 0.72 مرتفعة

 لو كان هناك احتمال لعدم نجاحها حتى و 
 المخاطرة  7

يدة في أداء العمل أتردد في تطبيق أساليب جدال  3.93 0.79 مرتفعة
 خوفا من الفشل 

8 

في الجامعة  التي اعمل بها، ال اتخذ قراراتي بشكل   4.03 0.70 مرتفعة
 وائي ، بل وفقًا ألساليب مدروسة عش

القدرة على  9
 التحليل

ظيم األفكار عند أتمتع بالقدرة على تبسيط وتن  4.11 0.58 مرتفعة
 مشكلة مواجهة أي 

10 

رة عند التعامل مع عادة ما أشعر بالمتعة واإلثا 3.39 1.04 متوسطة 
 مشكالت العمل  

الحساسية   11
 للمشكالت 

دوثها لدي القدرة على توقع مشكالت العمل قبل ح  3.84 0.68 مرتفعة
 وأقوم بالتخطيط لمواجهتها 

12 

الروتينية أفضل األعمال الصعبة عن األعمال  3.43 1.05 مرتفعة
 اليومية

الخروج عن  13
 المألوف

عند مواجهة مشكلة ما فإنني أحرص على تقديم  3.76 0.77 مرتفعة
 التي سبق تقديمها األفكار 

14 

 أبعاد القدرات اإلبداعية 3.89 0.39 مرتفعة
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 ةاختبار فرضيات الدراس 2- 11
 تم اختبار فرضيات الدراسة كالتالي: 

بداعية لرؤساء األقسام اإلقدرات  الاختبار فرضية الدراسة الرئيسية والمتعلقة بتوافر    1- 2- 11
 العلمية بجامعة بنغازي والتي تنص على 

 بداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي. اإلقدرات  الال تتوافر  :   H0الفرضية الصفرية
 رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.بداعية لدى اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 (.5كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 

 للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية لدى المبحوثين قيد الدراسة T-testنتائج اختبار  (5جدول )

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الممارسة  T-testاختبار 
 T P-valueقيمة 

 مرتفعة 0.000 19.763 0.389 3.888 القدرات اإلبداعية

( أن مقياس القدرات اإلبداعية حاز على متوسط ممارسة مرتفع من اإلبداع  5يبين الجدول )     
( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية  0.000)  P-valueلدى أفراد العينة، حيث بلغت قيمة 

قدرات ال(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر 0.05)
ألقسام العلمية بجامعة بنغازي، وبالنظر لمتوسط القدرات اإلبداعية بالجدول بداعية لدى رؤساء ااإل
كانات إبداعية عالية من وجهة  ( ما يدل على توافر إم3( يظهر أنه أعلى من متوسط المقياس )5)

(، أيضَا دراسة بحر والعجلة 2006المبحوثين، وهو ما أتفق مع دراسة حوامدة وحراحشة ) نظر
( والتي خلصت جميعها إلى توافر 2018( ودراسة أبو ناصر )2018ر )( ودراسة مط2011)

مستوى عاٍل لعناصر اإلبداع اإلداري بصفة عامة ممثلة في )األصالة، الطالقة الفكرية، المرونة 
الذهنية، الحساسية للمشكالت، المخاطرة( لدى المبحوثين، أيضًا اتفقت مع ما آلت إليه نتائج دراسة  

أظهرت توافر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة لدى رؤساء األقسام األكاديمية،   ( والتي2010خلف )
( والتي أظهرت مستوى متوسط ألبعاد القدرات 2016إال أنها اختلفت مع نتائج دراسة جبريل )

اإلبداعية لدى المعلمين بالمدارس الثانوية الليبية بنين بمدينة درنة. واستنادَا على ذلك وجب على 
اإلدارية والمسئولون بهذه المؤسسات التعليمية زيادة التشجيع والدعم لهذه الفئة من  القيادات 

المبحوثين، والعمل على استثارة قدراتهم اإلبداعية وتوظيفها بالطرق الكفيلة بالرفع من مستوى أداء 
المهتمة    هذه المؤسسة والمساهمة في تحقيق رسالتها، وهو ما دل عليه الهويدي "بأن اإلدارة التربوية

بالموهوبين تستطيع تشجيع اإلبداع وتبنيه، وتنمية القدرات اإلبداعية عن طريق البرامج المتطورة  
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واإلجراءات السليمة لخلق جو يسوده التنافس من جهة، وزيادة فاعلية العمل من جهة أخرى، 
ة بل والمنافسة  فاإلبداع داعم قوي لإلدارة ويجعلها قادرة على الصمود في وجه التحديات المتالحق

(، أيضَا عززه جبريل  573: 2018من خالل مواكبة التحضر في شتى المجاالت")أبو ناصر،
والذي يرى "على المؤسسات التربوية الراغبة في مستويات مرتفعة من اإلبداع اإلداري أن توفر قيادة  

وألن غياب مثل هذه  تحويلية مالئمة ومشجعة لإلبداع الستغالل القدرات اإلبداعية لدى المعلمين، 
 (. 390:  2016القيادة الداعمة لإلبداع ينعكس سلبَا على التفكير اإلبداعي لهؤالء المعلمين")جبريل،  

 الفرعية األولى  الفرضية 1- 1-  2- 11
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر :  H0الفرضية الصفرية 

 بنغازي. العلمية بجامعة 
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإلقدرات  ال: تتوافر    H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.6كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 األصالة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (6جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 17.332 0.493 3.987 األصالة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات 6المبينة بالجدول )تظهر نتائج االختبار      
P-value  (0.000  )اإلبداعية ممثلة ببعد األصالة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإلقدرات ال البديلة والتي تنص على  توافر

بجامعة بنغازي، من خالل تبني أفكار وأساليب جديدة وغير مألوفة في القيام باألعمال والمهام  
( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل  2018المناط لهم، وهو ما أتفق مع نتائج دراسة مطر)

ين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة، أيضًا اتفقت هذه الدراسة مع من األصالة لدى الموظف 
( والتي خلصت إلى أن رؤساء األقسام العلمية بجامعة غزة يتمتعون بدرجة  2010نتائج خلف ) 

 كبيرة بعنصر اإلبداع )األصالة(.
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 الفرضية الفرعية الثانية:   2- 1- 2- 11
بداعية ممثلة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام اإلقدرات ال:ال تتوافر  H0الفرضية الصفرية

 العلمية بجامعة بنغازي. 
بداعية ممثلة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإل قدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.7بالجدول )كما هو موضح    T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 الطالقة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (7جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 11.677 0.648 3.873 الطالقة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية  7تبين نتائج االختبار بالجدول )     
( وهي أقل  0.000) P-valueممثلة ببعد الطالقة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05من مستوى الداللة المعنوية )
لة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، تنص على  توافر قدرات إبداعية ممث

وذلك من خالل تمتع المبحوثين بالطالقة الفكرية والقدرة الواسعة على التخيل ما ينتج عنه كمية  
أو بطرح مشاريع   يوجهونهاكبيرة من األفكار تسهم بوضع تصورات وحلول واقعية للمشاكل التي 

ري بقوله "أن الطالقة هي غزارة األفكار من حيث الوفرة والكثرة إبداعية، وهو ما أوضحه الشم
والتنوع، وهذا ال يعني أن كل فكرة ستؤدي إلى حل مباشر للمشكالت أو إلى أنتاج إبداعي، ولكن 

(، 27: 2011ثمار إبداعي")المشوط،ربما عدد قليل منها أو فكرة واحدة جديدة ستكون ذات است
( والتي بينت توافر عنصر اإلبداع  2010ع ما آلت إليه دراسة خلف )واتفقت نتائج هذه الدراسة م 

)الطالقة( بدرجة كبيرة جدًا لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة، أيضًا ما  
( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل من الطالقة لدى 2018أتفق مع نتائج دراسة مطر) 

 . معة اإلسالمية بغزةداريين بالجاالموظفين اإل
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 لفرضية الفرعية الثالثة: ا 3  – 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد المرونة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر  H0 الفرضية الصفرية
 العلمية بجامعة بنغازي. 

العلمية  بداعية ممثلة ببعد المرونة لدى رؤساء األقسام اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.8كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 المرونة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (8جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 18.082 0.540 4.127 المرونة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة 8تبين نتائج االختبار بالجدول )
( وهي أقل من 0.000) P-valueببعد المرونة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05مستوى الداللة المعنوية )
ة ببعد المرونة لرؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وتعكس  تنص على توافر قدرات إبداعية ممثل

هذه النتيجة النظرة اإليجابية ألفراد العينة اتجاه هذا البعد، ما يجعلهم يتقبلون االنتقادات والمالحظات 
المغايرة لهم والتي بدورها تساعدهم في النظر لألشياء والمشكالت من زوايا مختلفة وبالتالي  

، وجاءت  يوجهونهامعاني وتفسيرات مغايرة تسهم في التحديد الدقيق للمواقف التي الحصول على 
( والتي أظهرت توافر مستوى عاٍل جدًا لعنصر 2010نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسة خلف )

( حيث 2015اإلبداع )المرونة الذهنية( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة، ودراسة لولو )
نتائج الدراسة أن الموظفين يتقبلون انتقادات اآلخرين بصدر رحب، كذلك اتفقت مع   كانت من

( والتي بينت وجود مستوى عاِل جدَا من المرونة الذهنية، إال أنها اختلفت  2018نتائج دراسة مطر) 
( والتي أظهرت درجة ممارسة متوسطة لعبارات هذا  2016هذه النتيجة مع نتيجة دراسة جبريل ) 

 لدى المعلمين بالمدارس الثانوية الليبية بنين بمدينة درنة.  المقياس
 الفرضية الفرعية الرابعة:   4- 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر  : H0الفرضية الصفرية
 العلمية بجامعة بنغازي. 
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ممثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام العلمية  بداعية  اإلقدرات  ال: تتوافر    H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.9كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد المخاطرة  لدى  T-testنتائج اختبار  (9جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 12.255 0.674 3.953 المخاطرة

( توافر مستوى مرتفع من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة  9تبين نتائج االختبار بالجدول )
( وهي أقل من  0.000)  P-valueببعد المخاطرة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05مستوى الداللة المعنوية )
مثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي،  تنص على  توافر قدرات إبداعية م

ما يشير إلى قدرة هذه الفئة من المبحوثين على تبني أساليب عمل جديدة ووضعها موضع التطبيق،  
كما أن ما قد يجعلها واحدة من أهم سمات الشخصية المبدعة، هو أنها الوسيلة واألساس لوالدة 

جحة، وهو ما دل عليه الحربي بأن" المخاطرة هي قبول الشخص المبدع أي أفكار غير مألوفة ونا
،  2011)المشوط،  اليب الجديدة والبحث عن حلول لهاألخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألس

( والتي أظهرت توافر مستوى عاٍل لعنصر  2010(، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة خلف )30
( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة، ودراسة الحوامدة والحراحشة  اإلبداع )قبول المخاطرة

( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل من قبول 2018(، وأيضَا مع نتائج دراسة مطر)2006)
 المخاطرة لدى المبحوثين.

 الفرضية الفرعية الخامسة:   5- 1- 2- 11
عية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء بدا اإلقدرات  الال تتوافر    :  H0الفرضية الصفرية

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
بداعية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
 (.10كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد القدرة على  T-testنتائج اختبار  (10جدول )
 التحليل لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 17.072 0.541 4.067 القدرة على التحليل 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة  10يتضح من خالل الجدول )     
( وهي  0.000)  P-valueببعد القدرة على التحليل لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة  0.05أقل من مستوى الداللة المعنوية )
والتي تنص على توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء األقسام العلمية  

 ام يحملون درجات علميةسبجامعة بنغازي، والذي يمكن إرجاعه إلى أن أفراد الدراسة هم رؤساء أق
، ما يوفر لهم درجة عالية من المعرفة والخبرة التي تساعدهم على تحليل تعقيدات وتركيبات  عالية

األعمال إلى مجموعة أجزاء األمر الذي يؤدي إلى تبسيطها وفهم العالقات بينها، وهو ما أتفق مع  
هذا المقياس على مستويات  ( والذي تحصلت فيه عبارات 2006نتائج دراسة حوامدة وحراحشة )

( والتي بينت توافر مستوى عاٍل  2010توافر عالية، أيضًا اتفقت مع ما آلت إليه دراسة خلف )
 جدًا لعنصر اإلبداع )القدرة على التحليل( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة. 

 الفرضية الفرعية السادسة:   6- 1- 2- 11
بداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت لدى رؤساء اإلقدرات  الال تتوافر    :  H0الفرضية الصفرية

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
بداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
 (.11كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 
للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الحساسية  T-testنتائج اختبار  (11جدول )

 للمشكالت لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 7.068 0.751 3.613 للمشكالت الحساسية
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( أن القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت جاء 11تشير نتائج االختبار بالجدول )
             بمستوى ممارسة فوق المتوسط بدرجة قليلة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

P-value (0.000( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )عليه نرفض الفرضية 0.05 ،)
الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد الحساسية 
ذ تعتمد عملية اإلحساس بالمشكالت أو  للمشكالت لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وا 

واالنحرافات قبل حدوثها على توافر البيانات والمعلومات الكافية في الوقت  اكتشاف األخطاء
المحدد، فإن الباحثتان قد ترجع النتائج المتحصل عليها من هذا االختبار إلى ضعف فعالية شبكات 
االتصال في توفير المعلومات في الوقت المناسب، كما أن عبارة "عادة ما أشعر بالمتعة واإلثارة  

عد تحصلت على أقل متوسط حسابي من بين  عامل مع مشكالت العمل" داخل هذا الب  عند الت
المتوسطات الحسابية لعبارات المقياس ككل، وهو ما علله المبحوثين إلى عدم توافر درجة كبيرة  
من الصالحيات في اتخاذ القرارات حيث أن القرارات داخل األقسام ٌتأخذ بأغلبية األصوات لألعضاء  

( إلى عدم فعالية قنوات االتصاالت 2013ن في اتخاذه، هذا وقد توصلت دراسة الشريف )المشاركي
في مؤسسات التعليم العالي العامة، كما أن هناك صعوبة لالتصاالت داخل هذه المؤسسات ووجود 

( من خالل ضعف  2019البرعصي )  و نوع من عدم الرضا عنها، أيضًا عززته دراسة بوزغيبة
اإلدارية داخل جامعة بنغازي من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية داخلها،  أنظمة االتصاالت 

( والتي كانت من نتائجها وجود تأثير للتكنولوجيا وظروف العمل على  2011أيضًا دراسة مشوط )
(  2018اإلبداع اإلداري لدى المبحوثين قيد الدراسة، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مطر )

الحساسية للمشكالت على مستوى عاِل من التوافر من وجهة نظر الموظفين   حيث تحصل بعد 
( والتي أظهرت توافر 2010اإلداريين بالجامعة اإلسالمية بغزة، كذلك مع نتيجة دراسة خلف )

 . األقسام األكاديميين بجامعة غزة مستوى عاٍل لعنصر اإلبداع )الحساسية للمشكالت( لدى رؤساء
 فرعية السابعة: الفرضية ال 7- 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف لدى رؤساء اإلقدرات  الال تتوافر    :H0  الفرضية الصفرية
 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

بداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر H1 الفرضية البديلة
 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 (.12كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الخروج عن   T-testنتائج اختبار  (12جدول )
 المألوف لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 7.488 0.686 3.593 الخروج عن المألوف 

( أن القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الخروج عن األلوف 12تظهر نتائج االختبار بالجدول )     
-Pجاء بمستوى ممارسة فوق المتوسط بدرجة قليلة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

value (0.000( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )عليه نرفض الفرضية الصفرية  0.05 ،)
قبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف ون

لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وهو ما قد يعزى إلى ضعف منح المزايا المادية  
  والمعنوية على أساس الجدارة والتميز، أي على أساس ما يتم القيام به من أعمال إبداعية، وعدم 
وجود برامج ومعايير واضحة تسهم في تمييز المبدعين عن غيرهم ومكافأتهم، ما ينتج عنه الرغبة  

( وجود قصور في  2013في عدم التميز والخروج عن المألوف، حيث أظهرت دراسة الشريف )
 أنظمة توزيع الرواتب والمكافآت، أيضَا قلة اإلمكانات والمخصصات للبحث العلمي.  

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: نتائج  2- 2- 11 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد :  H0الفرضية الصفرية

عمر، الدرجة العلمية، النوع، ال  رؤساء األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 .مدة الخدمة

جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء فروق    توجد :  1H  الفرضية البديلة
 . النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة  األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: - 1- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  :H0الفرضية الصفرية

 . النوعلمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء   توجد   :1H  الفرضية البديلة

 .النوعلمتغير األقسام العلمية تعزى 
للفروق بين متوسطي لعينتين مستقلتين    Tوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل       

 . P-Valueالمحسوبة وقيمة  T%، بناَء على تحديد كل من قيمة 5عند مستوى داللة معنوية  
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 حسب متغير النوع وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللمتوسطات  T-testاختبار  (13جدول )

عية
إلبدا

ت ا
قدرا
د ال

بعا
أ

 

 N النوع

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

راف
النح

ا
  

ي  ر
عيا
الم

 

 اختبار
T-test 

 نتيجة االختبار

T 
P-

Va
lue

 

 توجد فروق  0.028 -2.247 0.45 3.90 52 الذكور  األصالة 
 0.54 4.17 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.167 1.40 0.61 3.94 52 الذكور  الطالقة 
 0.72 3.72 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.675 0.421 0.54 4.14 52 الذكور  المرونة 
 0.56 4.09 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.478 0.714 0.71 3.99 52 الذكور  المخاطرة
 0.59 3.87 23 اإلناث

القدرة على  
 التحليل

 ال توجد فروق  0.109 -1.622 0.45 4.00 52 الذكور 
 0.69 4.22 23 اإلناث

الحساسية  
 للمشكالت

 ال توجد فروق  0.126 1.550 0.71 3.70 52 الذكور 
 0.82 3.41 23 اإلناث

الخروج  
 عن المألوف 

 ال توجد فروق  0.551 0.598 0.69 3.63 52 الذكور 
 0.68 3.52 23 اإلناث

القدرات            
 اإلبداعية

  0.36 3.90 52 الذكور 
0.449 

 
0.655 

 ال توجد فروق 
 0.45 3.86 23 اإلناث

بلغ    القدرات اإلبداعية  لمتوسط  P-Value( أن قيمة  13يالحظ من خالل الجدول أعاله )     
)الطالقة، المرونة، المخاطرة، القدرة على التحليل،   ة التالي في حين بلغت ألبعاده (0.655)

،  0.109، 0.478، 0.675، 0.167على التوالي )ية للمشكالت، الخروج عن المألوف(الحساس
(، ما يدل على عدم وجود فروق 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة المعنوية )0.551،  0.126

تعزى لمتغير النوع باستثناء    وأبعادهاإلبداعية    القدرات   مجالجوهرية ذات داللة إحصائية لمتوسطات  
( مما يعني وجود فروق معنوية  0.05أقل من مستوى ) P-Valueبعد األصالة، فقد كانت قيمة 

 . وبمستوى مرتفع بين متوسطات بعد األصالة تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث وفقَا للمبحوثين
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 ثانية: نتائج اختبار الفرضية الفرعية ال 2- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  : H0ة الفرضية الصفري

 .العمر لمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء    توجد   H: 1  الفرضية البديلة 
 .العمر لمتغير  األقسام العلمية تعزى 

-One-Wayوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي      
ANOVA  وذلك من خالل القاعدة التالية: إذا كانت قيمة 5عند مستوى داللة معنوية ،%P-

Value ( نقبل الفرضية الصفرية، أي ال توجد فروق، 0.05أكبر من مستوى الداللة المعنوية ،)
(، نقبل الفرضية البديلة،  0.05أقل من مستوى الداللة المعنوية ) P-Valueأما إذا كانت قيمة 

 والتي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما بين المتوسطات.  
 حسب متغير العمر وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللتحليل التباين األحادي  (14جدول )

أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

نتيجة 
 االختبار

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

0.822 4 0.206  
 

0.838 
 

 
 

0.506 

 
دال  غير 
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
17.165 70 0.245 

 74 17.987 اإلجمالي
 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

0.562 4 0.140  
 

0.322 

 
 

0.862 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
30.485 70 0.436 

 74 31.047 اإلجمالي
 
 

 المرونة 

بين 
 المجموعات

0.377 4 0.094  
 

0.312 

 
 

0.869 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
21.170 70 0.302 

 74 21.547 اإلجمالي
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أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

نتيجة 
 االختبار

 
 

 المخاطرة

بين 
 المجموعات

0.596 4 0.149  
 

0.316 

 
 

0.866 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
32.991 70 0.471 

 74 33.587 اإلجمالي
 

القدرة على  
 التحليل

بين 
 المجموعات

1.094 4 0.274  
 

0.931 

 
 

0.451 
 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
20.275 70 0.294 

 74 21.667 اإلجمالي
 

الحساسية  
 للمشكالت

بين 
 المجموعات

2.968 4 0.742  
 

1.338 

 
 

0.264 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
38.818 70 0.555 

 74 41.787 اإلجمالي
 

الخروج عن  
 المألوف 

بين 
 المجموعات

1.655 4 0.414  
 

0.872 
 

 
 

0.485 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
33.192 70 0.474 

 74 34.847 اإلجمالي
 

القدرات                  
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 4 0.080  
0.513 

 

 
0.726 

 
 
 

 
دال     غير 

داخل   إحصائياَ 
 المجموعات

 70 0.155 

 74  اإلجمالي

القدرات اإلبداعية   مجاللمتوسطات   P-Value( أن قيمة 14يتضح من خالل الجدول )
محل الدراسة وفقَا لمتغير العمر كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية   وأبعاده

%، أي أن اتجاهات المبحوثين نحو  5(، وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 0.05)
 ختالف العمر.داخل الجامعة ال تختلف با وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالمستوى توافر 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  3- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  :  H0الفرضية الصفرية 

 الدرجة العلمية. لمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء فروق جوهرية آلراء    توجد :     H1  الفرضية البديلة
 الدرجة العلمية. لمتغير  األقسام العلمية تعزى 

عند مستوى داللة   One-Way-ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي      
%، الختبار الفرضية المتعلقة بمتغير الدرجة العلمية، وذلك كما هو موضح بالجدول 5معنوية 

(15  .) 
حسب متغير الدرجة  وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالتحليل التباين األحادي لمتوسطات  (15جدول )

 العلمية
 

أبعاد القدرات  
 اإلبداعية 

مصدر  
التباين أو 
 االختالف 

مجموع 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

-F Pقيمة 
Value 

جة 
نتي بار 
الخت

ا
 

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

1.857 4 0.464  
 

2.014 
 

 
 

0.102 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

16.13
0 

70 0.230 

17.98 اإلجمالي 
7 

74 

 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

2.853 4 0.713  
 

1.771 

 
 

0.144 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

28.19
4 

70 0.403 

31.04 اإلجمالي 
7 

74 

 
 

 المرونة

بين 
 المجموعات

1.177 4 0.294  
 

1.011 

 
 

0.408 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

20.37
0 

70 0.291 

21.54 اإلجمالي 
7 

74 
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القدرات  أبعاد 
 اإلبداعية 

مصدر  
التباين أو 
 االختالف 

مجموع 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

-F P قيمة
Value 

نتيجة 
 االختبار 

 
 

 المخاطرة 

بين 
 المجموعات

0.896 4 0.224  
 

0.480 

 
 

0.750 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

32.69
0 

70 0.467 

33.58 اإلجمالي 
7 

74 

 
القدرة على 

 التحليل

بين 
 المجموعات

1.452 4 0.363  
 

1.257 

 
 

0.295 
  

ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

20.21
5 

70 0.289 

21.66 اإلجمالي 
7 

74 

 
الحساسية  
 للمشكالت 

بين 
 المجموعات

1.516 4 0.379  
 

0.659 

 
 

0.623 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

40.27
0 

70 0.575 

41.78 اإلجمالي 
7 

74 

 
الخروج عن 

 المألوف

بين 
 المجموعات

1.071 4 0.268  
 

0.555 
 
 

 
 

0.696 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

33.77
6 

70 0.483 
 
34.84 اإلجمالي  

7 
74 

القدرات  
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 4 0.082  
0.530 

 

 
0.714 

 
ال 
ر د

غي
ائياَ 
ص
إح

 

داخل  
 المجموعات

 70 0.155 

 74  اإلجمالي 
محل  وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللمتوسطات   P-Value( أن قيمة 15يظهر الجدول )

(، 0.05الدراسة وفقَا لمتغير الدرجة العلمية كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية )
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%، ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين  5وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 
 ر المبحوثين. تعزى لمتغير الدرجة العلمية من وجهة نظ   وأبعادهالقدرات اإلبداعية    مجالمتوسطات  

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:  4- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  : H0الفرضية الصفرية

 لمتغير مدة الخدمة. رؤساء األقسام العلمية تعزى 
القدرات اإلبداعية لدى رؤساء  فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول    توجد :    1H  الفرضية البديلة 
 لمتغير مدة الخدمة. األقسام العلمية تعزى 

عند مستوى داللة معنوية    One-Way-ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي   
 (.  16%، الختبار الفرضية المتعلقة بمتغير مدة الخدمة، وذلك كما هو موضح بالجدول )5

 حسب متغير مدة الخدمة وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالتحليل التباين األحادي لمتوسطات  (16جدول )

أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

جة 
نتي بار
الخت

ا
 

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

0.053 3 0.018  
 

0.070 
 

 
 

0.976 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

17.93
3 

71 0.253 

17.98 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

0.999 3 0.333  
 

0.787 

 
 

0.505 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

30.04
8 

71 0.423 

31.04 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 المرونة 

بين 
 المجموعات

0.282 3 0.094  
 

0.314 

 
 

0.815  
ال  
ر د

غي
ائياَ 
ص
إح

داخل   
 المجموعات

21.26
5 

71 0.300 



  ..اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلميةالقدرات 

 

383 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

21.54 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 المخاطرة

بين 
 المجموعات

1.878 3 0.626  
 

1.402 

 
 

0.249 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

31.70
8 

71 0.447 

33.58 اإلجمالي
7 

74 

 
القدرة على  

 التحليل

بين 
 المجموعات

0.110 3 0.037  
 

0.121 

 
 

0.947 
  

ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

21.55
6 

71 0.304 

21.66 اإلجمالي
7 

74 

 
الحساسية  
 للمشكالت

بين 
 المجموعات

3.428 3 1.143  
 

2.115 

 
 

0.106 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

38.35
8 

71 0.540 

41.78 اإلجمالي
7 

74 

 
الخروج  
 عن المألوف 

بين 
 المجموعات

1.726 3 0.575  
 

1.233 
 
 

 
 

0.304 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

33.12
1 

71  
0.466 

34.84 اإلجمالي
7 

74 

 
القدرات 
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 3 0.086  
0.559 

 
0.644 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

 71  
0.154 

 74  اإلجمالي
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وأبعاده  القدرات اإلبداعية    مجال لمتوسطات     P-Value( أن قيمة  16يتضح من خالل الجدول ) 
(،  0.05محل الدراسة وفقَا لمتغير مدة الخدمة كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية )

%، ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين  5وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 
 ين.   تعزى لمتغير مدة الخدمة من وجهة نظر المبحوث وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالمتوسطات 

 النتائج و التوصيات  –  12
 نتائج الدراسة  1- 12

 علمية بجامعة بنغازي جاء مرتفعاً أظهرت الدراسة أن مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام ال .أ
في حين جاءت أبعاد المقياس مرتبة تنازليًا على التوالي حسب توافرها من وجهة نظر إجابات  
المبحوثين كالتالي )المرونة، القدرة على التحليل، األصالة، المخاطرة، الطالقة، الحساسية  

 للمشكالت، الخروج عن المألوف(.
 تمثلت ببعد المرونة من خالل االهتمام  توصلت الدراسة إلى أن أعلى أبعاد القدرات اإلبداعية توافراً  .ب 

باآلراء المخالفة والحرص على االستفادة من االنتقادات والمالحظات للمساهمة الدقيقة في معالجة  
 المشكالت واتخاذ القرارات.

بينت الدراسة توافر مستوى عاٍل لبعد القدرة على التحليل من خالل القدرة على تبسيط وتنظيم   .ج
 لقرارات بأساليب مدروسة عند مواجهة أي مشكلة.األفكار واتخاذ ا

وفقًا   بصفة عامة القدرات اإلبداعية لمجالال توجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة أنه  توصلت  .د 
 العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(.النوع، لمتغيرات )

فقًا  و ممثاًل ببعد )األصالة(  اإلبداعيةفروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات وجود بينت الدراسة  .ه
 لصالح اإلناث.و لمتغير النوع 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية وفقًا لمتغيرات أظهرت الدراسة أنه  .و
 )العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(.

 الدراسة:توصيات  2-  12 
والقدرات اإلبداعية    توجيه القيادات األكاديمية للمؤسسة الجامعية نحو تطوير وتنمية هذه اإلمكانات  .أ

على تقديم األفكار  هم تشجيعمن خالل باستمرار  م من رؤساء األقسام العلميةلدى مرؤوسيه
المخاطر المترتبة عليها، والمبادرات الجديدة وتقييمها، كذلك تبني أساليب عمل جديدة، وتحمل 

، لغير مسبوقة تتضمن عنصر المخاطرةعلى اعتبار أن ظروف العمل الغامضة واألفكار الفريدة ا
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باإلضافة لتفعيل البعثات الخارجية للمؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة الكتساب معارف جديدة 
. 
ظة المشكالت، وتحديد كافة األبعاد  توفير كافة االحتياجات المادية والتقنية المساعدة على مالح .ب 

 والجوانب المسببة لها، ما يسهم في التوصل إلى أفضل الفرص لحلها.
يتوجب على الجهات العليا المسئولة بالجامعة العمل على إنشاء وحدة تختص بتبني إستراتيجية  .ج

قامة واضحة الستثمار هذه الطاقات اإلبداعية، ووضع البرامج والمشاريع اإلبداعية لهم،  وا 
ما ينتج عنها أساليب جديدة للعمل أو حلول  والعمل على تكريم المميزين منهم،  المسابقات العلمية  

ابتكارية لمشكالت وتعقيدات العمل، والعمل على تقييمها ومتابعتها وفقًا ألسس علمية ما يحسن  
سين نظام  ، باإلضافة لتحن مستوى كفاءة المؤسسة التعليميةبيئة العمل الداخلية ويرفع م

 االتصاالت للمساعدة على توافر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب.
براز المهارات اإلبداعية  من رؤساء األقسام العلمية  االستفادة من هذه الكوادر المبدعة   .د  في إكساب وا 

م حديثة تعمل على توسيع خيال الطالب وتنمية حب رؤوسيهم، فضاًل عن تطبيق طرق تعللم
 االستثارة الفكرية لديهم. االستكشاف و 

 الدراسات المقترحة:   - 13
 أثر المناخ التنظيمي على القدرات اإلبداعية  .أ
 دور القيادة التحويلية في تعزيز القدرات اإلبداعية  .ب 
 الصعوبات والمعوقات التي تواجه توظيف القدرات اإلبداعية   .ج
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 المراجع:
        درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة التربويين " ،(2018أبوناصر، فتحي محمد )

مجلة دراسات العلوم "،  لبرمج الطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
 .  583- 570، ص ص 4، ع  45م ،  التربوية

(،" القدرات اإلبداعية وعالقتها باألداء 2011) بحر، يوسف عبد عطية والعجلة، توفيق عطية
، م  ) سلسلة الدراسات اإلنسانية( مجلة الجامعة اإلسالمية الوظيفي لمديري القطاع العام"، 

 . 1445-1405، ص ص 2، ع 19
(، "أثر ممارسات إدارة 2014) البدارين، رقيا قاسم والجداية، محمد نور والعمري، زياد صالح 

، ع  مجلة رؤى اقتصاديةاكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية للعاملين"،  الموارد البشرية على  
 . 85- 63، ص ص 7

(،"واقع المناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام  2019بوزغيبة، رانيا والبرعصي، فاطمة )
، ص ص 3، ع 5، م مجلة البحوث والدراسات االقتصاديةالعلمية في جامعة بنغازي"، 

94 -128 . 
   ،) الطبعة  دراسات إدارية معاصرة: مشكالت واقعية وحلول عملية (،  2016)  جبريل، وائل محمد 

 لى، عمان: دار كنوز المعرفة(.األو 
(، " تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق  2011جمعة، محمود حسن ونوري، حيدر شاكر)

 . 319  -299، ص ص 90، ع  مجلة اإلدارة واالقتصاداإلبداع اإلداري"، 
عية  (، " توظيف أبعاد المسؤولية االجتما2014الحدراوي، حامد واالسدي، أفنان والفتالوي، على ) 

مجلة الغري للعلوم لتعزيز القدرات اإلبداعية: دراسة تطبيقية في بعض كليات جامعة الكوفة"،  
 . 30، ع7، م  االقتصادية واإلدارية

(، "اإلبداع اإلداري في الوظيفة العامة"، العرق، وزارة الزراعة : مكتب  2017حسن، سالم رعد)
 http//igzeraa.gov.iq/studies.aspالمفتش العام، متاح على 

(،" مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين  2006حوامدة، باسم علي وحراحشة، محمد عبود، )
مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات في مديريات التربية والتعليم في األردن"،  

 . 543 -493، ص ص 18، م اإلسالمية
 )الطبعة األولى، عمان: دار أسامة(.  ،معجم اإلدارة(، 2011الخالدي، إبراهيم بدر)
ماجستير غير  رسالة  (،"المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي"،  2013الشريف، هاجر أحمد )

 ، جامعة بنغازي، قسم اإلدارة. بنغازي منشورة، 
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(،" عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام  2010خلف، محمد كريم) 
، الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير غير منشورةاألكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة"، 

 غزة، قسم إدارة األعمال.  
مجلة  ظيمي"، (،"أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري في التطوير التن2013عوض، عاطف )

 .244-197، ص ص 3، ع  29، م جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
السلوك التنظيمي: دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في  (،  2012القريوتي، محمد قاسم)
 ،) الطبعة السادسة، عمان: دار وائل(.منظمات األعمال

،) الطبعة الخامسة، عمان:  ات ومفاهيم حديثةأساسيالتطوير التنظيمي:  (،  2012)  اللوزي، موسى
 دار وائل(.

(، "أثر الدخل الوظيفي على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في  2015لولو، آالء روحي محمد )
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستير غير منشورةالقطاع الحكومي"،  

اإلبداع اإلداري والقيادة لدى مديري المدارس االبتدائية    (،" مستوى 2014مرعي، على عبدالرحمن )
  - مجلة كلية التربيةمحافظة الشرقية"،  -من وجهة نظر مديري ومعلمي إدارة الحسينية التعليمية

 . 434  -390، ص ص 15، ع جامعة بورسعيد
   ، منشورةرسالة ماجستير غير  (،" أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري"،  2011المشوط، محمد سعد)

 جامعة الشرق األوسط.
(،" دور البرامج التدريبية في تنمية اإلبداع اإلداري لدى الموظفين اإلداريين  2018)مطر، خليل ماجد 

 ، الجامعة اإلسالمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة اإلسالمية بغزة"،
(،" الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع لدى عمداء 2018الناصر، عالء حاكم وحسين، زينة حمودي)
- 144، ص ص 56، ع  مجلة البحوث التربوية والنفسيةالكليات ومعاونيهم في جامعة بغداد"،  

164 . 
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 : أثر ثقافة المجتمع في الوصول إلى مصادر التمويل
 دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
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 ملخصال
هذه الورقة عبارة عن دراسة تطبيقية تهدف إلى قياس تأثير ثقافة المجتمع من خالل أصحاب المشاريع 

المجمعة بواسطة االستبيان الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر التمويل في ليبيا باالعتماد على البيانات  
من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم  350المصمم بمقياس ليكرث الُخماسي لعينة تتكون من 

تحليل البيانات باستخدام برنامج أموس اإلحصائي. أظهرت النتائج أن هناك تأثير إيجابي لثقافة المجتمع في  
ليبيا، فكثير من المستثمرين يتجنبون التمويل الرسمي بسبب    وصول أصحاب المشاريع إلى مصادر التمويل في

عامل الربا، وجزء أخر من المستثمرين ال يتقبلون االقتراض من األصدقاء أو العائلة أو بسبب ما يعتقدونه 
 النظرة السلبية للمجتمع لهم )القيم التقليدية(.

 لصغيرة والمتوسطة، ليبيا.ثقافة المجتمع، مصادر التمويل، المشاريع ا الكلمات الدالة:
 

The impact of community culture on access to funding sources: 

An applied study on small and medium enterprises in Libya 
 

Elhady Abo Baker Mobrok    Naser Elmahdy Abo mangel 

Elzetona University          Libyan Audit Bureau 

hbhr73@yahoo.com                                        na74ser@yahoo.com 
        

Abstract 

The study aims to examine the impact of culture in accessing financing in the Libyan 

small and medium-Enterprises. The sample size was 350 SMEs. The data collected using 

a questionnaire designed on a five-Likert scale. The results of the study showed that there 

is a positive impact of the culture of society in the choice of entrepreneurs for funding 

sources in Libya. They indicate that many investors avoid official financing due to the 

Riba factor, while others do not want to borrow from friends or family because of what 

they think society's negative view of them (Traditional values). 

Keywords: Society culture, Sources of funding  ، Small and medium-Enterprises, Libya. 
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 المقدمة    .1

مجموعة  يفضل اإلنسان العيش في مجموعات ويتعامل مع المحيط الذي يعيش فيه، تصدر عنه  
من األفعال والتصرفات ترسم شكل حياته اليومية وتسمى نمط الحياة أو السلوك اإلنساني، هذا 
السلوك يستمد قواعده وأحكامه عبر األجيال من خالل التعامل البشري مع ظروف الحياة ليشكل  

ختلف مع  مبادي وقيم ومعتقدات ال يسُهل التنازل عنها وتكون خاصة ببيئة محدده وقد تتشابه أو ت
بيئات أخرى، هذه القيم والمبادي تسمى في مجملها ثقافة هذا المجتمع التي ُتسّير جزء من تصرفات  

 ( 2018األفراد في وقت محدد. )خرباش وآخرون، 

( الثقافة بمعناها الواسع بأنها جميع السمات UNESCOعرفت المنظمة العالمية اليونسكو )
التي تميز مجتمعًا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل   الروحية والمادية والفكرية والعاطفية

الفنون واآلداب وطرق الحياة كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات 
 (. 2007)الربيعي

الثقافة نطاق واسع للقيم واألعراف أو المعتقدات، تتشارك فيه مجموعة بشرية معينة مما يعكس  
(، ويرى  2011)Charles &Reuter يته لهم في بيئة محدده وخاصة وفقـــًا لـــــما يراه خصوص

Mahadi & Jafari (2012 بأن الثقافة هي مجموع األفكار الموروثة والفطرية والمواقف )
والمعتقدات والقيم والمعرفة المكّونة أو المتشكلة من أسس مشتركة للعمل االجتماعي، ولكن يظل  

م هو  1871)إدوارد تايلور( في كتابه "الثقافة البدائية" عام Edward Tylor ريطاني تعريف الب
األشهر بين التعريفات والذي يعرف الثقافة بأنها : هي ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفـة والعقيـدة 

تمع  والفـن واألخالق والقانون والعادات وسائر القدرات التي يكتـسبها اإلنـسان كعضو في المج
(Naibei, 2014  .) 

 السابقة  البحوث .2
يؤكد الكثير من الباحثين على أن الثقافة بالغة األهمية في دراسة الظواهر المالية )على سبيل  

(، كما أن  ;Ramirez & Tadesse, 2007Stulz & Williamson, 2003المثال: 
Hofstede (1991 ذهب إلى ابعد من ذلك بالنسبة ألهمية الثقافة، عندما أشار إلى أن الرأي )

Mahadi & Jafari  (2012 )الثقافي يجب أن يوضع في إطار التنافس مع الرأي القانوني. بينما  
يشيران إلى أن هناك ارتباط كبير بين الثقافة واللغة، وبعبارة أخرى، اللغة هي العرض الرمزي 

المجتمع. فالثقافة كمتغير، ُدرست في كثير من الدراسات السابقة لقياس تأثير الثقافة   للثقافة في
على ظواهر معينة، وكثير من الدراسات توصي بقياس تأثير متغير الثقافة في مجال العلوم 

 (. ويمكن عرض بعض الدراسات السابقة:Twati, 2008االقتصادية واإلدارية )
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حققت هذه الدراسة في االختالفات الثقافية التي قد تؤثر على   Matters (2008:)دراسة  •
سلوك المستثمرين، وكيف يمكن لهذه االختالفات التأثير على توصيات المستشارين الماليين،  

بلدًا  وأظهرت النتائج أن أسباب االختالفات في الميل للمخاطر بين الناس    22أجريت الدراسة في  
لناس في البلدان المنخفضة الدخل لديهم طموحات عالية لتحسين دخلهم  تختلف حسب الدول فا

( يستطيع الناس تحمل المزيد من  Collectivismالحالي، أما في البلدان التي تتميز بالجماعية )
المخاطر لتوفر الحماية من الهبوط والخسارة في مجموعاتهم، أيضا نوع الجنس ومستويات الثقة  

 ًا بتحمل المخاطر.في الناس ترتبط إيجابي
  90,000شملت هذه الدراسة أكثر من  Mac an Bhaird & Lucey  (2014:)دراسة  •

دولة من أنحاء أوروبا عن الفترة   13شركة لقياس تأثير الثقافة على تأسيس هيكل رأس المال في 
، أظهرت النتائج أن المتغيرات الثقافية ذات داللة إحصائية مع مصادر 2008وحتى  2002من 
يجابي مع التمويل Hofstede)مقياس  لتمويل، وقد تفاوت تأثيرات أبعاد القياسا ( بين سلبي وا 

  طويل اآلجل والتمويل قصير اآلجل. 
أجريت هذه الدراسة في ماليزيا للتحقيق فيما إذا   Albaity & Rahman  (2012:)دراسة  •

كان هناك اختالف بالنسبة للجنس واالنتماءات الدينية والعرقية )ماليزيين، صينيين، هنود( فيما  
تتعلق بالميل للمخاطرة، والندم، والثقة والخطر العام )تجنب عدم اليقين( على سلوك المستثمرين،  

 عتقدات تؤثر على أصلية اتخاذ القرارات االقتصادية واالستثمارية. وأظهرت النتائج أن الثقافة والم
أجريت هذه الدراسة الستكشاف العالقة بين الثقافة والدين  Abdussalam (2014:)دراسة  •

والثقة وتأثيرهم على األسواق المالية الناشئة في ليبيا، نتائج الدراسة أظهرت أن تأسيس األسواق 
الغربية دون النظر إلى االختالفات الثقافية والدين قد تمنع المسلمين من    المالية المماثل للمؤسسات 

االستثمار والتعامل مع هذه المؤسسات، وأن الثقافة والدين هي األبعاد التي يمكن أن تؤدي إلى 
  تعزيز الثقة وتطوير السوق المالية الناجحة في ليبيا. 

الدراسات والتي تدل على أهمية عامل   من خالل الدراسات السابقة، عن الثقافة وغيرها من 
الثقافة كمتغير مؤثر في كثير من الظواهر باعتبار أن ثقافة الفرد تحكمها مجموعة من العادات 
والعقائد والتقاليد واألفكار والتي تختلف من بيئة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ولكنها تشترك في 

راته واختياراته العادية واالستراتيجية، تحاول الدراسة تأثيرها على سلوك وتصرفات الفرد وتؤثر في قرا
الثقافة في البيئة الليبية من خالل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قياس تأثير متغير 

(Tsoukatos & Rand, 2007; Ramirez & Tadesse, 2007; Twati, 2008; Su 
& Adams, 2010 ;Mac an Bhaird & Lucey, 2014   .) 
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"، التي أجريت Culture and Organization( بعنوان: "1991) Hofstedeراسة وفي د 
دولة من مختلف دول العالم حول  50في أكثر من  IBMعلى األفراد العاملين في فروع شركة 

دولة   50من    7القيم والمبادي التي يتميز بها كل مجتمع، صنفت إحدى الدول العربية في المرتبة  
حيث التباعد في النفوذ الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس، وهو دليل على وجود مشمولة بالدراسة من  

من حيث تجنب   27تباعد في السلطة بين المستويات اإلدارية المختلفة. كما جاءت في المرتبة 
  23المجهول، وهذا يعني أن المجهول يتم تجنبه بشكل كبير لدى العرب. كما جاءت في المرتبة 

لذكورية، دليل على سيطرة الذكور في البيئة العربية، وبالتالي يمكن القول  من حيث النزعة نحو ا
أن المجتمعات العربية تتميز بالنفوذ الوظيفي وتجنب المجهول وتميل إلى الجماعية في األداء 
والذكورية في القيادة والسيطرة، وكل ذلك يخضع للمفهوم النسبي. وفيما يلي تعريف ألبعاد الباحث  

Hofstede  :المستخدمة في قياس الثقافة 
يبين مدى وجود تباعد في المراكز  (: هو ذلك البعد الذيPower distanceمسافة السلطة ) -

اإلدارية ويعبر كذلك عن مدى وجود المركزية والقاعدية والهرمية داخل التنظيم ومدى وجود 
 تباعد بين الرئيس والمرؤوس ومدى بروز المنصب والسلطة داخل المنظمة.

(: ويقصد به إلى أي مدى يتعامل األفراد Uncertainty avoidanceجنب عدم اليقين )ت -
في مواجهة المستقيل والمجهول؟ بمعنى هل يميل األفراد نحو المخاطرة والمغامرة واتخاذ 

 القرارات في حاالت عدم التأكد؟
مدى يعمل  (: ويقصد بها إلى أي  Individuality/Collectivityالفردية بخالف الجماعية ) -

 األفراد داخل التنظيم بشكل جماعي أو بشكل فردى؟ وهذا مرتبط بالثقافة العامة. 
(: ويظهر هنا ما إذا كان التنظيم  Muscularity/Femininityالذكورية بخالف األنثوية )  -

يمنح النساء أدوارا أكبر في مجاالت السيطرة والقيادة العليا، فذلك يمثل أنثوية "ليونة" أما إذا 
 يمنح النساء األدوار الالزمة فذلك يمثل الذكورية "الصرامة". لم

وتبين وجهة نظر أفراد المجتمع    (:Long term orientationالنظرة طويلة األجل للمستقبل ) -
نحو المستقبل من حيث التركيز على الجانب طويل األجل وتقبلهم للتغيير أم التركيز على  

الجوانب التقليدية واعتزازهم بالماضي وعدم تقبل الجانب قصير األجل من خالل تمسكهم ب 
 التغيير.  

وبعد استعراض بعض الدراسات السابقة عن متغير الثقافة ودوره في توجيه كثير من تصرفات 
 يلي: األشخاص، يمكن تصميم نموذج الدراسة كما
 ( يبين نموذج الدراسة 1الشكل رقم )
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 الدراسةة ـــمشكل .3

تنتشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بشكل كبير وتعمل في مختلف األنشطة خاصة  
التجارية والخدمية، وهي تسهم في توظيف عدد البأس به من القادرين على العمل، ولها دور واضح 
في خفض نسبة البطالة في ليبيا، إضافة إلى ما توفره من سلع وخدمات للسوق الليبي، غير أن  

لمشاريع يمكن أن تؤدي دور أكبر مما هي عليه اآلن اذا توفرت لها البيئة المناسبة لظهورها  هذه ا
أو نموها، وأساس هذه البيئة هو التمويل الالزم لتأسيسها، ولكن بّينت الدراسات أن هناك مشاريع  
ى  التزال أفكارا ولم تظهر إلى حيز الوجود أو ظهرت وفشلت بسبب عدم قدرتها على الحصول عل

% من مالكي  60التمويل الكافي لتأسيسها أو استمرارها ونجاحها، وكشفت دراسة في ليبيا أن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفضلون االعتماد على المدخرات الشخصية واألصدقاء عند بدء 

% من الشركات 72.4مشاريعهم وال يتقدمون للمصارف للحصول على التمويل، كما أن نسبة 
 ,Abd Wahab and Abdesamedالتمويل غير الرسمي أي كانت أشكاله )تعتمد على 

 (. ولهذا تمت صياغة المشكلة في شكل التساؤل التالي:2012
ما مدى تأثير ثقافة المجتمع في توجيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لالختيار بين  

 مصادر التمويل المتاحة في ليبيا.
 أهداف الدراسة .4

 لى ما يلي: تهدف الدراسة إ
قياس تأثير ثقافة المجتمع السائدة من خالل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وصولهم   •

 إلى مصادر التمويل في ليبيا 
 تحديد فهم أوسع عن اتجاهات الثقافة السائدة بين أصحاب المشاريع في المجتمع الليبي.  •

 أهمية الدراسة  .5
تستمد الدراسة أهميتها من كونها تتناول بالبحث متغير لم يلَق اهتماما جيدا في البحوث  

االقتصادية بالرغم من أن كثيرا من اختياراتنا وتوجهاتنا الشخصية والمهنية تتأثر به، كما أن بعض  
 الدراسات التي تناولت عوائق تمويل المشاريع أوصت بدراسة أثره. 
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 فرضية الدراسة .6
قة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ثقافة المجتمع ووصول أصحاب المشاريع الصغيرة  توجد عال

 والمتوسطة إلى مصادر التمويل المتاحة في ليبيا. 
 منهجية الدراسة  .7

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة محل الدراسة وتحليل البيانات  
المجمعة لتحديد تفضيالت أصحاب المشاريع تبعًا ألنماط الثقافة المبنية على التعاليم الدينية والعرف 

  400من     االجتماعي في المناطق التي يقطنونها، وللحصول على البيانات الالزمة تم توزيع اكثر
استبانة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ثالث مدن مختلفة هي طرابلس، سبها، 

%،   67استبانة أي بنسبة استجابة بلغت  350مصراتة، وقد كان عدد االستبانات المستلمة عدد 
ت  استبانة صالحة للقياس، وسيتم االعتماد على مقياس ليكرث الخماسي لجمع البيانا 347منها 

لقياس الثقافة. وقد تم   Hofstedeعن اتجاه الثقافة لذى أصحاب المشاريع باالعتماد على أبعاد 
تطوير االستبانة لتتوافق مع بيئة الدراسة، وتم استخدم نموذج المعادلة البنائية لضمان قياس تأثير  

دراسة للوصول ( لتحليل بيانات الAmosاألبعاد في وقت واحد، واختير البرنامج اإلحصائي أموس )
إلى نتائج دقيقة بشأن مدى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ثقافة المجتمع وبين  

 الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة في ليبيا. 
 الجانب النظري  .8

 الثقافة في ليبيا  1.8
( أثرت 2010 -1911هناك كثير من األفكار الموجه عبر الحكومات التي مرت بها ليبيا )

ى الحياة االجتماعية واالقتصادية والمدنية للمواطن الليبي وأصبح الهدف والطموح هو الحصول عل
على سبل العيش فقط. وكانت ليبيا في معزل عن تطور العالم والتكنولوجيا السائدة به مما انعكس 

  ، سقط نظام القذافي في ظل ثقافة 2011على مستوى ثقافة المواطن الليبي وأفكاره. وفي سنة 
الربيع العربي التي سادت المنطقة، وكانت النتيجة هي انفجار لطاقات وحريات وأراء كانت مكبوتة  
لسنوات طويلة على الصعيد السياسي واالجتماعي. هذه األحداث التي جرت أثرت في شكل الثقافة  

بيا تقع في  السائدة وما تحتويه من قيم ومعتقدات توارثتها األجيال عبر مراحل الحياة، خاصة وأن لي
وسط أفريقيا التي تلتقي فيها الصحراء بالبحر ويقطنها أعراق مختلفة )عرب، بربر، تبو، طوارق( 
يتوزعون في الشمال والجنوب والغرب، ويسود النظام القبلي في عدد من مناطقها، وتتميز ليبيا بأن  

كبير في الثقافة السائدة  كل سكانها مسلمين وينتمي أغلبهم إلى المذهب المالكي، وهذا كان له دور  
في ليبيا باعتبار أن الدين له تأثير على سلوك األفراد سواء كانوا حضر أو بدو )الطائي والدليمي، 

 .(2010: المسماري وبن موسى،  Trnich ,2010: 2007: البرغوثي،  2006
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 مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  2.8
األموال أو غيرها من المصادر المالية المختلفة للمساعدة في تحقيق  التمويل هو عملية توفير 

فكرة أو إتمام صفقة تجارية أو تطوير استثمار قائم بهدف تحقيق األرباح. وتنقسم مصادر التمويل  
الى مصادر تمويل داخلية ومصادر تمويل خارجية، وتتمثل المصادر الداخلية في المدخرات 

جزة من استثمارات أخرى خاصة، أما مصادر التمويل الخارجية فتنقسم  الشخصية أو األرباح المحت
الى قسمين هما مصادر التمويل الرسمي مثل: االئتمان التجاري والقروض المصرفية واألسهم  
والسندات أو إدخال شريك والتمويل التأجيري، والتمويل غير الرسمي مثل: العائلة واألصدقاء 

 (.Oladele et al., 2016الء )وجمعيات تناوب االدخار والوك
خالل العقد الماضي، تختلف تفضيالت أصحاب األعمال بخصوص اختيار مصدر  و  وفي ليبيا،

التمويل لمشاريعهم، فمنهم من يعتمد على التمويل الشخصي عند تأسيس مشاريعهم وتقدر نسبتهم  
أصحاب  % من 13% فقط على القروض المصرفية، ويفضل 17%، بينما يعتمد 60بحوالي 

 (.Abd Wahab and Abdesamed, 2012المشاريع االعتماد على العائلة واألصدقاء )
 الدراسة الميدانية  .9

 التحليل الوصفي للبيانات  1.9
%  51( أدناه أن أصحاب الشهادات الجامعية يمثلون حوالي نسبة 1يالحظ من الجدول رقم )    

%   10.3% وشهادة الماجستير بـــــ 16.3من حجم العينة يليها شهادة الدبلوم التخصصي بنسبة 
% من حجم العينة يمتلكون خبـــــرة اقل 29من حجم العينة، أما بخصوص خبرة العمل فان حوالي  

% ، وأن أصحاب الخبــــرة من 27سنوات خبــــــرة بنسبة    10  -6خمــــــــس سنوات، يليهم فئة من    من
% من حجم العينة، أما  14.6إلى   14سنة كليهما يمثالن نسبة  20لي  16وأيضا من   15- 11

 فيما يتعلق بمصادر تمويل هذه المشاريع فتبين أن أغلب أصحابها يعتمدون على التمويل الشخصي 
% من بين المصادر المتاحة، يليه التمويل عن طريق إدخال شريك للمشروع بنسبة  48.3بنسبة 
% ثم االعتماد على العائلة واألصدقاء، أما أصحاب المشاريع الذين يعتمدون على الدعم  22

% من العينة، النتيجة السابقة تعطي مؤشر  8الحكومي أو القروض المصرفية فقد كانوا اقل من 
ى أهمية الثقافة في قرارات اختيار مصدر التمويل ، حيث أن غالبية العينة تحت الدراسة أولي عل

 تفضل مصادر التمويل غير الرسمية إما عن طريق التمويل الذاتي أو إدخال شريك.
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 ( يظهر البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة 1جدول رقم )
نسبة  العــــدد المتغير

  مئوية
 نسبة مئوية العــــدد المتغير

   مصــــدر التمويل   المستـــوى التعليمـــي
 48.3% 169 االدخار الشخصي  10.3% 36 ماجستير

 12.3% 43 قرض من العائلة واألصدقاء  50.9% 178 شهادة جامعية
 5.7% 20 قرض مصرفي  16.3% 57 شهادة دبلوم
 22% 77 إدخــال شريك 12% 42 شهادة ثانوية

 3.4% 12 جمعيات االدخار 6.6% 23 اإلعدادية الشهادة 
 % 8.3 29 الدعم الحكومي  4% 14 بدون تعليم

      الخبـــــــــرة المهنية
    29.1% 102 سنوات  5من سنة إلى 

    26.9% 94 سنوات  10إلى  6من 
    14.3% 50 سنة  15إلى    11من 
    14.6% 51 سنة  20إلى    16من 
    5.7% 20 سنة  25إلى    21من 
     

( أدناه يتبين أن الوسط الحسابي ألغلب إجابات العينة حول الصعوبات 2من خالل الجدول رقم )
( وبانحراف معياري لم يتجاوز  3التي تواجههم للوصول إلى التمويل تجاوز الوسط االفتراضي )

يوافقون على أنهم يواجهون  مما يدل أن األغلبية وفي المناطق الثالث المختلفة من ليبيا  1.2
صعوبات في الوصول إلى التمويل بالرغم من اختالف األسباب، ويتضح من خالل السؤال المتعلق 
بالربا أن متوسط اإلجابات وقع في منطقة موافق بشده مما يؤكد رغبة والتزام أصحاب المشاريع  

 الحسابي إلجابات بعدم التعامل بالربا، أما بالنسبة لألبعاد الثقافية فكان الوسط 
 
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة.2جدول رقم )
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FIDeQ1 1.215 3.11 
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CULOQ1 0.792 4.14 
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13

 

FIDeQ2 1.045 3.28 CULOQ2 0.827 4.12 
FIDeQ3 1.168 3.76 CULOQ3 0.873 4.17 
FIDeQ4 1.038 3 CULOQ4 0.868 4.01 
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FIDeQ5 1.118 3.29 CULOQ5 0.820 4.21 
FIDeQ6 1.154 4.27 

3.
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FiMdQ1 1.158 3.04 CUICQ2 0.792 4.01 
FiMdQ2 1.187 3.27 CUICQ3 0.927 3.92 
FiMdQ3 1.085 3.01 CUICQ4 0.883 3.76 
FiMdQ4 1.028 3.70 
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93
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 CUUAQ1 0.841 3.88 

4.
04

 

طة 
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 CUPDQ1 1.225 2.48 CUUAQ2 0.874 3.98 م

CUPDQ2 1.071 2.32 CUUAQ3 0.834 4.12 
CUPDQ3 1.223 2.82 CUUAQ4 0.795 4.11 
CUPDQ4 1.114 3.35 CUUAQ5 0.839 4.09 

وثة
األن
رة و

ذكو
 CUMFQ1 1.022 3.73 ال

3.
73

 

    

 CUMFQ2 1.045 3.53    

CUMFQ3 0.907 3.79    

CUMFQ4 0.945 3.86    

 
أصحاب المشاريع عن ضرورة المحافظة على مسافة للسلطة بينهم وبين المرؤوسين فقد وقعت في 
منطقة)محايد( وهي أقرب للموافقة من الرفض على وجود المركزية في العمل وكانت المتوسط 

 .5/ 2.93الحسابي لإلجابات 
تبين أن اغلبهم يميلون    أما فيما يتعلق بقبول أصحاب المشاريع للتعامل مع المجهول)عدم اليقين( 

إلى تجنب المخاطرة ويجدون صعوبة في التعامل مع حاالت عدم التأكد ويرتبط هذا البعد بالقاعدية  
شروع زاد تجنب والهرمية في تنظيم المشاريع فكلما ازدادت القواعد واإلجراءات بشكل كبير داخل الم

أي في منطقة )أوافق وبشده(،  4.04األفراد للمجهول وقد بلغ متوسط اتجاه إجابات أفراد العينة 
أما بالنسبة لرغبة أصحاب المشاريع للتعامل بشكل جماعي أو فردي فقد اتضح أن اغلب أفراد  

حيث بلغ المتوسط  العينة يميلون للتعامل بشكل جماعي فقد وقعت اإلجابات في منطقة )الموافقة( 
، بالنسبة لمستوى الذكورية واألنوثة فقد كان متوسط إجابات العينة في  3.84الحسابي لالجابات 

مما يدل على أن المجتمع   3.73منطقة)موافق( وهي اقرب إلى موافق بشدة حيث كانت النسبة 
أصحاب المشاريع في  ذكوري وال يعطي أدوارا قيادية للمراءة داخل المشاريع، أما فيما يتعلق بتوجه  

المدى البعيد فتشير اتجاهات اإلجابات إلى أن أصحاب المشاريع لديهم نظره مستقبلية بعيدة المدي 
، أما بالنسبة  4.13فقد وقعت متوسط إجاباتهم في منطقة )موافق بشدة( وبلغ متوسط  اإلجابات 

 في اغلبها.  1جاوز الرقم النحراف اإلجابات عن المتوسط فقد كان بسيط في اغلب األسئلة ولم يت
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 قياس صالحية البيانات 2.9
هناك عدد من الخطوات التي يتوجب القيام بها للتأكد من جاهزية البيانات للتحليل ومنها )قياس      

، تحديد القيم   Missing Data، وتحديد البيانات المفقودة Response Biasتحيز المستجيب 
(، وفيما يخص Pallant ،2001وغيرها (كما اقترح )  Linearity، و الخطية  Outliersالمتطرفة  

بيانات الدراسة الحالية تم حذف كل االستبانات التي تحتوي إجابات ناقصة أو تحتوي تكرار  
اإلجابات في أغلب األسئلة وبعد ذلك تم تحديد القيم المتطرفة في البيانات من خالل استخراج  

وكانت    Chi-square valueلمتغيرات في جدول مربع كاي  القيمة المقابلة لعدد األسئلة الممثلة ل
( وبهذا تم حذف ثالث مشاهدات كانت قيمها أكبر من قيمة كاي الجدولية وهي  81.38تساوي )

 (.52/108/255المشاهدات )
 التحليل العاملي التوكيدي  3.9

كما موضح أدناه فأن ثقافة المجتمع تتكون من خمس عوامل أو   متغير ثقافة المجتمع: 1.3.9
متغيرات كامنة هي )مسافة السلطة، الفردية والجماعية، الذكورة واألنوثة، التوجه في المدى البعيد،  
تجنب عدم اليقين( تقيس مستوى الثقافة التي يتمتع بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

على خياراتهم في الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة، والشكل التالي وكيف تنعكس هذه الثقافة  
 ( يوضح أبعاد هذا المقياس: 2رقم )

 ( التحليل العاملي ألبعاد الثقافة2الشكل رقم )

 
وبالنظر إلى نموذج متغير ثقافة المجتمع فأننا نالحظ عدم وجود ارتباط جيد بين متغير مسافة  

كانت قيمة االرتباط ضعيفة وسالبة، وفي ذات الوقت فقد ارتبط متغير   السلطة وباقي المتغيرات، فقد 
(. واالرتباط مع متغير الفردية والجماعية  -0.13مسافة السلطة مع متغير تجنب عدم اليقين بقيمة )

(، في حين كان  -0.05( وأيضًا مع متغير الذكورة واألنوثة بقيمة )-0.010لم يتجاوز قيمة )
(، مع العلم أن  -0.27ر التوجه في المدى البعيد ولكن بقيمة سالبة بلغت )ارتباطه جيد مع متغي

بقية المؤشرات الدالة على حسن مطابقة النموذج كانت جيدة وحسب القيم الموصي. ولتحسين  
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( نظرًا الرتباطها السالب Power distanceالنموذج، تم حذف جميع فقرات متغير مسافة السلطة )
قاء علـــى األربع متغيرات األخرى لتمثيل متغير ثقافة المجتمع. وبالنظر إلى  بباقي المتغيرات واإلب 

( نجد أن متوسط متغير مسافة السلطة ضعيف واقل من باقي نموذج الثقافة وهذا 2الجدول رقم )
 يدعم خيار الحذف. 

 ( يبين التحليل العاملي المصحح لمتغير ثقافة المجتمع3الشكل رقم )

 
أظهرت مؤشرات التطابق مستوى ممتاز بالنسبة للمعايير الموضوعة للتطابق   بعد حذف الفقرات   

 = Rmseaوأيضًا مؤشر  CFI = 0.940( واهمها 3حسب المؤشرات الظاهرة في الشكل رقم )
، وكان االرتباط بين العـــــــــــوامل الكامنة المتبقة يتراوح   2.188، ومربع كاي المعياري = 0.59
( وهو مستوى جيد ُيظهر مدى مالئمة االرتباط بين المتغيرات الكامنة في  0.76إلى  0.55بين )

تمثيل متغير الثقافة، فاالرتباط ليس قريب من الحد األدنى )ضعف االرتباط( وال قريب من الحد 
( من  Factor Loadingاألقصى ما يعتقد معه وجود ارتباط خطي متعدد، كذلك تشُبع العوامل )

( للسؤال األول متغير الذكورة  0.50لها كان جيدًا حيث كانت أقل قيمة تشبع هي )الفقرات المكونة  
( للسؤال أو الفقرة الثالثة في متغير تجنب عدم اليقين وأيضًا 0.80واألنوثة وكانت أعلى قيمة )

 (. Hair et al., 2010) السؤال الثالث متغير الذكورة واألنوثة وهي ضمن المعيار الموصي به

في الدراســــة الحالية تمثل صــــعوبات الوصــــول إلى التمويل   الوصـــول إلى التمويل:متغير    2.3.9
ومعلومات الحصــــــــــول على التمويل المتغير التابع وقد ثم اســــــــــتخدام ســــــــــت فقرات الســــــــــتقصــــــــــاء 
ــطة في  ــغيرة والمتوســـ ــاريع الصـــ ــحاب المشـــ ــعوبات التي تواجه أصـــ المعلومات والبيانات حول الصـــ

، وأيضـًا أربع فقرات لقياس مدى أهمية المعلومات في الوصـول إلى التمويل، الوصـول إلى التمويل
 وعند إجراء عملية التدوير كانت النتائج كما يلي:
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 ( يبين التحليل العاملي لمتغير الوصول إلى التمويل4الشكل رقم )

 
التمويل ومعلومات ( والذي يبين التحليل المبدئي لمتغيري صعوبات  4من خالل الشكل أعاله رقم )

التمويل كمتغيرات كامنة في المتغير التابع )الوصول إلى التمويل(، يتضح أن االرتباط بين  
 Hair et) (0.90  – 0.20(، حيث حقق معيار التطابق بين )0.36المتغيرين جيد وهو بقيمة )

al., 2010،)  من    >لها وهو    اغلب األبعاد )األسئلة( حققت تشبع جيد للمتغيرات المنتمية  كما أن
، كما أن مؤشرات تطابق الشكل أظهرت قيم مؤشرات دون المعايير المطلوبة، لذلك سنكتفي  0.30

 ( ونقوم بإعادة التدوير للبيانات وقراءة النتائج.    e7-e6بحذف الفقرتين)

 ( يبين التحليل العاملي المصحح لمتغير الوصل إلى التمويل5الشكل رقم )

 
ات حسن التطابق يتبين أنها كانت جيدة وضمن المعايير المطلوبة، حيث  وبالنظر إلى أن مؤشر 

(، في حين بلغت قيمة مؤشر المطابقة المقارن  3من ) ( وهو 2.532بلغ مؤشر كاي المعياري )
( وأيضًا كانت قيمة مؤشر جدر متوسط مربع خطأ التقريب  0.900من ) ( وهي 0.937قيمة )

 (. 2012، غزةيت  Byrn;؛ 2010) ( حسب ما وصى به 0.080)  ( وهي 0.066)
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 تحليل الثبات والمصداقية   4.9
يقصد بصدق المقياس )االستبانة( الدرجة التي يقيس بها هذا المقياس الغرض المصمم من أجله، 
أي توفير بيانات ذات عالقة بمشكلة الدراسة فعاًل )صدق المحتوى( ويتحقق مستوى أعلى من  

 الصدق بتحقق الصدق التقاربي والصدق التمايزي ألداة القياس، والجدول التالي يستعرض ذلك.
 

 ( يبين اختبار صدق التمايز ألداة القياس3رقم ) جدول

 أبعاد المتغيرات 

متوسط التباين
 

VE 
 (AVEمتوسط التباين المرجح )

معلومات 
 للتمويل

صعوبات 
 التمويل

تجنب 
عدم 
 اليقين

التوجه في  
المدى 
 البعيد

الفردية 
 والجماعية

الذكوة 
 واألنوثة

      1 0.679 معلومات التمويل
     1 0.775 0.871 التمويلصعوبات 

    1 0.834 0.738 0.796 تجنب عدم اليقين
التوجه في المدى  

 البعيد
0.844 0.762 0.858 0.820 1   

  1 0.852 0.828 0.866 0.770 0.860 الفردية والجماعية
 1 0.831 0.823 0.800 0.837 0.741 0.802 الذكورة واألنوثة

من خالل البيانات الظاهرة بالجدول أعاله ونموذجي التحليل العاملي التوكيدي للمتغيرات يتبين  
( وتحقق  0.40، التشبع <  0.90و>    0.20أن المقياس حقق الصدق التقاربي )االرتباط ما بين < 

، متوسط  0.50، متوسط التباين < 0.90الصدق التمايزي ألداة القياس أيضًا حيث )االرتباط > 
 لتباين المرجح بين كل ُبعدين من األبعاد < مربع االرتباط بين ذات الُبعدين(. ا

 اختبار الفرضيات وتحليل ومناقشة النتائج  5.9
الختبار مدى نجاح الفرضية ومن ثم قبولها أو ورفضها هناك بعض المؤشرات يجب أن تتحقق  

 critical ratio forار )من خالل مخرجات النتائج وهي قيمة النسبة الحرجة ألوزان االنحد 
regression weights( ويرمز لها بالرمز )CR  لتكون فرضية   1.96( ويجب أن تزيد قيمتها عن

 .0.050ال تتجاوز قيمتها    P-Value(، وقيمة Hair et al., 2010ناجحة )
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 ( يبين النموذج البنائي للدراسة6الشكل رقم )

 
     

إيجابية ذات داللة إحصائية بين ثقافة المجتمع والوصول افترضت الدراسة أنه توجد عالقة 
( بلغ حجم  6إلى التمويل، وبالنظر إلى التقديرات المعيارية في النموذج البنائي للمتغيرات رقم )

في الوصول إلى التمويل، أي أن زيادة مستوى ثقافة المجتمع   0.220تأثير متغير ثقافة المجتمع 
. ومن خالل مخرجات 0.220في الوصول إلى التمويل مقدرها بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة 

برنامج أموس، فأننا نقبل الفرضية القائلة بوجود عالقة إيجابية مباشرة ذات داللة إحصائية بين  
ثقافة المجتمع والوصول إلى التمويل، نظرًا لتحقق المعايير المطلوبة لذلك. فقد كان مستوى الداللة  

ولم تتجاوز نسبة عدم الثقة المقررة، وبلغت قيمة النسبة الحرجة   0.05وهي اقل من  0.000
معيار القبول للنسبة الحرجة. ويمكن تفسير ذلك بأن الثقافة هي   1.964وهي أعلى من  2.435

جزء أصيل من نسيج تفكيرنا، ال نستطيع أن نكون بمعزل عن تأثيرها، وأن ما يّفعله الناس ويعتقدونه  
ن مجتمع إلى آخر. وأن ما يعتقده فرد معين ويستجيب له ويختار طريقة  ويمنحونه قيمة يختلف م

التعامل معه، يختلف تبعًا للمتغيرات في هذه البيئة، وهو ما يعكس الثقافة التي نشأ في ظلها هذا 
الفرد. هذه الدراسة افترضت أن لثقافة المجتمع الليبي التي ينطوي تحتها أصحاب األعمال كجزء  

ح المجتمع تؤثر في الوصول إلى التمويل. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك  من مكونات شرائ 
( تسهم في تحديد أو توجيه اختيارات أصحاب 0.220عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بقيمة ) 

األعمال بين مصادر التمويل المتاحة في سوق التمويل الليبي. هذه النتيجة تتفق مع دراسة 
(Albaity & Rahman, 2012 وأيضًا دراسة )Mac an Bhaird & Lucey  (2014 حول )

 تأثير الثقافة في اختيار هيكل رأس المال في بريطانيا.
وبالرغم من أهمية عامل الثقافة، إال أن الحكومة الليبية لم ُتعر اهتماما للمكّون الديني والثقافي 

ستوردت، كغيرها من الدول، القوانين  عند تأسيس النظام المالي للدولة في خالل القرن السابق. وقد ا
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واألدوات المالية الغربية، وتم تطبيق نظام مالي ربوي دون تكييف لما يتماشى مع البيئة. لهذا، 
فالكثير من أصحاب األعمال يتجنبون التعامل مع المصارف الحكومية بسبب أنها ربوية. ويعتمدون  

الشتراك في الجمعيات االدخارية )انظر جدول في تمويل استثماراتهم على المدخرات الشخصية أو ا
(. عليه تؤكد نتائج الدراسة الحالية أن الثقافة لها دور فاعل في التكوين الرأسمالي للمشاريع  1رقم

الصغيرة والمتوسطة، وتوجه أصحاب المشاريع لمصادر تمويل محددة دون غيرها، هذه النتيجة  
ي دراستهما عن التمويل الرسمي في (، ف2012)  Abd Wahab and Abdesamedيدعمها
 ليبيا.

 النتائج والتوصيات  .10
 نتائج الدراسة  1.10

 الدراسة توصلت للنتائج التالية:
% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يعتمدون على  48.3 ما نسبته أن •

% من أصحاب المشاريع يقترضون  12.3مدخراتهم الشخصية في تمويل مشاريعهم، كما أن 
% على القروض 5.7% منهم إدخال شريك ويعتمد فقط 22من العائلة واألصدقاء، ويفضل 

 المصرفية.
لمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر التمويل تؤثر الثقافة السائدة لدى أصحاب ا •

المتاحة في ليبيا فكثير من المستثمرين يتجنبون التمويل الرسمي بسبب عامل الربا، وجزء أخر 
من المستثمرين ال يتقبلون االقتراض من األصدقاء أو العائلة بسبب ما يعتقدونه نظرة المجتمع  

 لهم )القيم التقليدية(.
الّدين عامل أساسي في توجيه أصحاب األعمال إلى التمويل غير الرسمي نتيجة ارتباط  يعتبر  •

 أغلب مؤسسات التمويل الرسمية بالتعامل بالفوائد الربوية. 
أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن المجتمع الليبي مجتمع ذكوري يسيطر على أغلب األعمال   •

كما أن أصحاب األعمال يميلون إلى التفكير  التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
االستراتيجي ويخططون لنجاح أعمالهم، وأنهم يميلون إلى العمل الجماعي ويغّلبون المصلحة 
العامة على مصلحة اإلدارة داخل المشاريع، أما بالنسبة لتجنب عدم اليقين فهم يتجنبون العمل 

 ضيحها بشكل مباشر.في ظل عدم التأكد ويميلون إلى تحديد األعمال وتو 
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 توصيات الدراسة   2.10
 من خالل نتائج الدراسة، يمكن إبداء التوصيات التالية: 

العمل على تعزيز سياسة التمويل اإلسالمي بأساليبها وأدواتها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة   •
 داخل المجتمع.

مع الدين والثقافة، وبالتالي توفير   العمل على تعديل قوانين وبرامج اإلقراض بما يكفل عدم تعارضها •
 مصادر تمويل رسمية قادرة على جدب المستثمرين المتحفظين.

العمل على إقامة المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبيان مدى أهميتها   •
ين والمراكز لتنمية االقتصاد وآلية تمويلها ودور المجتمع في ذلك باالعتماد على األكاديمي

 المتخصصة. 

 الدراسات المستقبلية  3.10
تقترح الدراسة إجراء أبحاث مستقبلية بإدخال عوامل أخرى للحصول على صورة أشمل عن  
المصادر والعوامل المؤثرة على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في البيئة الليبية لالهتمام  

كثير من البحوث حول العالم هي المساهم األكبر   بتوفير التمويل المناسب لها، ألنها حسب نتائج
 المستقبلي في الناتج المحلى اإلجمالي ألي دولة. 
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 ملخصال
يهدف البحث إلى تقديم مقترح تطبيقي تنموي استتتتراتيجي لتع ا  المناعة التنظيمية في ضتتتوء تطبيقات الذكاء االصتتتطناعي في 

وتم مجال تكنولوجيا االتصتتالم ما االمتمام بخصتتائص ا عالم الرقمي كمتغير وستتيطم وقد وظث البحث المنهف الوصتتفي التحليليم 
أممها: أن مستتتتود إدرال طلبة  ؛إلى عدة نتائف( طالبًا وطالبةم وقد توصتتت  75مكونة من )ينة م وطبق على عاالستتتتبانة استتتتخدام

بتقدير مرتفام وأن مستتتتتود تطبيق أبعاد المناعة  لواقا تطبيقات الذكاء االصتتتتطناعي كان بجامعة غ ةكلية علوم االتصتتتتال واللغات 
وجود عالقة ذات داللة م و بتقدير مرتفا كان أيضاً عالم الرقمي  طلبة لخصائص ا البتقدير مرتفام وأن مستود إدرال  كان التنظيمية 

وجود أثر ذوو داللة إحصتتتتتائية لتطبيقات الذكاء و م  صتتتتتطناعي وأبعاد المناعة التنظيميةإحصتتتتتائية بين مستتتتتتود تطبيقات الذكاء اال
 االصطناعي على أبعاد المناعة التنظيمية في ضوء خصائص ا عالم الرقمي.

 ا عالم الرقمي التنظيمية؛المناعة  االصطناعي؛الذكاء  :الدالة الكلمات
 

The impact of artificial intelligence in the field of communication technology on organizational 

immunity in light of the characteristics of digital media as a mediating variable in Palestinian 

universities 

Nidal Hamdan El.masri                  Mohammad Ahmad El.agha 

                   El Qads Open University            El Qads Open University   
   nemasri@qou.edu                                 magha@qou.edu 

 

Abstract 
     The research aims to present an applied strategic development proposal to enhance organizational 

immunity in the light of artificial intelligence applications in the field of communication technology, with 

attention to the characteristics of digital media as a mediating variable. The research employed the 

descriptive analytical approach, and a questionnaire was used, and it was applied to a sample of (75) 

students. , and reached several results; The most important of them: that the level of awareness of the 

students of the Faculty of Communication Sciences and Languages at the University of Gaza of the reality 

of artificial intelligence applications was with a high rating, and that the level of application of the 

dimensions of organizational immunity was with a high rating, and there was a statistically significant 

relationship between the level of applications of artificial intelligence and the dimensions of organizational 

immunity. 

Key words: artificial intelligence; Regulatory immunity; digital media. 
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   . المقدمة1
يعد البقاء والنجاح هدف استتتتتتتراتججم لتجااعال والفتيال ام طو التاورال الاتاللقن والتنااستتتتتتين العالاين  لج  

واناالقًا ان هذه اللقيقن أصتب  الذعاء االصتانا م يا و نرى الاؤستستال بشتعو  ام الجوم اشتتدل الانااستن بجن ا   
تنااستًا بشتريًا  أو تلد جدور بجن بعا العقول البشترين التم تبل   ن الت ول لتجنل البشترأ  وأصتب  نطام الانا ن 
التنطيايتتن ألتتد اجتتاالل التنتتاال بجن الجتتااعتتال  اتتالانتتا تتن التنطيايتتن تا تتو استتتتتتتتتتتتتتتعتتار  اجتتا يتتن ان نطم الانتتا تتن 

جولوجين  عون ا تعاو  تى لااين الفيان اإلدارأ ان أأ خار ج دد بقائه أو يانعه ان ااارستتتتتتتتتتن أداءه بصتتتتتتتتتتور  الب
 صليلن  الصول الاؤسسال األفادياين  تى انا ن تنطياين جدل  تى اعالين الذعاء االصانا م.

لد اروع الاعتوااتين التم وبذلك بر  االهتاام بتابجق الذعاء االصتتانا م ام الاؤستتستتال الاعاصتتر  با تبارها أ
تدرل تاوير التقنيال الذعين لتابيق ا ان خالل الفابجوتر  بلج  ياتتك الفابجوتر ستتتتتتتتتتتوعًا ذعيًا ام أداء الا ام أو 
ام لو الاشتتتتتتتتتتتعالل  وتتاعن ان القيام باإلدار  ب دف تل جد األ باء اإلدارين وتقديم خدان أالتتتتتتتتتتتو وجود   الين 

و نطام اإلدار  لنطم الفترونين تعتاد  تى الذعاء االصتتانا م  ااا ستتتستت م ام اتخاذ بالعاو  وذلك ان خالل تلوي
 (2019القرارال اإلدارين الصليلن. )الياج أ  

( إلى أن الذعاء االصتتتتتانا م أصتتتتتب  ان الاولتتتتتو ال التم تستتتتتتقا  أف ر 2012ولقد أشتتتتتار العتو و خرون )
جدان انتشتارًا واستعًا نطرًا ألستبا  تفنولوجين اتستار ن ان ج ن تغاين ام جايع الاجاالل األفادياين  لج  يشت د الا

 وأسبا  اقتصادين بلتن ا تعتن ان ارف الشرعال ان ج ن أخرى.

عاا إن دراستتن اولتتوع الانا ن التنطياين ام الوقل الراهن  يعد ان أهم الاولتتو ال التم نولج ا  ناين خاصتتن 
ا ن التنطياين تعد ان أنطان اإلنتاج الذاتم التم تع   ن ستت ا بن ستت ا بالبل  والدراستتن ام اؤستتستتاتنا التربوين  االان

ان دون اللاجن إلنشتتتتتتتتتتتتتاء عيانال استتتتتتتتتتتتتتقتن قد تفتد ج دًا واااًل  انطام الانا ن نطام انتشتتتتتتتتتتتتتر ويعاو ام أرجاء 
 (2016الانطان. ) توان  واال   

ن التم تشتتتتتتتتت دها الاؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتال العااتن ام وتا و الانا ن التنطياين أدا  هاان ولجوين ام طو التنااستتتتتتتتتين العالاي
اختتد الاجاالل بصتتتت ن  اان  والاؤستتتتستتتتال اإل الاين  واال الم الرقام بصتتتت ن خاصتتتتن  وذلك ألهاجت ا ام أن ا 
تقوم بوقتاجت تا ان ال جروستتتتتتتتتتتتتتال البجئيتن وتعتبر جتدار لاتايتن ياعن تا ان اواج تن األخاتار والطروف والا تاجت ل التم 

 (2016اججد  تواج  ا ام العاو. ) بد ال

االجااعال تتع  دور رئيل ام تأستتتيل اإل الم الرقام الذأ يعد ألد أبر  الاولتتتو ال اللجوين التم ارلتتتل 
ن ستتتت ا  تى جايع الاجاالل وخاصتتتتن الاجال األفاديام ام عتيال وأقستتتتام اإل الم ام العالم العربم  لج  أصتتتتب  

 تى الاجتاع أن جتااشى اعه ويست جد ان خدااته.اإل الم الرقام واقعًا ا رولًا  تى الجايع بلج  أوج   
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( أن اال الم الرقام يعد ان أهم الاختر ال والانج ال الذأ بال ان أف ر وستتتائو 2019ولقد أشتتتار الستتتبيعم )
اال الم وأف ر الاختر ال أهاين لتاجتاع بشتتتتتعو  ام وائن الشتتتتتبا  الجااعم  تى وجه الخصتتتتتو   وبخاصتتتتتن أنه 

ب ارًا لتشبا  الجااعم إذا اا قورن باإل الم التقتجدأ.  ب لو التفنولوجيا أصب   أف ر الوسائو جذبًا وا 

( أن الذعاء االصتتتتتانا م جؤدى العدجد ان الوطائد الا ان ام 2020ويرى ارع  القرار لتدراستتتتتال اإل الاين )
جربن الاجال اإل الام  أها ا استتتتتتتتتتخراج البيانال وتلستتتتتتتتتجن ارل البل   واخيار الاولتتتتتتتتتو ال  وشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتنن ت

الاستتتتتتتتخدم  وا م ردود ال عو البشتتتتتتترين وتعتيقال الجا ور  وعتابن النصتتتتتتتو  اإلخبارين  واعاالن األخبار الا ي ن  
وهو اا جؤهو الذعاء االصتتتتتتتتتتتتتانا م لتقيام بأدوار اعالن ام تاوير الالتوى اإلدارأ اإل الام  وتلستتتتتتتتتتتتتجن القدرال 

 اإل الاين.

تعد الجااعال ان الاؤستتتتتتستتتتتتال ال اان التم تواجه اتغجرال ع جر   وان أهم هذه الاتغجرال عي ين تابجق الذعاء و 
االصتتتتتتانا م لتلقجق الانا ن التنطياين  وهذا جتات  ان الجااعال أن تاتتك أالتتتتتتو االاعانال واألنطان الخبجر   

ين  ولتلقجق هذا التوااق لتتغت   تى الاتغجرال والشتتتتتتتتتتتتتبعال العصتتتتتتتتتتتتتبين  بع اء   الين لتلقجق أهداا ا االستتتتتتتتتتتتتتراتجج
الاعاصتتتتر  ال بد ان استتتتتخدام الذعاء االصتتتتانا م عأدا  ان أدوال تلقجق استتتتتراتججيال الجااعن وعتيات ا وأقستتتتاا ا  

 الاختت ن.

 السابقة  . البحوث2

   وان ا:نالدراسهناك العدجد ان الدراسال السابقن ل ذه 

الدراسال السابقن  لتوقوف  تى أهم الاولو ال التم تناولت ا  والتعرف  تى األسالج  تناول البال ان بعا  
 واإلجراءال التم تبنت ا  والنتائج التم توصتل إلج ا.

(  التم هدال التعرف إلى أهاين الذعاء االصانا م ام العاتين التعتياين   2021دراسة العت  وآخرون ) •
التعتيم ان وج ن نطر اتبن عتين التربين األساسين بدولن الفويل  ووط ل   والتلديال التم تواجه استخداا ا ام

( االبًا واالبن  اتوصتل إلى اجاو ن ان  229  ابقل  تى ) م التلتجتم  واستخدال االستباننالان ج الوص
التعتم لتاتبن ام أأ  النتائج  أها ا: أن تقنين الذعاء االصانا م ل ا أهاين ام العاتين التعتياين  لج  تتي  

 .ا ال تتقجد بشروط ال اان والاعانوقل وأأ اعان ام العالم ألن 
(  التم هدال الفشد  ن ادى تأ جر الانا ن التنطياين الاعتسبن ام تابجق استراتججيال 2021)  دراسة حسن •

  اتوصتل واً (  ل45  ابقل  تى )دال االستباننإدار  الاعران  ووط ل الان ج الوص م التلتجتم  واستخ 
  إلى اجاو ن ان النتائج  أها ا: وجود تأ جر إججابم واعنوأ ألبعاد الانا ن التنطياين الاعتسبن ام تابجق 

 .استراتججيال إدار  الاعران
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  التم هدال التعرف إلى ادى ا تااد الجالين العراقين ام إسانبول  تى  (2021دراسة سبيط ومضحي ) •
وص م الاسلم  واستخدال لاعتواال أ ناء األ اال  ووط ل الان ج الاال الم الرقام ام اللصول  تى ا

  باإللاان إلى استخدام الاقابتن  وتوصتل إلى  د  نتائج  أبر ها: أن  ( ابلو اً 244االستبانن  ابقل  تى )
 ان  الجالين العراقين تست جد ع جرًا ان التعرا لوسائو اال الم الرقاين لتلصول  تى الاعتواال الاتعتقن بأ

 التطاهرال التم تجرى ام العرال.
التم هدال الفشد  ن إشعالين ا  وم اإل الم الرقام  وتلدجد وسائته  (م  2020دراسة الدبيسي والخصاونة ) •

وص م الاسلم    ووط ل الان ج المام الدراسال اإل الاين  وبيان ال رل ام داللن ا  وم اإل الم الرقا
% ان  68  وختصل نتائج الدراسن إلى أن ( أستاذاً 57ن اعونن ان ) تى  جن   ابقل واستخدال االستبانن

 .  م الرقام ام الدراسال اإل الاينأاراد العجنن جرون وجود إشعالين ام تلدجد ا  وم اإل ال
التم هدال التوصو إلى سجناريوهال اقترلن لدور الذعاء االصانا م ام الاجاالل (م 2020دراسة حسن ) •

بالجااعال الاصرين  وقد وط ل الان ج االستشراام  وتوصتل إلى نتائج  ان أها ا: أن  البل ين والاعتوااتين  
نطم الذعاء االصانا م ياعن ا أن تقوم باإلدار  ب دف تخ جد األ باء اإلدارين وتقديم خدان أالو وجود   

ا م  واتخاذ القرارال  الين ام العاو  وذلك ان خالل تلويو نطام اإلدار  لنطم إلفترونين تعتاد الذعاء االصان 
 . ارين الصليلناإلد 

التم هدال التعرف إلى تابيقال الذعاء االصانا م التم ياعن اإلااد  ان ا ام  (م 2020دراسة محمود ) •
ام الاؤسسال التربوين   (COVID-19تاوير العاتين التعتياين ام طو تلديال جائلن اجرول عورونا )

( اسئواًل  31  ابقل  تى  جنن اعونن ان )  واستخدال االستبانن م التلتجتمالاصرين  ووط ل الان ج الوص
 ن العاتين التعتياين  اتوصتل إلى اجاو ن ان النتائج  أها ا: أن تابجق الذعاء االصانا م يسا د ام  
اء اواج ن بعا التلديال والاشعالل التم تتعتق بالعاتين التعتياين واإلدار  التعتياين  والاعتم  والاتعتم  وأولي

 األاور  وتقجيم الاتعتاجن. 
التم هدال التعرف إلى اتاتبال توطجد تابيقال الذعاء االصانا م ام تدريل   (م2020دراسة البشر )  •

اال  واالبال الجااعال السعودين  والتلديال التم تواجه تابيقه ان وج ن نطر الخبراء  وا تادل الان ج  
ى خبراء الاناهج وارل التدريل بالجااعال السعودين   الوص م الاسلم  واستخدال االستبانن  ابقل  ت

م ام  وتوصتل إلى أن أاراد  جنن الدراسن اوااقون بشد   تى اتاتبال توطجد تابيقال الذعاء االصانا 
 .التدريل بالجااعال السعودين

الانا ن    التم هدال التعرف إلى دور إدار  الرشجق األخلر ام تع ي  نطام (م  2020دراسة السمان والدباغ ) •
الشاالين  ووط ل الان ج   االسانل  اعاونيه-التنطياين التم جتم تبنج ا ام الشرعن العاان لإلسانل العراقين

( شخصًا  اتوصتل إلى اجاو ن  436الوص م التلتجتم  واستخدال االستبانن لتلقجق أهداا ا  ابقل  تى )
  اعاونيه ان النتائج  أها ا: تأ جر إدار  الرشجق األخلر الاعنوأ الاباشر  تى نطام الانا ن التنطياين ام 
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خلر التم ترع   تى البجئن الداختين والخارجين لتانطان  االسانل الشاالين ان خالل نااذج الرشجق األ
 وتشخي  ال جروسال الاليان ب ا وتلدجد التقالال والعالجال الاناسبن لت ادأ الاشعالل التم تواج  ا. 

  التم هدال التعرف إلى الذعاء االصانا م وانععاساته  Ocaña-Fernández et al (2019)دراسة  •
  وتوصتل إلى أن األشعال  م التلتجتم  واستخدال االستباننم  ووط ل الان ج الوصام التعتيم العالم األلاان

عتياين  اع تلسجن  الاستند  إلى الذعاء االصانا م تؤدأ إلى تلسن عبجر ام التعتيم لفاان الاستويال الت
 . نو م غجر اسبول 

 جتبجن ان خالل استعراا الدراسال السابقن  اا جتم:
الستتتتتتابقن إلى تولتتتتتتي  أهاين استتتتتتتخدام الذعاء االصتتتتتتانا م عان ج لدج  واعال  ودوره ام  د  هدال الدراستتتتتتال 

 اجاالل.
 أفدل الدراسال السابقن  تى لرور  تابجق الانا ن التنطياين.  .أ
 وجود  القن إججابين بجن الذعاء االصانا م واتغجرال أخرى. .  
 ودراسن وتلدجد أبعاد الانا ن التنطياين.أوللل الدراسال السابقن  تى أهاين ولرور  تع ي    .ج
 بجنل الدراسال السابقن  تى لرور  استغالل تابيقال الذعاء االصانا م استغالاًل أا اًل.  .د 
 أاادل الدراسال السابقن  تى تع ي  التابيقال  تى الاؤسسال الاتنو ن.  .ه
 ال  تى التقدم التفنولوجم.أفدل الدراسال السابقن  تى أن البقاء واالستارار ارهون بقدر  الاؤسس  .و
ان رد البال ان ام اختياره لتاتغجرال وربا ا وتنو  ا بجن استتتتتتتقو وتابع ووستتتتتتيي  واختيار  جنن يعتبر تابجق   . 

 الدراسن  تج ا ا م جدًا  وائن است جد  لاليًا واستقباًل.

 ة البحث تتتتتتتمشكل .3
 ياعن صياغن اشعتن البل  ام السؤال الرئيل التالم:

ما مستود إدرال طلبة كلية علوم االتصال واللغات ألثر الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال على 
 نموذجًا(؟المناعة التنظيمية في ضوء خصائص ا عالم الرقمي في الجامعات الفلسطينية )جامعة غ ة 

 ويت رع ان هذا السؤال الرئيل اجاو ن ان التساؤالل التالين:  
لواقع تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال    بجااعن غ  دراك اتبن عتين  توم االتصال والتغال  اا استوى إ .1

 تفنولوجيا االتصال؟ 
 ؟ بجااعن غ  اا استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال  .2
 لرقام؟لخصائ  اإل الم ا  بجااعن غ  اا استوى إدراك اتبن عتين  توم االتصال والتغال  .3
هو هناك  القن بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وأبعاد الانا ن   .4

 ؟ بجااعن غ   التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال 
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هو هناك  القن بجن تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وخصائ  اإل الم الرقام   .5
 ؟بجااعن غ   توم االتصال والتغال  عاا جدرعه اتبن عتين

بجااعن  هو هناك  القن بجن خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال   .6
 ؟ غ   

اا أ ر تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال   .7
 ام لوء خصائ  اإل الم الرقام؟ بجااعن غ  والتغال 

اا الاقترح التابيقم التناوأ االستراتججم الال م لتع ي  الانا ن التنطياين ام لوء تابيقال الذعاء  .8
 ؟ ال تفنولوجيا االتصال  اع االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيياالصانا م ام اج

 البحث   ةرضي تتتف .4

 ياعن بيان ارليال البل  واق التالم:

بجن استتتتوى تابيقال  (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتتائين  ند استتتتوى داللن )الفرضتتية األولى
الذعاء االصتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتال وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصتتتتتال والتغال 

 .بجااعن غ  

بجن استتتتوى تابيقال  (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتتائين  ند استتتتوى داللن )الفرضتتية الثانية
التصتال وخصتائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصتال والتغال الذعاء االصتانا م ام اجال تفنولوجيا ا

 .بجااعن غ  

بجن استتتوى خصتتائ   (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتائين  ند استتتوى داللن )الفرضتية الثالثة
 .بجااعن غ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال 

لتابيقال الذعاء   (α≤ 0.05: ال جوجد أ ر ذال داللن إلصتتتتتتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتتتتتتوى داللن )ةلفرضتتتتتتتتتية الرابعا
االصتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتال  تى أبعاد الانا ن التنطياين ام لتتوء خصتتائ  اإل الم الرقام  

 .بجااعن غ  ام عتين  توم االتصال والتغال 

 ف البحثادتتتتتمأ. 5
 ج دف البل  إلى اا جتم: 

لواقع تابيقتتال التتذعتتاء   بجتتااعتتن غ  التعرف  تى استتتتتتتتتتتتتتتوى إدراك اتبتتن عتيتتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتتال والتغتتال  .1
 االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال.

 .بجااعن غ  الفشد  ن استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال  .2
 لخصائ  اإل الم الرقام. بجااعن غ  ال الفشد  ن استوى إدراك اتبن عتين  توم االتصال والتغ .3
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تبيان ابيعن واقدار العالقن بجن استتوى تابيقال الذعاء االصتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتال وأبعاد  .4
 .بجااعن غ  الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال 

ولوجيا االتصتتال وخصتتائ  ايلتتاح ابيعن واقدار العالقن بجن تابيقال الذعاء االصتتانا م ام اجال تفن .5
 .بجااعن غ  اإل الم الرقام عاا جدرعه اتبن عتين  توم االتصال والتغال 

الوقوف  تى ابيعتن واقتدار العالقتن بجن خصتتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام وأبعتاد الانتا تن التنطيايتن لفتيتن  توم  .6
 .بجااعن غ  االتصال والتغال 

نولوجيا االتصتتتتتتتال  تى الانا ن التنطياين لفتين  توم إبرا  أ ر تابيقال الذعاء االصتتتتتتتانا م ام اجال تف .7
 ام لوء خصائ  اإل الم الرقام. بجااعن غ  االتصال والتغال 

تقديم الاقترح التابيقم التناوأ االستتتتتتتتتتتتراتججم الال م لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتتتتتتتتتوء تابيقال الذعاء   .8
 االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيي.االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  اع 

 حثتتتتية البتتتأمم. 6

 ياعن بيان أهاين البل  العتاين والعاتين واق التالم: 

 يستاد البل  أهاجته ان الدور الذأ تتعبه التفنولوجيا بشعو  ام ام تاج  خريجم الجااعال. .1
االتجاهال اإلدارين اللدج ن ام جايع الاجاالل  وخاصن الاتغجرال  يستاد البل  أهاجته ان الدور الذأ تتعبه   .2

 التنطياين اللدج ن. 
 تفان أهاين البل  ام نجاح الذعاء االصانا م ام تابيقاته  تى جايع اجاالل الليا .  .3
 هناك ندر  ام األبلا  الاتعتقن باولوع تابيقال الذعاء االصانا م.  .4
ن  والذأ جتناول الربي بجن الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا  يعد هذا البل  األول لس   تم البال ا  .5

 االتصال والانا ن التنطياين. 
 يعد هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ استخدم اتغجر وسيي جتا و ام خصائ  اإل الم الرقام. .6
ئن التابجق وهو  يعتبر هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ جعو الاتغجر الوسيي يا و خصائ  بج .7

 خصائ  اإل الم الرقام  والتابجق تم  تى عتين  توم االتصال والتغال.
يعد هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ قام بتابجق الانا ن التنطياين  تى عتيال واتبن جااعال   .8

 اياا رع ل األبلا  األخرى  تى الشرعال والاؤسسال.
جنبين التم تال ام هذا الاجال  وبالتالم ياعن التعرف  تى واقع تتك  االست اد  ان الدراسال العربين واأل .9

 الاتغجرال ام بجئال جدجد .
 تعتبر اخرجال هذا البل  ا ان لتبال جن والا تاجن ب ذا الاجال بشعو  ام  ولتجااعال بشعو خا .  .10
ال تساجنم  وخاصن   تنبع أهاين هذا البل  ان أهاين القااع الذأ ابق  تيه البل  وهو القااع التعتيام .11

 ام طو اا تتعرا إليه الجااعال ان أ اال اتتالين ام اجاالل اتنو ن. 
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تفان أهاين البل  ان رغبن الجااعال ام استخدام التقنيال التم تتعتق بالذعاء االصانا م إلدراف ا   .12
 بأهاجت ا ام تلقجق األسبقين التنااسين لتخريججن. 

 أنموذج البحث  .7

 
 المصدر: من إعداد الباحثين       

 . حدود البحث 8
لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتوء تابيقال تقديم اقترح تابيقم تناوأ استتتتراتججم  جتناول البل  اولتتتوع 

الذعاء االصتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتال  اع االهتاام بخصتتتتائ  اإل الم الرقام عاتغجر وستتتتيي  وذلك 
خالل ال صتتتتتتتتتتتتتتو الدراستتتتتتتتتتتتتتم األول ان العتام الدراستتتتتتتتتتتتتتم   بجتااعتن غ  بالتابجق  تى عتيتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتال والتغتال 

2020/2021. 

  الذكاء الصناعي. 9
يعد الذعاء االصانا م ان الاولو ال الا ان التم جذبل اهتاام العدجد ان العتااء والبال جن  لج  ش د هذا 
الاجدان تاورال استار  لققل أ ارًا ا ان ام استقبو البشرين  تى جايع األصعد  العاتين واالجتاا ين والصلين. 

(Tomasik, 2019) 
 مفهوم الذكاء االصطناعي  1. 9

يعرف جون اعار م الاتق  بأبم الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م هذا الا  وم  تى أنه: آل تم هندستتتتتتتتتتتتن ا الل الذعين 
وبصتتور  خاصتتن برااج الفابجوتر  لج  أنه يقوم  تى إنشتتاء أج    وبرااج لاستتوبين قادر   تى الت عجر بالاريقن 

 (2020  ن س ا التم يعاو ب ا الدااغ البشرأ  وتلافى تصراال البشرآل. )الدهشان
ويعرف أيلتتتتتتتتتتتتتتتًا بتتأنتته: آلدراستتتتتتتتتتتتتتتن ابيعتتن التتذعتتاء ان خالل أنطاتتن الفابجوتر وتابجق هتتذه األنطاتتن ام لتتو 

 (Al-Qusi, 2010الاشعالل الواقعينآل. )
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ويرى البال ان أن الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م يعتبر  تم لدج   واتاور  واتجدد  ج دف إلى تصتتتتتتتتتتتايم وابتفار 
و  واريقن الذعاء اإلنستتتتتانم  بلج  تستتتتتتايع هذه األنطان ان أداء  أنطان اللواستتتتتج  الذعين التم تلافم أستتتتتت

الا تام واأل اتال بتداًل ان اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  والتافتا  وطتائ ته وقتدراتته بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام الخوا  الفي يتن و القت تا الاناقيتن 
 واللسابين.

 أمداف الذكاء الصناعي 2.9
 (2020بشر  ؛ ال2021تتتخ  أهداف الذعاء االصانا م اياا جتم: )العتو و خرون  

 الوصول إلى أنااط اعالجن العاتيال العقتين العتيا التم تتم داخو العقو اإلنسانم. .أ
 تس جو استخدام وتعطيم اوائد اللاسو  ان خالل قدرته  تى لو الاشعالل. .  
 تاوير برااج اللاسو  بلج  تستايع أن تتعتم ان التجار  لتى تتاعن ان لو الاشعالل. .ج
 الستوك اإلنسانم الاتسم بالذعاء. العاهنم لعاو برااج لاسو  قادر   تى ا م ابيعن الذعاء اإلنسا .د 
 تصايم أنطان ذعين تعاى ن ل الخصائ  التم نعرا ا بالذعاء ام الستوك البشرأ. .ه

ويرى البال ان أن الذعاء االصتتتتتانا م يعتبر ان أهم نتائج و  ار العصتتتتتر الرقام والتفنولوجيا الرقاين  ا و يعد 
 ار  ان  اار التاور التفنولوجم الذأ بذل ايه االنستتتتتتتتتتان عو اإلاعانال الاعراين والعاتين والاادين ان أجو تلقجق 

  عجر اعه واسا دته وتقديم اإلشارال ال اان له.ال دف وهو الوصول إلى إججاد  قو اصانا م يستايع الت

 . المناعة التنظيمية 10
تعتد الانتا تن التنطيايتن با تابتن نطتام التنطيم التذاتم  والقتدر   تى تلتدجتد وا  التن التدخالء داختو وختارج الانطاتن 

طام الانا ن بلج  تتاتع الانطان بالصتتتتتلن ام بجئن خار  جدًا  والانا ن التنطياين وهم أيلتتتتتًا نطام اشتتتتتابه لن
 التم تشجر إلى ع اء  القدر  الجسدين لتجسد ام الالااطن  تيه. اإلنسانام جسم 

 مفهوم المناعة التنظيمية   1.10
(  بأن ا: آلاجاو ن ان الاعونال والوطائد األساسين داخو الانطان والتم تتفااو اياا 2021يعرا ا لسن )

ألخاتتار التنطيايتتن التم قتتد تتعرا ل تتا بجئتتن الانطاتتن بجن تتا لبنتتاء لصتتتتتتتتتتتتتتن انيع لالتتاربتتن ال جرول البجئم وا
 وهيعت اآل.

وتعرف أيلتتتتتتتتتتتتتًا بأن ا: آلان األنطان الذعين ام الانطان والاعونن ان اجاو ن اترافبن ان اإلجراءال ت دف 
إلى لااين الانطان ان ال جروستتتتتتال والعدوى البجئين والاخاار  وتتاتع بستتتتتتاال التفجد  واالستتتتتتتقاللين  والقو آل. 

(Lee and Elmegy, 2011) 
ويرى البتتتال تتتان أن الانتتتا تتتن التنطيايتتتن تعتتتد نطتتتااتتتًا اتفتتتاااًل وتا تتتو ج ء ان النطتتتام األفبر أال وهو البجئتتتن 
الختارجيتن  وتتتألد ان اجاو تن اعونتال ووطتائد أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتن تتفتااتو اياتا بجن تا لالتاربتن ال جرول البجئم أو 

 ن وهيعت ا.األخاار التنطياين التم قد تتعرا ل ا بجئن الانطا
 أمداف المناعة التنظيمية  2.10
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 (2020؛ إساا جو  2016تتنوع أهداف الانا ن التنطياين  وياعن بيان أها ا ام: ) بد الاججد  
 لااين الفيان اإلدارأ ان عاان العوااو والعناصر الخارجين التم قد تؤدأ إلى إصابته بأ ان. .1
 ر الداختين التم قد تسب  أ ان لتانطان.لااين الفيان اإلدارأ ان عاان العوااو والعناص .2
 تعاو عخي الدااع األول لد الاخال ال وسوء تصرف الارء داخو الانطان.  .3
 الالااطن  تى قيم الانطان ورؤيت ا واستاراريت ا ام الل اظ  تى استوى األداء الااتو . .4

 أبعاد المناعة التنظيمية  3.10
 

 ( إلى أن األبعاد الرئيسن لتانا ن التنطياين تتا و ام: Scott. 2011 ؛Huang, 2013أشار عاًل ان )
التعتيم التنطيام: وهم  اتين اتعدد  الاستتويال ت دف إلى افتستا  الاعران بصتور  اردين أو جاا ين داخو  .أ

 الانطان.
اد الذافر  التنطياين: وهم الاعتواال الستتتتتتابقن  ن ااارستتتتتتال الانطان التم تستتتتتتتخدم استتتتتتتقباًل ان قبو األار  .  

والانطاال  تستتتتتتا د  تى تل ج  ت عجر األاراد  وراع استتتتتتتوى ا ارت م لاواج ن اعوقال العاو  وتستتتتتت م ام 
 صياغن وصنا ن القرارال اللالين والاستقبتين.

ن إدراك وا م  .ج اللاا النووأ التنطيام: وهو  بار  ستتتتتتان ااج   داخو الانطان ال ياعن تفرارها بستتتتتت ولن  وا 
    يعون بواسان اعران القيم األساسين.وافتشاف تتك السان الااج

 

 . ا عالم الرقمي 11
الرقام بشتتتتتتتتتتتتتتعتتو عبجر والاتتل لتنطر ام الوقتتل اللتتالم نتججتتن ط ور التقنيتتال االلفترونيتتن  اإل الملقتتد بر  

اللدج ن الاتعتقن باالتصتتتتتتال واال الم  وأخذ يشتتتتتتق اريقه بقو  بجن الاستتتتتتتخداجن وياارل دوره ام نقو الالتوى 
 االتصالم بنجاح واقتدار.

 مفهوم اإلعالم الرقمي 1.11

(  بأنه: آلوستتائو نقو الخبر الرقاين عاواقع التواصتتو االجتاا م ا و ايستتبوك وتويتر 2019 راه الستتبيعم )
 والتم تتي  س ولن االنلاام واالستخدام والت ا و لدى الاستخدمآل.

ذأ يستتتتتتتخدم عاان الوستتتتتتائو االتصتتتتتتالين الاتالن (  بأنه: آلاإل الم ال2019و راه شتتتتتتعالن  وصتتتتتتالح الدجن )
 لتوصول إلى الجا ور أجناا عنا وعي اا نريدآل. 

ويرى البال ان أن اال الم الرقام هو اال الم الذأ ستتتتتتتتتتتتيار  تى جايع انالم الليا  ام الفر  األرلتتتتتتتتتتتتين 
استتتتتاهاجن اعتادًا  تى اللاستتتتت  ا لم  وشتتتتتبعن االنترنل  بلج  أصتتتتتبلل غالبين الاؤستتتتتستتتتتال  واألشتتتتتخا  

 وات ا تجن  تى اختالف غايات م وأهداا م.
 
 خصائص )ممي ات( ا عالم الرقمي  2.11
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؛ اوالبن  2019جتاتع اإل الم الرقام بالعدجد ان الخصتتتتتتتتتائ   ياعن بيان أبر ها ام التالم: )الستتتتتتتتتبيعم  
 (2015؛ الشااجتن و خرون  2019؛ اللار م  2020

 وسجتن اتصال سريعن واؤ ر . .أ
  راء الالتوى اإل الام. .  
 وسجتن إ النين اتالن لترويج ونشر األاعار والستع والخداال والبلائع.  .ج
 وسجتن ام اللصول  تى الاعتواال الاتنو ن  وتد يم ال عر  وااللاان بأخبار الاجتاع. .د 
 التواصو بس ولن اع جا ور واسع بأسالج  وألغراا اتعدد . .ه
 التنطيم الداختم والتعاون الخارجم وتقوين العالقال.  .و
 والارونن. اللرعن . 

 الدراسة الميدانية   .12
جتلتتتتتتتتتتتتتتان هتذا الج ء ان البلت  وصتتتتتتتتتتتتتت تًا لان ج البلت  الاجتدانم  والعجنتن الاستتتتتتتتتتتتتتتختداتن  والاجتاع  واألدا  

جراءات ا  واياا جتم  را لذلك واتغجرات ا  :وا 
 منهف البحث   1.12

التلتجتم  ويعرف بأنه آلألد أشتتتتتتعال ان أجو تلقجق أهداف البل  قام البال ان باستتتتتتتخدام الان ج الوصتتتتتت م 
التلتجو والت ستتتتتتجر العتام الانطم لوصتتتتتتد طاهر  أو اشتتتتتتعتن الدد   وتصتتتتتتويرها عايًا  ن اريق جاع بيانال  

خلتتتا  ا لتدراستتتن الدقيقنآل. )اتلم   : 2000واعتواال اقننن  ن الطاهر  أو الاشتتتعتن  وتصتتتني  ا  وتلتجت ا  وا 
324) 
 مجتما البحث 2.12

( اال  100  والبالغ  ددهم )بجااعن غ  تفونل  جنن البل  ان جايع اتبن عتين  توم االتصتتتال والتغال 
  وقد استتتتجا  ان هذا الاجتاع 2021-2020واالبن  واق إلصتتتائيال قستتتم القبول والتستتتججو لتعام الدراستتتم 

وذلك بستتتتتتب  انتشتتتتتتار جائلن (. لج  تم تو يع االستتتتتتتبانن الفترونيًا   %75( اال  واالبن أأ اا نستتتتتتبته )75)
 .https://forms.gle/kK8nthGTQ33XFfLAAعورونا ان خالل الرابي التالم: 

 أداة البحث  3.12
لقد استتتتخدم البال ان أستتتتو   تام إلصتتتائم لتوصتتتول إلى أدا  البل   وهذا األستتتتو  هو أستتتتو  آلدل اأآل 

خبراء  ويعرف روستاان وعارأ اريقن آلدل اأآل وذلك لتوصتول إلى أدل النتائج  وهو األستتو  الذأ يعتاد  تى ال
بأن ا: آلوستتتتتجتن لجاع ا راء والاعتواال ان اجاو ن اقصتتتتتود  ان الاشتتتتتارعجن أو الخبراء أو غجرهم اان تتوار 
ام اواقع م القدر   تى تقديم الاسا د  ام الاار الاشعتن الاارولن  وي دف هذا األستو  إلى التعرف  تى 

(  وياعن تتخي  الارالتتو التم يار 107: 2007جاتتا تتن اختتتار  بعنتتايتتنآل. )الاريعم  الرأأ الات ق  تيتته بجن 
  :ب ا أستو  دل اأ بالتالم
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( لول الاولتتتتتتتوع الاراد تجايع اعتواال  نه  1ا تولن  تى الخبراء الاشتتتتتتتارعجن)  استتتتتتتتباننتو يع   المرحلة األولى:
  تى خبرته العاتين والنطرين )تفوين قائان اعاججر(.وأيلا يلجد البال  بعا العبارال التم جراها ا ان بناء 

بعد أن جتم تفوين القائان الستابقن يقوم البال  بتنطيا ا  تى شتعو استتبانن اغتقن  وان  م تو يع ا  المرحلة الثانية:
: 1 : ا م إلى3 تى الاشتارعجن )الخبراء( إل ااء عو اعيار الاستتوى الذأ يستتلقه ان األهاين بتدرج تنا لم )ان  

 غجر ا م(   م يلس  الاتوسي اللسابم لدرجال أهاين عو اعيار.
ال دف ان هذه الارلتن قيال استتوى إجااع الاشتارعجن )الخبراء(  تى اتوستاال درجال األهاين  المرحلة الثالثة:

أو التم لصتتتتتتتتتتتو  تج ا عو اعيار  وذلك بعرا القيان التم لصتتتتتتتتتتتو  تج ا  وان  م ات  رأج م اج ا إاا بالاوااقن  
  2   2.5  3بإ ااء قيان بدجتن ام لالن  دم الاوااقن  وقد  دل اقيال األهاين النستتتتتتبين ليعون خااستتتتتتم التدرج )

(  ب دف توستتتتتيع  اتين االختيار لتاشتتتتتارعجن )الخبراء(  وبعد ذلك جتم لستتتتتا  الاتوستتتتتي اللستتتتتابم الجدجد  1   1.5
والقياتن القتدياتن بتا تبتار أن داللتن ال رل  تى اإلجاتاع  لتدرجتن أهايتن عتو اعيتار   م إججتاد ال رل بجن القياتن الجتدجتد 

 تفون عالتالم  والتم ياعن تساجت ا باعادلن دل اأ:

 
اا استتتتوى إدراك اتبن ولقد قام البال ان بتابجق أستتتتو  آلدل اأآل ذو الارالو الستتتابقن بتاوير استتتتبانن لقيال  

و القته بالانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتالعتين  توم االتصتتتتتتتتتال والتغال لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتانا م  
 .الرقام ام الجااعال ال تساجنين التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم

 صدق أداة البحث  4.12
يعتبر الصتتتتتدل البنائم ألد اقاجيل صتتتتتدل األدا  الذأ يقيل ادى تلقق األهداف التم تريد األدا  الوصتتتتتول 

يبجن الجدول التالم . و االستتتتتتباننإلج ا  ويبجن ادأ ارتباط عو اجال ان اجاالل الدراستتتتتن بالدرجن الفتين ل قرال 
  ( α ≤0.05 ند استتتتتتتتتتوأ اعنوين )دالن إلصتتتتتتتتتائيًا    االستتتتتتتتتتباننل  أن جايع اعااالل االرتباط ام جايع اجاال

 صادقه لاا ولع لقياسه. االستباننوبذلك يعتبر جايع اجاالل 
 

 
جااعن األ هر؛ د.ستالم العاور  أستتاذ  ب. د.وائو الاصترأ  أستتاذ اشتارك ام الاناهج بجااعن األقصتى؛ د.إبراهيم  ابدجن  أستتاذ استا د ام إدار  األ اال  1

تاذ استتتتتا د ام  استتتتتا د ام إدار  األ اال بجااعن اتستتتتتاجن؛ د.لستتتتتن أبو ناصتتتتتر  أستتتتتتاذ استتتتتا د ام إدار  األ اال بجااعن غ  ؛ د.إبراهيم شتتتتتجخ العجد  أستتتتت 
و   الالاستتتتبن بجااعن القدل الا تولن؛ د.ج اد ستتتتالان  أستتتتتاذ استتتتا د ام الدراستتتتال الللتتتتارين  بجااعن القدل الا تولن؛ د.انار اياا؛ الالتتتتر لاستتتت 

 بجااعن القدل الا تولن؛ د.بسام الاد  ود   أستاذ اسا د ام إدار  األ اال ام الفتين الجااعين لتعتوم التابيقين. 

 المجال الرقم
 معام  سبيرمان 
 لالرتباط

 (.SIG)القيمة االحتمالية

 000. 922.** الالور األول: الذعاء االصانا م  .1
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 ثبات أداة البحث   5.12

( 0.981قتام البتال تان بتاختبتار  بتال االستتتتتتتتتتتتتتتبتانتن اعتاتدًا  تى اختبتار عرونبتاا ال تا لجت  بتغ اعتااتو ال بتال )
 وهم تا و درجن  بال  الين ل قرال وبنود االستبانن.

 الطبيعي التو اا اختبار 6.12
 إذا اا الختبار Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) ستتتتارنوف - عولاجوروف اختبار استتتتتخدام تم
 (  والقيان0.756)  تستتتتتتتتتتتاوأ  االختبار قيان أن تبجن لج    داه  ان الابيعم التو يع تتبع البيانال  عانل 

(  لاقاجيل االستتبانن ال ال ن )الذعاء االصتانا م  أبعاد الانا ن التنطياين  0.618تستاوأ ) (.Sig) االلتاالين
 التو يع جتبع البيانال  تو يع اإن (  وبذلك0.05الداللن ) استتتتتتتوى  ان أفبر هم  خصتتتتتتائ  اال الم الرقام(

 .البل    تى ارليال  لإلجابن الاعتاين االختبارال  استخدام تم لج   الابيعم

 ف البحث  نتائ .13
 اياا جتم  را لتنتائج التم تم التوصو إلج ا ان خالل إجابن أاراد  جنن البل   ن األسئتن واقًا لترتجب ا:

ألممية وواقا  بجامعة غ ةما مستتتتتود إدرال طلبة كلية علوم االتصتتتتال واللغات ا جابة عن الستتتتاال األول:  
 في مجال تكنولوجيا االتصال؟ . تطبيقات الذكاء االصطناعي

ان أجو اإلجابن  تى هذا الستتؤال  قام البال ان بالتلتجو الوصتت م لتالور األول ان االستتتبانن  وذلك واق 
 الجدول التالم:

 
 
 
 

 000. 935.** الاجال األول: التعتم التنطيام  .2
 000. 934.** الاجال ال انم: الذافر  التنطياين  .3
 DNA **.929 .000الاجال ال ال : اللاا النووأ التنطيام   .4
 000. 977.** الالور ال انم: الانا ن التنطياين  .5
 000. 893.** المحور الثالث: خصائص االعالم الرقمي   .6

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الو ن 
 النسبي

الممارسة درجة  الترتيب  

جوجد لديك اعران بعي ين  او النطم الخبجر  ام لو الاشعالل   .1
 الاختت ن

 ارت ع 13 71.20 1.02 3.56
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 نتائف الجدول السابق ما يلي:يتضح من 

%( وباستتتوى ارت ع  وقد 75.62يستتاوأ )  أن الو ن النستتبم لجايع اقرال الالور األول: الذعاء االصتتانا م -
ُتع ى هذه النتججن إلى أن عتين  توم االتصتتتتتتال والتغال بجااعن غ   ج تم باعونال الذعاء االصتتتتتتانا م لديه  

 .قسام الاختت ن ام  اتين الت عجراألوذلك عونه يعاو  تى اسا د  
اعونال الذعاء االصانا م وُتع ى هذه النتججن إلى ا تبار     (  لصتل  تى الارتبن األولى12أن ال قر  رقم ) -

العاود ال قرأ الذأ يشتتتتتتتتتتتاو  تى نطام البيانال  والبل   والخوار ايال  ولغال البراجن  وتت ق هذه النتججن 
 (.2020اع دراسن )الاود  

جتم ناذجن الاعران والخبر  اإلنسانين ام الاجال اال الام ان خالل    .2
 النطم الخبجر 

 ارت ع 8 74.93 1.09 3.75

اإل الام لتلقجق الجود  ام  جتم االستعانن بالنطم الخبجر  ام الاجال   .3
 العاو الصل م 

 ارت ع 6 75.73 0.95 3.79

 ارت ع 3 77.33 0.96 3.87 تسا د النطم الخبجر   تى افتسا  الاعران ام الاجال اإل الام   .4
تسا د النطم الخبجر  اإل الاجن ام  اتين الت عجر وليل اقي ت ويدهم    .5

 بالاعتواال
 ارت ع 2 79.47 1.07 3.97

الاعقد  اإل الاين االستعانن بالنطم الخبجر  ام لو الاشعاللجتم   .6  ارت ع 5 76.00 1.05 3.80 
جوجد قبول لدى اإل الاجن لتابجق النطم الخبجر  لتقديم النص     .7

 واإلرشاد اإل الام 
 ارت ع 10 74.40 1.07 3.72

تدرك بأن الشبعال العصبين الاستخدان ام الذعاء االصانا م    .8
اتخاذ قرارال إ الاين ذال اعالين ان بجن البدائو تعاو  تى   

 ارت ع 4 76.80 1.01 3.84

تاتا  نطم الشبعال العصبين االصانا ين بخاصين التعتم عاا ام   .9
 اللاالل اإلنسانين

 ارت ع 11 73.87 1.04 3.69

تدرك بأن الشبعال العصبين ام الاجال اإل الام تعاو  تى تلدجد    .10
اإل الاين التم تتخذها وترتب ا لس  األولوينالقرارال   

 ارت ع 12 72.53 1.01 3.63

تقتنع بأن الشبعال العصبين االصانا ين هم نطم اعتواال تلافم   .11
 أ صا  االنسان واريقن اعالجن الدااغ

 ارت ع 7 75.47 0.99 3.77

تعد اعونال الذعاء االصانا م أدا  ااتا   لتاسا د  ام الوصول   .12
نتائج سريعن  ند وجود ادخالل ع جر إلى   

 ارت ع 1 80.53 0.91 4.03

تسا د الاعونال الاستخدان ام الذعاء االصانا م  تى إججاد    .13
 لتول إ الاين سريعن ام البجئن الاتغجر 

 ارت ع 8 74.93 1.01 3.75

 ارت ع  75.62 0.76 3.78 مجموع فقرات المحور األول: الذكاء االصطناعي
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  وبالرغم ان لصتتتتتتتتتتول هذه ال قر   تى الارتبن  تى الارتبن األخجر  لصتتتتتتتتتتتل (   1بجناا لصتتتتتتتتتتتل ال قر  رقم ) -
وجد اعران ودراين ان قبو اتبن عتين  توم االتصتتتتتال والتغال  ويرجع ذلك إلى نو ين الاناهج األخجر  إال أنه ج

 الاقرر   تى الاتبن  واالاالع الواسع.
بجامعة االتصتتال واللغات ا جابة عن الستتاال الثاني:  ما مستتتود تطبيق أبعاد المناعة التنظيمية لكلية علوم 

 ؟ .غ ة
السؤال  قام البال ان بالتلتجو الوص م لتالور ال انم ان االستبانن  وذلك واق ان أجو اإلجابن  تى هذا 

 الجدول التالم:

 

 

 

 م
 

المتوسط   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  الترتيب  الو ن النسبي 
 الممارسة 

يستعجن عتين  توم االتصال والتغال بالتجار  السابقن لدراسن   1.
 اللالر والاستقبو

 ارت ع 4 80.53 0.91 4.03

 ارت ع 6 80.27 0.91 4.01 جوجد اهتاام بتدري  وتناين  اتبن عتين  توم االتصال والتغال  2.

يستعجن القسم بالخبراء لتدري  الاتبن  تى  االستراتججيال اللدج ن   3.
 ام اعالجن األ اال اإل الاين  

 ارت ع 10 77.60 0.91 3.88

الاعران ان لج  تخ ين وتابجق وتو يع الاعران ج تم القسم بإدار   4.
  تى اتبته 

 ارت ع 1 81.60 0.88 4.08

تست جد الجااعن ان األسالج  التنااسين التم تتبع ا عتيال اإل الم  5.
  الايًا.

 ارت ع 11 77.07 0.95 3.85

جتم اشارعن اتبن القسم ام اللصول  تى األاعار والبدائو لتاوير  6.
الاستقبتمأدائ م   

 ارت ع 9 78.13 0.98 3.91

 ارت ع 8 79.73 0.92 3.99 يل   القسم اتبته  تى التعتم والعاو الجاا م  7.

 ارت ع 2 81.33 0.92 4.07 ج تم القسم ويل   اتبته الجدد  تى تعتم الا ارال واألاعار الجدجد  8.

لاشارعن الاعران جتلالد ويتعاون القسم اع عتيال وأقسام أخرى  9.  ارت ع 6 80.27 0.88 4.01 
 ارت ع 3 80.80 0.88 4.04 يسعى القسم  تى تدري  وتعتيم اتبته  تى التفجد اع البجئن الاتغجر  10.
 ارت ع 4 80.53 0.85 4.03 يشجع القسم اتبته  تى االن تاح اع الاليي الخارجم 11.

التنظيميمجموع فقرات المجال األول: التعلم   ارت ع 1 79.80 0.74 3.99 

 م
 

المتوسط   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  الترتيب  الو ن النسبي 
 الممارسة 

1.  
جتم تدري  الاتبن ام القسم  تى افتسا  الخبر  والا ار  ذال 

 القدرال العالين لتخ ين الاعتواال والاعران 
 ارت ع 2 78.40 0.96 3.92
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 يتضح من نتائف الجدول السابق ما يلي:
( وبدرجن ارت عن  وقد %78.70الالور ال انم: الانا ن التنطياين يستتتتتتتتاوأ )أن الو ن النستتتتتتتتبم لجايع اقرال  -

ُتع ى هتذه النتججتن إلى اهتاتام الجتااعتن بالتاور الانتا تن التنطيايتن  والتم بتدورهتا تعاتو  تى لاتايتن الجتااعتن ان 
 واستقرارها. عاان الاخاار الداختين والخارجين  وتلااظ  تى قيا ا ورؤيت ا واستاراريت ا ام أداء رسالت ا 

2.  
القسم )األج     البراجيال  الشبعال  الاوارد البشرين  جتوار لدى 

االتصاالل  البيانال( لبناء الذافر  التنطياين الخاصن بعتين  توم  
 .االتصال والتغال

 ارت ع 7 74.67 0.88 3.73

3.  
يعاو القسم  تى االهتاام بالاعران اللانين )الاغاور  ام  قول  

)و ائق وتقارير(الاتبن( وتلويت ا إلى اعران طاهر    
 ارت ع 6 75.73 0.95 3.79

4.  
جبل  القسم  ن ابتفار الاعران التم تخدم اتبته واعان وجوده ان  

 .داخو الجااعن أو خارج ا
 ارت ع 4 77.07 0.87 3.85

5.  
يلدد القسم ابيعن الاعران ال قااين التم جج  أن تتوار لدى اتبته 

 .وعي ين ا ا ا وتو يع ا وتابيق ا
 ارت ع 5 76.27 0.98 3.81

 ارت ع 3 77.60 0.88 3.88 يستخدم القسم تفنولوجيا الاعتواال ام  اتين تدري  وتأهجو الاتبن  .6

7.  
جتم تدري  اتبن القسم  تى تخ ين الاعتواال باريقن ياعن 

 .االست اد  ان ا  ند اللاجن
 ارت ع 1 80.27 0.88 4.01

 ارت ع 3 77.14 0.76 3.86 التنظيميةمجموع فقرات المجال الثاني: الذاكرة 
 ارت ع 1 80.53 0.80 4.03 جوجد لدى القسم خان واللن لاناهجه واقرراته  .1

2.  
تعتقد بأن القسم جدرل بجئن اإل الم الخارجين  ويقوم ببناء 

 سجناريوهال استقبتين
 ارت ع 8 77.60 0.88 3.88

3.  
اإل الاين و دم  جدر  ويعتم القسم اتبته  تى اراقبن قرارات م 

 التسرع
 ارت ع 3 79.73 0.81 3.99

 ارت ع 9 73.33 0.96 3.67 جتم تدري  اتبن القسم  تى ااارسال األ اال الال وان بالاخاار  .4
 ارت ع 3 79.73 0.83 3.99 جوائم القسم بجن الاناهج النطرين والعاتين  .5
 ارت ع 6 78.40 0.97 3.92  ات م الصل ميل   القسم اتبته  تى ت عجو الرقابن الذاتين أ ناء   .6
 ارت ع 5 78.93 0.96 3.95 ج تم القسم بتدري  اتبته  تى التعتيم السريع ان ال شو   .7
 ارت ع 6 78.40 0.94 3.92 يعاو القسم  تى ختق  قاان لو الاشافو ان قبو الجايع  .8

9.  
جدر  القسم اتبته  تى ان ج تو يع الستان لتلقجق ال عالين ام  

 العاو الصل م 
 ارت ع 2 80.27 0.91 4.01

DNA ارت ع 2 78.55 0.68 3.93 مجموع فقرات المجال الثالث: الحمض النووي التنظيمي 
 ارت ع  78.70 0.69 3.93 مجموع فقرات المحور الثاني: المناعة التنظيمية



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

422 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

( وبدرجن %79.80أن الاجال آلاألول: التعتم التنطيامآل لصتتتو  تى الارتبن األولى لج  بتغ الو ن النستتتبم ) -
ارت عن  وُتع ى هذه النتججن إلى أن التعتم التنطيام ام القستتتتتتتم عان اتاج ًا ويستتتتتتتجر باريقن ستتتتتتتتيان ان خالل 

و  تى تل ج  الاتبتتتن الجتتتدد  تى تعتم الا تتتارال إدارتتتته لتاعراتتتن ان لجتتت  تخ ين وتابجق وتو يع تتتا  والعاتتت 
 واألاعار الجدجد  الاختت ن.

آل لصتتتتتتتتتو  تى الارتبن ال انين  لج  بتع الو ن النستتتتتتتتتبم DNAأاا الاجال آلال ال : اللاا النووأ التنطيام   -
%( وبتدرجتن ارت عتن  وتع ى هتذه النتججتن إلى ولتتتتتتتتتتتتتتوح خاتن القستتتتتتتتتتتتتتم ام ارل تا وتنتاول تا لتانتاهج 78.55)

 رال الدراسين  والعاو  تى تدري  الاتبن  تى ان ج تو يع الستان لتلقجق ال عالين ام العاو الصل م.والاقر 
%( 77.14بجناا لصتتتتتتتتتتتتو الاجال آلال انم: الذافر  التنطياينآل  تى الارتبن األخجر  لج  بتغ الو ن النستتتتتتتتتتتتبم ) -

تخ ين الاعتواتال باريقتن ياعن  وبتدرجتن ارت عتن  وُتع ى هتذه النتججتن إلى اهتاتام القستتتتتتتتتتتتتتم بتتدريت  الاتبتن  تى
 االست اد  ان ا  ند اللاجن  و تى افتسا  الخبر  والا ار  ذال القدرال العالين لتخ ين الاعتواال والاعران.

 كما واتضح أيضًا ما يلي:
 المجال األول: التعلم التنظيمي

ل قاام لتاعران جختق قدر  أفبر  تى   وُتع ى هذه النتججن إلى أن الو م ا(  التتل الارتبن األولى4ال قر  رقم ) -
االستتتتتتتتتجابن لتاواقد الاتغجر  والاتجدد   والو م ال قاام ججعو الادراء قادرين  تى اتخاذ القرارال بستتتتتتتتر ن ام 
لالن الاوارئ واأل اال  ويجعو رصتتتجد لدى الاستتتؤولجن ياعن التعتم انه أو الرجوع إليه وقل األ اال  وتت ق 

 (.2021سن  هذه النتججن اع دراسن )ل
  ويع ى ذلتتتك إلى الارونتتتن التم تتعتتتااتتتو ب تتتا الجتتتااعتتتن ام التنتتتاال (  التتتتتل الارتبتتتن األخجر 5ال قر  رقم ) -

 ولرص ا  تى اوافبن التاورال الاتاللقن.
 المجال الثاني: الذاكرة التنظيمية

القستتتتتتتتتتم  تى ألد  الوستتتتتتتتتتائو   ويع و البال ان ذلك إلى ستتتتتتتتتتعن ااالع (  التتل الارتبن األولى7ال قر  رقم ) -
 والارل الاستخدان والال ان لتخ ين الاعتواال واالست اد  ان ا.

  ويع و البال ان ذلك إلى األ ان الاالين التم تعانم ان ا عاان األقستتتتتتتتام (  التتل الارتبن األخجر 2ال قر  رقم ) -
صتتال والتغال لصتتو  تى درجن عبجر  والفتيال والجااعال ال تستتاجنين  وبالرغم ان ذلك إال أن عتين  توم االت

 ام تواجر الاستت اال األساسين لذلك.
 DNAالمجال الثالث: الحمض النووي التنظيمي 

  وُتع ى هذه النتججن إلى و م إدار  القستتم بأهاين الاناهج والاقررال ام (  التتل الارتبن األولى1ال قر  رقم ) -
 د خان شااتن تسعى لتلقيق ا.صقو شخصين الاال  وبناءه الاعرام  وبأهاين وجو 

  ويع ى ذلتك إلى ارت تاع تفت تن هتذا التتدريت   وبتالرغم ان ذلتك إال أنته (  التتتل الارتبتن األخجر 4ال قر  رقم ) -
 لصو  و درجن عبجر .
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لخصتائص ا عالم  بجامعة غ ةا جابة عن الستاال الثالث:  ما مستتود إدرال طلبة كلية علوم االتصتال واللغات 
 الرقمي؟ 

ان أجو اإلجابن  تى هذا الستتؤال  قام البال ان بالتلتجو الوصتت م لتالور ال ال  ان االستتتبانن  وذلك واق 
 الجدول التالم:

 م
 

الاتوسي  ال قر  
 اللسابم

االنلراف 
 الاعيارأ 

درجن   الترتج  الو ن النسبم
 الااارسن

جتبم عتين  توم االتصال والتغال التياجال سول العاو ام طو   1.
 التقدم التفنولوجم

 ارت ع 8 79.47 0.84 3.97

 ارت ع 4 80.27 0.81 4.01 جوار عتين  توم االتصال والتغال بجئن تعتياين ذال جود   الين.  2.

تعتبر اخرجال القسم ذال استوى اتاج  ام اجال اإل الم   3.
 الرقام. 

 ارت ع 7 79.73 0.73 3.99

االتصال والتغال ا نيًا وانيًا لتصايم جتم تأهجو اتبن عتين  توم  4.
 وتن جذ جايع األنشان اإل الاين الاتصتن باإل الم الرقام

 ارت ع 4 80.27 0.83 4.01

جوجد لدى اتبن عتين  توم االتصال والتغال قدر   تى تاوير  5.
 وسائو اإل الم الرقام

 ارت ع 3 80.80 0.81 4.04

اإل الم الرقام اتوار وبس ولنيعتبر سول العاو لخريجم  6.  ارت ع 12 75.20 0.98 3.76 

جوجد لدى اتبن عتين  توم االتصال والتغال القدر   تى استخدام   7.
 وسائو اإلنتاج الرقام

 ارت ع 11 75.47 0.89 3.77

جتاتع اتبن عتين  توم االتصال والتغال بقدر   تى انتاج وتصايم  8.
 الاواقع اإلخبارين  تى شبعن االنترنل

 ارت ع 10 77.07 1.01 3.85

لجتاعن اتبن القسم بإدار  اإل الم الرقام جتم التابجق العاتم  تى  9.
 عو اا تم دراسته نطرياً 

 ارت ع 1 81.87 0.79 4.09

جتاتع خريجم عتين  توم االتصال والتغال الرقام با ارال  الين  10.
نتاج الوسائي الاتعدد .  ام التلرير االلفترونم وا 

 ارت ع 9 78.67 0.91 3.93

جتاتع خريج اإل الم الرقام بقدرال  الين  تى إدار  اللاالل   11.
 اإل الاين الرقاين 

 ارت ع 6 80.00 0.87 4.00

اإل الم الرقام بقدرال  الين  تى إدار  اؤسسال جتاتع خريج  12.
 اإل الم الرقام

 ارت ع 2 81.60 0.80 4.08

 ارت ع  79.21 0.65 3.96 مجموع فقرات المحور الثالث: خصائص االعالم الرقمي 
 يتضح من نتائف الجدول السابق ما يلي:

%( وبدرجن 79.21أن الو ن النستتتتتتتتتتتتبم لجايع اقرال الالور ال ال : خصتتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام يستتتتتتتتتتتتاوأ ) -
 تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتانا مام تناين  ارت عن  وقد ُتع ى هذه النتججن إلى الدور الذأ جتعبه اال الم الرقام 
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ين  تى إدار  اؤستتتتتتتستتتتتتتال اال الم   وتاتع خريج اال الم الرقام بقدرال وا ارال  الالانا ن التنطياينلتع ي  
 الرقام.

  وُتع ى هذه النتججن إلى لر  عتين  توم االتصتتتتال والتغال لصتتتتتل  تى الارتبن األولى ( 9أن ال قر  رقم ) -
  تى تخريج اتبن اتاج ين وقادرين  تى الانااسن ام سول العاو ام طو التنااسين الالتين والعالاين.

  وبالرغم ان لصتتتتول هذه ال قر   تى الارتبن األخجر   تى الارتبن األخجر لصتتتتتل (  6بجناا لصتتتتتل ال قر  ) -
 إال أن ا عانل االستجابن بدرجن عبجر   وذلك نتججن أن سعن  اال و او خريج اال الم الرقام الاتاج .

 . اختبار الفرضيات 14
في مجال تكنولوجيا   صتتتتتطناعيا جابة عن الستتتتتاال الرابا:  م  منال عالقة بين مستتتتتتود تطبيقات الذكاء اال

 ؟ .بجامعة غ ةوأبعاد المناعة التنظيمية لكلية علوم االتصال واللغات  االتصال
 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين األولى  وذلك واق الجدول التالم:

 الفرض 
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

األولى: ال توجد  القن ذال داللن إلصائين  ند استوى  ال رلين 
( بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال  α≤0.05داللن )

تفنولوجيا االتصال وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال  
 . بجااعن غ  والتغال 

.849** 0.000 

( (0.000.( تساوأ Sig(  وأن القيان االلتاالين )849.جتل  ان الجدول السابق أن اعااو االرتباط يساوأ )
( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتوى α≤ 0.05استتتتتتتتتوأ الداللن )وهم أقو ان  

وأبعاد الانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتتال( بجن استتتتتتتتتتتتتوى تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05داللن )
تابيقتال التذعتاء   وقتد يع و البتال تان ذلتك إلى أهايتن بجتااعتن غ  التنطيايتن ام عتيتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتتال والتغتال 

االصتتتتتتتانا م ام تع ي  الانا ن التنطياين  وهذا اا يستتتتتتتعى البال ان إلى بيانه وتولتتتتتتتيله لفم جتم إججاد ستتتتتتتبو 
 لتابيقال الذعاء االصانا م لتع ي  الانا ن التنطياين.

في مجتال تكنولوجيتا ا جتابتة عن الستتتتتتتتتاال الختامع:  مت  منتال عالقتة بين تطبيقتات التذكتاء االصتتتتتتتتتطنتاعي 
 ؟ .بجامعة غ ةوخصائص ا عالم الرقمي كما يدركه طلبة كلية علوم االتصال واللغات  الاالتص

 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين ال انين  وذلك واق الجدول التالم:
 

 
 ال را

اعااو 
 بجرسون 
 لالرتباط

القيان 
 (.SIG)االلتاالين
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( بجن  Α≤0.05ذال داللن إلصائين  ند استوى داللن )ال رلين ال انين: ال توجد  القن 
استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وخصائ  اإل الم  

 .بجااعن غ  الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 
.753** 0.000 

  
.( Sig(  وأن القياتتن االلتاتتاليتتن )753.جتلتتتتتتتتتتتتتت  ان الجتتدول الستتتتتتتتتتتتتتتتابق أن اعتتااتتو االرتبتتاط يستتتتتتتتتتتتتتتتاوأ ) 

( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتائين α≤ 0.05استتوأ الداللن )( وهم أقو ان  (0.000تستاوأ 
 ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتتال( بجن استتتتتتتتتتتتتوى تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05 ند استتتتتتتتتتتتتوى داللن )

  وقد يع و البال ان ذلك إلى أهاين بجااعن غ  وخصتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصتتتتتتتتتتتتتال والتغال 
يقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م ام  ياد  اعالين خصتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام  هذا اا يستتتتتتتتتتتعى البال ان إلى بيانه تاب

 وتوليله لفم جتم إججاد سبو لتابيقال الذعاء االصانا م ل ياد  اعالين خصائ  اال الم الرقام
عة التنظيمية لكلية ا جابة عن الستتتتتاال الستتتتتادع:  م  منال عالقة بين خصتتتتتائص ا عالم الرقمي وأبعاد المنا

 ؟ .بجامعة غ ةعلوم االتصال واللغات 
 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين ال ال ن  وذلك واق الجدول التالم:

 
 ال را

 اعااو بجرسون 
 لالرتباط

القيان 
 (.SIG)االلتاالين

( بجن استتتوى  Α≤0.05استتتوى داللن )ال رلتتين ال ال ن: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتائين  ند 
 .بجااعن غ  خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال 

.825** 0.000 

 
( (0.000.( تساوأ Sig(  وأن القيان االلتاالين )825.جتل  ان الجدول السابق أن اعااو االرتباط يساوأ )

( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتوى α≤ 0.05الداللن )وهم أقو ان استتتتتتتتتوأ 
( بجن استتتتتتتتتتتوى خصتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصتتتتتتتتتتال α≤ 0.05داللن )
الرقام ام التعتم التنطيام  والذافر      وقد يع و البال ان ذلك إلى أهاين خصتتتتتتتائ  اال المبجااعن غ  والتغال 

التنطيايتن  واللاا النووأ التنطيام  وبالتتالم ال بد ان االهتاتام بخصتتتتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام لتوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى 
 انا ن تنطياين اا تن.

 والخص الباحثان العالقة بين متغيرات البحث وفق اآلتي:
الرقمي   ا عالمل يادي إلى االمتمام بخصائص  إن تطبيق الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصا
 الفلسطينية  ا عالموالذي بدوره يادي إلى تع ا  المناعة التنظيمية في كليات 

على المناعة  في مجال تكنولوجيا االتصتتتتالا جابة عن الستتتتاال الستتتتابا:  ما أثر تطبيقات الذكاء االصتتتتطناعي 
 في ضوء خصائص ا عالم الرقمي؟ . بجامعة غ ةالتنظيمية لكلية علوم االتصال واللغات 
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ولإلجابن  تى هذا التستتتتتتاؤل قام البال ان بصتتتتتتياغن ال رلتتتتتتين الرابعن: ال جوجد أ ر ذال داللن إلصتتتتتتائين  ند 
 تى أبعاد الانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتال( لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05استتتتتتتتتتتتوى داللن )

 .بجااعن غ  التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 
( Amos Ver.21( باستتخدام برنااج )Path Analysisوالختبار هذه ال رلتين تم االستتعانن بتلتجو الاستار )
األ ر الاباشتتتتتتتر وغجر  (  وذلك لتتلقق ان وجود SPSSالاد وم ببرنااج الر ان اإللصتتتتتتتائين لتعتوم االجتاا ين )

خصتتتتتائ   وذلك ان خالل الدور الوستتتتتيي  لتابيقال الذعاء االصتتتتتانا م  تى أبعاد الانا ن التنطياينالاباشتتتتتر 
 عاا هو اول  بالجدول التالم:اإل الم الرقام 

 .2021البال ان  باال تااد  تى بيانال البل  الاجدانم  الاصدر: إ داد  •
: GFI اؤشر االئان الجود  وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي : 
:CFI  . اؤشر الاوائان الاقارن وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي 

IFI وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي .  : اؤشر الاالئان الت اجدأ 
NFI . اؤشر الاالئان الالاعيارأ وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي : 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
 Goodness of Fit   عاا بتغل قيان اؤشتتتتتتتتتتتر االئان الجود Chi-Square    =0.000بتغل قيان عاأ  -

Index  GFI ( وقد بتغل اؤشتتتر الاالئان  1وقياته تستتتاوأ  )الاقارن ( )الاالئان التاانComparative Fit 
Index  CFI (1 وبجناا بتغل قيان اؤشتتتتتتتتتتتتر الاالئان الالاعيارأ  )NFI  =1 وأخجرًا بتغل اؤشتتتتتتتتتتتتر الاالئان  
 ااابقن الناوذج لتبيانال االئان تاان. -  وهذا جدل  تى االئانIFI =1الت اجدأ

تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتتتتتتائين لتابيقال الذعاء االصتتتتتتانا م ام خصتتتتتتائ  اإل الم الرقام  وهذا جدل  -
 تى أن لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتال لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتاهان ام  ياد  

( وهم أقو ان استتتتتتتتتتتتتتوأ 0.000ع ي  خصتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام  لج  تبجن أن القيان االلتاالين )درجن ت
 (α≤ 0.05)الداللن 

 ر الاتأ رالاتغج  الاتغجر الاؤ ر
اعاار التأ جر غجر  اعااو التأ جر الاباشر

 التأ جر االجاالم الاباشر

 الاعنوين قو  التأ جر الاعنوين قو  التأ جر الاعنوين قو  التأ جر
 0.000 64. - - 0.000 64. خصائ  اإل الم الرقام  تابيقال الذعاء االصانا م 
 0.000 46. - - 0.000 46. التنطياينأبعاد الانا ن  خصائ  اإل الم الرقام 
 0.000 1.05 0.000 57 0.000 48. أبعاد الانا ن التنطياين تابيقال الذعاء االصانا م 

 

 اؤشرال الجود  لتناوذج 
2Chi  الاعيارأ Sig * 

  GFI CFI NFI IFI استوى الداللن 

0.000 0.000 1.000 1.000 1.ooo 1.000  



 الرقمي.. اإلعالمأثر الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال على املناعة التنظيمية في ضوء خصائص 

 

427 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتائين لخصتائ  اإل الم الرقام ام أبعاد الانا ن التنطياين  وهذا جدل  تى أن  -
درجن تع ي  أبعاد الانا ن التنطياين  لج  لخصتتتتتتتائ  اإل الم الرقام لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتاهان ام  ياد  

 (.α≤ 0.05)وهم أقو ان استوأ الداللن  (0.000ن )تبجن أن القيان االلتاالي
تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتتتتتتتتائين لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتال ام أبعاد  -

الصتتتتتتتتتتتتانا م لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتتتتتتاهان ام  ياد  الانا ن التنطياين  وهذا جدل  تى أن لتابيقال الذعاء ا
وهم أقو ان استتتتتتتوأ الداللن (  0.000درجن تع ي  أبعاد الانا ن التنطياين  لج  تبجن أن القيان االلتاالين )

(α≤ 0.05.) 
تبجن وجد تأ ر ج ئم لتابيقال الذعاء االصتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتال ام أبعاد الانا ن التنطياين  -

 الل خصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسييآل ام الفتين الو البل .ان خ
  (1986)تم اختبار ارلتتتتتيال الوستتتتتاان ام الدراستتتتتن ان خالل تابجق تلتجو االنلدار باريقن بارون وعجنم

التم استخدال  تى ناال واسع ام بلو  واقا ل ذه الاريقن   جج  أن تستوام  ال ن شروط إذا عانل الوساان 
 اوجود :  

 أن جرتبي الاتغجر الاستقو تابيقال الذعاء االصانا م بشعو عبجر بالوسيي خصائ  اإل الم الرقام. -أوالً 
جج  أن تفون العالقن الاباشتتتتر  بجن تابيقال الذعاء االصتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتال )الاتغجر   - انياً 

ذا عانل العالقن ا ان ام الخاوتجن الستتتتتتتتتتابقتجن اإن  الاستتتتتتتتتتتقو( والاتغجر التابع أبعاد الانا ن التنطياين ا اه  وا 
ر  وام الخان ال ال ن بعد دخول الاتغجر الاتغجر الوستتتتتتتتتيي )خصتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام( دخو ام ناوذج االنلدا

الوستتيي قتل العالقن  لذلك تعتبر اتغجر خصتتائ  اإل الم الرقام وستتياًا ج ئيًا ام العالقن بجن تابيقال الذعاء 
 .ً جااعن غ   ناوذجا –االصانا م ام أبعاد الانا ن التنطياين ام عتيال اإل الم ال تساجنين 

( لتابيقتال التذعتاء  α≤ 0.05داللتن إلصتتتتتتتتتتتتتتائيتن  نتد استتتتتتتتتتتتتتتوى داللتن )وبتذلتك نستتتتتتتتتتتتتتتنتج أنته جوجتد أ ر ذال 
 .مئ  اإل الم الرقااالصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى أبعاد الانا ن التنطياين ام لوء خصا

ا جابة عن الستتتتتتاال الثامن:  ما المقترح التطبيقي التنموي االستتتتتتتراتيجي الال م لتع ا  المناعة التنظيمية في 
م ما االمتمام بخصتتتتتائص ا عالم الرقمي في مجال تكنولوجيا االتصتتتتتال ضتتتتتوء تطبيقات الذكاء االصتتتتتطناعي

 كمتغير وسيط؟ 
لإلجابن  تى هذا الستتتتتتتتتتؤال تم ارح الاقترح التابيقم التناوأ االستتتتتتتتتتتراتججم التالم  وقد تم اختباره لتتتتتتتتتتان 

ال ان لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتتتوء تابيقال الدراستتتتتن الاجدانين  وخالل هذا الاقترح بجنا الارل الوستتتتتائو ال
  اع االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيي  وشاو ام اجال تفنولوجيا االتصال  الذعاء االصانا م

 هذا الاقترح اجاو ن ان الخاوال والتم جوصم البال ان بإتبا ه.
 في المراح  التالية:ويمكن إجمال مراح  المقترح التطبيقي التنموي االستراتيجي 

 المرحلة األولى: المدخالت 
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 المتطلبات النظراة: .أ
 رغم تغجر الطروف ا والقرارال اإلبدا ين واالبتفارين والجوهرين   الذعاء االصتتتتتتانا م هو الذأ يلتتتتتتانإن  ▪

جتلقق بشتتعو أفبر أستتال راعن ونجاح أأ تنطيم  االتناال وتجاو  التلديال والتاج  والنجاح االستتتراتججم  
 ان خالل الذعاء االصانا م.

دراستتتن قدر  عتيال اإل الم  تى تلقجق التاج  واالن راد ام تأهجو وتدري  اتبت ا وتفوين ذافر  تنطياين ل م  ▪
 يلقق األسبقين التنااسين.

واستتتتتيعا  اتبن عتين اإل الم لتذعاء االصتتتتانا م ذال تأ جر جوهرأ  تى ابدا  م واستتتتتخداا م  يعتبر ا م ▪
 ال عال لتتفنولوجيا ام الاستقبو.

 دراسن خصائ  اإل الم الرقام ان الاؤ رال اإلججابين  تى الاخرجال سواء خريججن أو أبلا . ▪
 خالل النطم الخبجر . لذعاء االصانا م يلان ناذجن ستوك الخبراء والابد جن انإن ا ▪
نعنى ب ا تلدجد اا تستتتاو إليه عتيال اإل الم ال تستتتاجنين اتذلك جج  أن تفون رؤين تتك الفتيال  الراية: .  

استتخدام التقنيال والتفنولوجيا والذعاء االصتانا م باا يلتان هم آلالوصتول إلى النجاح االستتراتججم ام 
 .آلتاج  الانا ن التنطياين

ان خالل اتغجرال البل   وبالتالم   وطي ن األستتتتتتاستتتتتتين لفتيال اإل الم ال تستتتتتتاجنيننعنم ب ا ال الرستتتتالة: .ج
رستالن هذا الاقترح هم : قدر  عتيال اإل الم  تى اللصتول  تى اعران اخ نن وتجايع ا ام ذافر  الفتين 

ججاد البدائو الال ان للو الاشتتتتتتعالل  والتاج  ام تقديم  وبراجت ا لتتتتتتان أنطان خبجر  قادر   تى التنبؤ وا 
الانتجال والخداال باا يلان الانااسن ان خالل اا جتم التوصو إليه ان قرارال وبرااج تتخذ ان خالل 
الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  اع ل اظ الفتين  تى اا ياج ها  ن غجرها ان ع اء  اتبن وخريججن أو قرارال أو 

ن عتيال اإل الم   تلتتتتتتان ل ا ذافر  تنطياين ستتتتتتاعن وشتتتتتت ر  وذلك ان خالل اللاا النووأ التنطيام  وا 
تستتتتتخدم خبرات ا وتجارب ا ام تتك الذافر  لاستتتتا دت ا ام لتتتتاان وجود ذعاء اصتتتتانا م اعال  وتستتتتت جد 

 الفتين  ام تعتيم اتبت ا الجدد واللالججن ان خبراء التججن دولججن.
ك النتائج اال بد هم النتائج الن ائين التم تستتتتتتعى عتيال اإل الم إلى تلقيق ا  ولتوصتتتتتتول إلى تت األمداف: .د 

ان تلتتدجتتد الالتتالتتتتتتتتتتتتتترين ذال الف تتاء  العتتاليتتن  والخبر  التتدوليتتن ام الاجتتال التفنولوجم واإل الام والتم 
بالنطم الخبجر  والذعاء تستتتتتتتتتتتتتايع استتتتتتتتتتتتت اار الاوارد والقدرال الاتوار  والعاو  تى تاويرها  ولدج ا اعران 

انا ن تنطياين توصتتتتتتول إلى ال دف الن ائم وهو  ام التعااو لاالصتتتتتتانا م واستتتتتتتخدام تابيقاته الاختت ن  
 اعالن  اع لرور  االستعانن بالخبراء لت عجو دور الذعاء االصانا م.

هم وستتتائو تلقجق األهداف اويتن األجو  والختيار االستتتتراتججيال بشتتتعو اعال جج  أن   االستتتراتيجيات: .ه
للتتاان   انن بخبرال ان خارج الجااعناع االستتتع وال قااال اتنو ن الخصتتائ   تفون إدار  عتيال اإل الم  
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 تفنولوجين وتقنينوا ال لالستتتراتججيال آلتوقيع  قود اع شتترعال   وجود تابيقال اعالن لتذعاء االصتتانا م
 لتدري  اتبن الفتين  تى أهاين الذعاء االصانا م وعي ين االست اد  ان اآل.

 بتابيقال الذعاء االصانا م وتدري  الاتبن  تى استخداا ا وأهاجت ا. االمتمام .و
باا يلتتتتتتتتان د م واستتتتتتتتاند  االهتاام بوجود   جج  تناين ا ارال إدار  عتيال اإل الم إدارة كليات ا عالم: . 

باا جتالءم اع اللاجن الال ان لإلبداع واالبتفار والناو أأ تلقجق  الو  التاوير اع   الذعاء االصتتتتتانا م
  لج  لتتتتتترور  قيام اإلدار  باالهتاام بأصتتتتتتلا  الاوهبن ان الاتبن وا  اائ م ال رصتتتتتتن لتابادر  الاستتتتتتتار 

  ويجتتت   تى اإلدار  ام عتيتتتال تعتاتتتد النطم الخبجر   تى الاعراتتتن الاتوار  والخبرال التم جتم تجايع تتتا
تدري  والتناين وتفوين الذافر  التعتم واللتلقجق اإلبداع ام ارل ووسائو  الذعاء االصانا م  اإل الم تبنم  

 جدجد . وأاعار واشاريعلختق ابادرال اإللفترونين وتلقجق التاج   ن الفتيال األخرى 
جج  العاو  تى إججاد بجئن اناستتتتتتتتتتتتتبن داخو الجااعال ال تستتتتتتتتتتتتتاجنين تاعن اإلدار  ام عتيال  التجهي ات: .ح

ي ت  الاريق لتلصتتتتتتول  تى اصتتتتتتادر ااا   تابيقال الذعاء االصتتتتتتانا م   ا تااد اإل الم وتستتتتتت و  تج ا  
ان األاعار أو الاشتتتتتتتتتاريع  وبالتالم الشتتتتتتتتتبعال واألج    والبرااج والنطم الخبجر  وغجرها ان جدجد  وابتفر   

 اللرورال لتواجر التج ج ال الال ان لتذعاء االصانا م.
الاوارد الاالين بتواجر تد م وتستاند تابيقال الذعاء االصتانا م   تى اإلدار  عتيال اإل الم التم   األموال: .ط

الال ان الستتتتتتقاا  اإلاعانيال البشتتتتترين الاتاج   ان خالل تاويرهم والل اظ  تج م داخو الفتين  وبالتالم 
جاع أفبر قدر ان الاعران والخبر  لت عجو دور الذعاء االصتتتتتتتتتتتتتانا م  ياعن االستتتتتتتتتتتتتت اد  ان م ان خالل 

 لال ان.وعذلك تواجر األاوال الال ان لتتللجر لتتج ج ال ا
: لفم تعاو األنطان الخبجر  والذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م تحديد فجوة الخبرات والمهارات البشتتتتتتتتراة كمًا ونوعاً  .أ

بشتتتتتتتعو اعال جج   تى عتيال اإل الم ال تستتتتتتتاجنين تواجر الخبرال والا ارال البشتتتتتتترين القادر   تى تواجر 
تات  ان الشتتتتتتتترعال دراستتتتتتتتن الواقع ان البجئن اإلدارين والتفنولوجين الاالئان لتذعاء االصتتتتتتتتانا م  وهذا ج

 الخبرال والا ارال وولع التصور الاستقبتم ل ا وتلدجد ال جو  البشرين الال ان.
ججت   تى إدار  الفتيتن تواجر عتو اتا جت م إلى أصتتتتتتتتتتتتتتلتا  الف تاءال بانل م القتدر   تى تلقجق  التوجيته: .ك

 الذعاء االصانا م.اصدرًا ولاا ا لتابجق   الو  التاوير الاستار  وهو اإلبداع واالبتفار والناو ليعونوا
لفم تقوم عتيال اإل الم ال تستتاجنين بتلقجق أهداا ا اال بد ان ولتتع نطام  ادل وعدء لتل ج   التحفي : .ل

أصتتتتتتلا  الاواه  ان الاتبن وان الالالتتتتتترين  وولتتتتتتع قانون وستتتتتتياستتتتتتال داخو الفتين تان  الابد جن 
إللفترونين لقوا تد البيتانتال اوالابتفرين  الوال وترقيتال اتستتتتتتتتتتتتتتا  بتاج هم وبتالتتالم يعونوا اصتتتتتتتتتتتتتتدرًا ا اتًا  

 واألنطان الخبجر .
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  اتلقجق ال عتاليتن ام تابيقتال التذعتاء االصتتتتتتتتتتتتتتانتا مججت  أن ت تم إدار  عتيتال اإل الم بتلقجق   الفعتاليتة: .م
بتلقجق أهداا ا بأقو تفت ن وج د  وأالتتتتتتتتتو جود    الشتتتتتتتتترعال األهداف بع اء  ال يع م  بو جج  أن ت تم  

  م تابيقال الذعاء االصانا م.ال جتلقق إال ان خالل االبداع اوهذا بالابع 
جتات  تاوير استتتتار   الذعاء االصتتتانا م داخو عتيال اإل الم ال تستتتاجنينإن تابجق    التطوار والتنمية: .ن

لفو اا هو بشتتترأ  اعرأ  هيعتم   الئقم داخو الجااعال  االجااعال جج  أن تاور العااتجن اج ا ام 
يستتتتتتتتتتتتتتتايع األاراد ان خاللته اإلبتداع  والابتادر    جايع الاجتاالل وتاور هيعت تا التنطيام ليصتتتتتتتتتتتتتتب  ارن 

وتاوير  القال ااا يستا د  تى تناقو الخبرال واالستت اد   وبالتالم تتلقق وتنتشتر الاوهبن  والتم تعتبر 
 هااًا لبقاء واستارار الذعاء االصانا م داخو عتيات ااصدرًا 

استتتتتتراتججين لتل اظ  تى الاوهوبجن جج  ولتتتتتع  الذعاء االصتتتتتانا م داخو الجااعال لتابجق   المكافآت: .ل
لدج ا  وانع م ان ال جر  والتستتتتتتر   وعذلك ولتتتتتتع استتتتتتتراتججين لجذ  أصتتتتتتلا  الاواه   ولتلقجق تتك 
االستتتتتتراتججيال جج  ولتتتتتع ا يج تعويلتتتتتم جناستتتتت  الاوهوبجن ام الجااعال  االاعاا ل جج  أن تفون 

الاوطد  رات  ال ابل  ويج  ربي الاعاا ل بقدر  تى أسال االنجا  واإلبداع واالبتفار  وال يعتاد  تى ال
  تى تواجر البجئن الاالئان لتابيقال الذعاء االصانا م.

ال    لبقاء الاوهوبجن وجعو األاراد  جج  أن تفون بنين الشتترعال   الذعاء االصتتانا ملتابجق    االستتقرار: .ع
 يلتاون ام االنلاام إلج ا.

 المرحلة الثانية: العمليات
االهتاام بتابيقال الذعاء االصتتانا م ستتجؤدأ إلى بناء قدرال اتنو ن داخو عتيال اإل الم ال تستتاجنين  إن 

وذلتك ان خالل الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى قرارال أف ر اعتاليتن  بلجت  تفون قتادر   تى توجيته الاتاقتال نلو استتتتتتتتتتتتتتتاراريتن 
 الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م  بلج    التابيقال الذعين وتاويرها  وياعن ولتتتتتتتتتتتع إاار اقترح لت عجو  اتيال وتابيقال 

لجنتج  ن ا الاعونال الرئيستتتن ل ذا التفااو  وتت ا و الاعونال الرئيستتتن اعًا   تتفااو تابيقال الذعاء االصتتتانا م
لنصتو إلى النتائج األولين  ولفن لجتم تشتغجو هذا التفااو بشتعو اعال واق اعونات ا الرئيستن جج  ولتع ستياستال 

 تاعن ان الوصول إلى النتائج األولين وهم:
 .الداج بجن التفنولوجيا واناهج اإل الم الرقام .أ
 البل   ن ع اء  إ الاين الفترونين لتدري  وتأهجو اتبن عتيال اإل الم ام اجال اإل الم الرقام .  
 التفنولوجين ام الجااعال ال تساجنين. ولع خاي اناسبن لجذ  أصلا  الاوهبن اإل الاين  .ج
الذعاء     للاان اعالين تابيقال تواجر بجئن اناسبن لإل الاججن الاوهوبجن داخو الجااعال ال تساجنين .د 

 االصانا م  باا يلان اعالين خصائ  اإل الم الرقام
االست اد  القصوى ان اخرجال  باا يلقق  التنويع ام الاوهوبجن  تى جايع األنشان داخو عتيال اإل الم .ه

 الذعاء االصانا م. 
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ين لتلقجق  الفتشاف الاوهوبجن والاتاج    العااتجن ام عتيال اإل المولع نطام اعال لتتدري  والتناين لجايع   .و
 تخدم  او تابيقال الذعاء االصانا م.اوائد 

باا يلان التابجق ال عال لتذعاء    عتيال اإل الم ال تساجنينولع خاي لد م أصلا  الابادرال داخو  . 
   االصانا م  لتوصول إلى إ الم رقام اعال.

 التفنولوجين داخو عتيال اإل الم ال تساجنم. ولع خاي لتناين القياد   .ح
 (فعالية المناعة التنظيميةلثالثة: المخرجات )المرحلة ا

اجال التعتم : تتا و الرؤين ام الوصتتتتول إلى أالتتتتو الاراف  الاتاج   ام راية كليات ا عالم الفلستتتطينية .أ
 والذافر  التنطياين  واالن راد ام خصائص ا  ان خالل الذعاء االصانا م واإل الم الرقام.

قادرين  تى تلقجق   الفتيال  ااتجن: تتا و الرستتتتتتالن ام أن يعون لدى الفلستتتتطينيةكليات ا عالم رستتتتالة  .  
االبداع ام تجايع الاعران وتخ ين ا وتابيق ا باا يلتتتتتتتتتتان الوصتتتتتتتتتتول إلى ذافر  تنطياين ياعن ان التاج  و 

تم خالل ا الوصتتتتتتتول لتاعران الال ان ام الوقل الاناستتتتتتت   وستتتتتتت ولن ودقن الاعتواال الاخ نن  وتلقجق التع
التنطيام ان خبراء داخو وخارج الفتين  وذلك لتوصتول إلى اللاا النووأ التنطيام  وذلك باا تتاج  به 
الشتترعن  ن غجرها ستتواء ام النوالم التفنولوجين أو اإلدارين أو اإلنتاجين أو الاالين  باا يلتتان قدر  عبجر  

  تى الانااسن.
 :كليات ا عالم الفلسطينيةأمداف  .ج
 الفتيال باا ياج ها  ن غجرها.الفشد  ن الف اءال الاوجود  داخو  •
 إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى استخدام تابيقال الذعاء االصانا م. •
 إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى ااارسن اإل الم الرقام ب عالين  الين. •
 والدولين إ الايًا.إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى الانااسن الالتين  •
 العااتجن با  وم الانا ن التنطياين وأبعادها وأهاين تع ي ها.تعريد  •
 أبعاد الانا ن التنطياين.تعطيم االست اد  ان  •
 لفتيال اإل الم ان خالل اللاا النووأ التنطيام.تلقجق قدر  تنااسين  •
بناء ذافر  د  الاستتتتتتقبتين ام ل  عتيال اإل الم  تى جذ  واستتتتتتقاا  الف اءال الابد ن لفستتتتت  االستتتتتت ا •

 .تنطياين

 
 
 
 المناعة التنظيمية وتحقيق فعاليتهاعناصر  .أ
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 أواًل: التعلم التنظيمي
أن تستتتتتتتتتتتتتتتعجن عتيتال اإل الم بتالخبراء ختارج الفتيتن لت ويتد العتااتجن اج تا بتالاعراتن واألاعتار الجتدجتد   وأن  -

 يلد  تنوع ام الاعران لدى العااتجن.
 العااتجن اعران تاان بأبعاد إدار  الاعران ان تولجد الاعران وتخ ين ا وتابيق ا.أن يعون لدى  -
 أن تخص  الفتين لواا  اادين واعنوين لتعااتجن الابد جن ام اجال التعتم التنطيام. -
 أن تبل  الفتين  ن أأ أاعار ان التجار  السابقن. -
 أن ت تم عتيال اإل الم بتصراال وأنشان الانااسجن. -
 : الذاكرة التنظيميةثانياً 
 أن توار الجااعال الفوادر ال نين القادر   تى بناء ذافر  تنطياين تفنولوجين لفتيال اإل الم. -
 أن تقوم عتيال اإل الم ال تساجنين بتخ ين البيانال الانتشر  لتل اظ  تج ا  وس ولن استخداا ا. -
 تفنولوجيا الاعتواال  وتشبك وتتعاون اع ا.أن ت تم عتيال اإل الم ال تساجنين بدائر   -
 أن توار الجااعال الاوارد الاالين الال ان لتواجر الشبعال واألج    والتقنيال اللدج ن. -

 ثالثًا: الحمض النووي التنظيمي
 أن تقوم عتيال اإل الم بتلتجو البجئن الداختين والخارجين لتلدجد اا تتاج  به ان قو  وار . -
عتيتتال اإل الم  ن غجرهم ان الخريججن وذلتتك بتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتداا م الواستتتتتتتتتتتتتتع لتفنولوجيتتا  أن جتاج  خريجم -

 الاعتواال.
 أن جتاج  خريجم عتيال اإل الم بقدرت م  تى صنا ن اإل الم الجدجد وتأ جرهم. -
 أن ت تم عتيال اإل الم باتخاذ القرارال ال عالن. -
 تاج   ن غجرها.أن تقدم عتيال اإل الم ال تساجنين عو اا هو جدجد وابتفر لت -

 النتائف والتوصيات . 15

 النتائف  1.15
 واق ا تم:  أط رل الدراسن  دد ان النتائج    

ام اجال تفنولوجيا    ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ   جتواار استوى تابجق الذعاء االصانا م   .1
 االتصال بدرجن عبجر . 

 . بدرجن عبجر   ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ  جتواار استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين  .2
 بدرجن عبجر .  ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ  جتواار استوى خصائ  اإل الم الرقام  .3
فنولوجيا االتصال  وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال ت .4

 جااعن غ  . بوأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال ام 
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وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال   .5
 . بجااعن غ  وخصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 

وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين   .6
 بجااعن غ   ال والتغال  توم االتص

وجود أ ر ذال داللن إلصائين لتابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى أبعاد  .7
 . بجااعن غ  الانا ن التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 

 التوصيات  1.15
بتابيقال الذعاء االصانا م  وعي ين  او النطم الخبجر  ام لو  العاو  تى تناين  قاان واعران الاتبن  .1

 . الاختت ن  وولع خان اتفااتن لتابجق الذعاء االصانا م ام اختتد الاجاالل  وفاالاش
 ياد  االهتاام بالذافر  التنطياين ان خالل تواجر األج    والبراجيال والشبعال والاوارد البشرين  .2

 .ذافر  تنطياين خاصن بعتين  توم االتصال والتغال واالتصاالل  لبناء 
ججاد ار   او  اإل المالتواصو اع الج ال الاختت ن الالتين والدولين لنشر  قاان أهاين  .3 الرقام  وا 

 .لتخريججن  و ياد  قدرت م  تى استخدام الوسائو الاختت ن الخاصن باإل الم الرقام
ر خاصن اع التقدم التفنولوجم السريع للاان تلقجق  تلدج  وتاوير تخص  اإل الم الرقام باستارا .4

 .التاج  واالن راد 
االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام ان لج  الاقواال والادخالل والعاتيال لتوصول إلى خريج قادر   .5

 .  تى الانااسن
ن  واالهتاام أن تد م اإلدار  العتيا والاؤسسال الاختت ن تابجق الذعاء االصانا م  وتع ي  الانا ن التنطياي  .6

 . الرقام  وتواجر اتاتبال الناوذج الاقترح  وولع  ليال لتقجيم واتابعن الناوذج الاقترح  اإل المبخصائ   

 مقترحات دراسات مستقبلية . 16
 أ ر الذعاء االصانا م  تى تلسجن جود  الليا  األفادياين ام الجااعال.  .أ
 ااعال.دور الذعاء االصانا م ام تلقجق التاج  البل م ام الج .  
  القن الذعاء االصانا م بتناين رأل الاال العاا م.  .ج

 

 

 المراجا 
(  دور الذعاء االستراتججم عاتغجر وسيي ام العالقن بجن الانا ن التنطياين والتاج  الاؤسسم:  2020إساا جو   اار اتلم اوسى )

العتاين لتبلو  التجارين  جااعن الانواين  اصر   دراسن تابيقين  تى أ لاء هجئن التدريل بجااعن ادجنن السادال  الاجتن  
 . 221-151(     1العدد )
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(  اتاتبال توطجد الذعاء االصانا م ام تدريل اال  واالبال الجااعال السعودين 2020البشر  انى بنل  بد هللا بن الاد )
 . 92-27(    2عدد ) (  ال20ان وج ن نطر الخبراء  اجتن عتين التربين  جااعن ع ر الشجخ  اصر  الاجتد )

(  دور اال الم الرقام ام الجااعال السعودين ام تع ي  ا  وم اقتصاديال الاعران ام  2019اللار م  ا د بن سعود بن الاد )
  الاؤتار الدولم السنوأ ال ال  لقااع الدراسال العتيا والبلو : البلو  التفااتين اريق التناين  جااعن  جن  2030لوء  

 . 582-566(     2تد ) شال  اصر  الاج

(  السجناريوهال الاقترلن لدور الذعاء االصانا م ام د م الاجاالل البل ين والاعتوااتين 2020لسن  أسااء ألاد ختد )
(   125(  العدد )27بالجااعال الاصرين  اجتن استقبو التربين العربين  الارع  العربم لتتعتيم والتناين  اصر  الاجتد )

  203-264 . 

(  الانا ن التنطياين الاعتسبن وتأ جرها ام تابجق استراتججيال إدار  الاعران: دراسن تلتجتين  راء  جنن 2021الو  بال )لسن  ا
ان التدريسججن ام الفتين التقنين ال ندسين والاع د التقنم العاار   اجتن العتوم االقتصادين واإلدارين  جااعن بغداد  العرال  

 . 350-327(    125(  العدد ) 27الاجتد ) 

(  اإل الم الرقام: إشعالين الا  وم وتلدجد الوسائو اإل الاين  اجتن 2020الدبيسم   بد الفريم  تم  والخصاونن  إبراهيم اؤاد ) 
 . 961-944(     1(  العدد )47دراسال العتوم اإلنسانين واالجتاا ين  الجااعن األردنين   اان  الاجتد )

(  دور الذعاء االصانا م ام اواج ن جائلن عورونا ام اواج ن التعايش اع ا  الاجتن 2020الدهشان  جاال  تم ختجو )
 . 1387-1361(    76التربوين  جااعن سوهاج  اصر  الج ء )

(  ا تااد الجالين العراقين ام إسانبول  تى اال الم الرقام ام اللصول  2021سبيي  رهام لبج   واللم  جاال  سعر )
(   44(  العدد ) 13ناء األ اال: دراسن اجدانين  اجتن  دا  ال راهجدأ  جااعن تفريل  العرال  الاجتد ) تى الاعتواال أ 

  224-242 . 

(  اتجاهال الشبا  الجااعم نلو اال الم الرقام ام الااطن ل ر الباان بالااتفن العربين 2019السبيعم  ستاان ااتق  بد هللا ) 
 . 204-187(     58اعن  جن شال  اصر  العدد )السعودين  اجتن االرشاد الن سجن جا

(  إدار  الرشجق األخلر ادخو لتع ي  نطام الانا ن التنطياين: دراسن استاال ين  2020الساان   ائر ألاد  والدباغ   هراء غا أ )
اادجن  جااعن  اعاونين السانل الشاالين  اجتن تناين الر -لآلراء  جنن ان العااتجن ام الشرعن العاان لتسانل العراقين

 . 86- 63(     125(  العدد )39الاوصو  العرال  الاجتد )

(  سجناريوهال لتو ين الشبا  واتبن الجااعال بالتلديال واخاار البجئن 2019شعالن  السجد الاد إبراهيم  وصالح الدجن  والء )
 . 337-313(    58) االاترالين واال الم الرقام  اجتن االرشاد الن سم  جااعن  جن شال  اصر  العدد 

 (  اال الم الرقام الجدجد  دار اال صار العتام لتنشر والتو يع   اان. 2015الشااجتن و خرون  ااهر  ود  ) 

(  تصورال اتبن الارلتن ال انوين الستخدااات م اإل الم الرقام ام تع ي  ال قاان التاريخين لدج م  2020اوالبن  هادأ الاد )
 . 454-423(    3(  العدد )32ااعن الاتك سعود  السعودين  الاجتد )اجتن العتوم التربوين  ج
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(  نطم الانا ن التنطياين وأ رها ام استراتججيال إدار  األ اال اختبار الدور الوسيي لنطم 2016 بد الاججد    اان رياا )
ن ااجستجر  جااعن الشرل األوسي   الاعتواال االستراتججين: دراسن اجدانين  تى شرعال الصنا ال الغذائين األردنين  رسال 

 األردن. 

ام التعتيم ان وج ن نطر اتبن عتين التربين األساسين بدولن  (AI(  دور الذعاء االصانا م ) 2021العتو و خرون  الاد لاد )
 . 64- 30(     1(  العدد )1الفويل  اجتن البلو  والدراسال التربوين  الفويل  الاجتد )

(  قيال اا تين وطائد نطام الانا ن التنطياين: دراسن استاال ين تلتجتين ام  2016 الء ارلان )    توان  بشرى الاد  واال  
(     47(  العدد ) 12شرعن الخاوط الجوين العراقين  الاجتن العراقين لتعتوم اإلدارين  جااعن عربالء  العرال  الاجتد )

41 -63 . 

صانا م: ادخو لتاوير التعتيم ام طو تلديال جائلن اجرول عورونا (  تابيقال الذعاء اال2020الاود   بد الرا ل اختار )
(COVID-19) ( 4(  العدد )3  الاجتن الدولين لتبلو  ام العتوم التربوين  استونيا  الاجتد     )224-171 . 

: نطر  استقبتين  (  دور الذعاء االصانا م ام تاوير التوى إدار  األ اال اإل الاين2020ارع  القرار لتدراسال اإل الاين )
 ارع  القرار لتدراسال اإل الاين  السعودين. 

(: آلتلدجد اعاججر تقوام أداء االبال التدري  الاجدانم بجااعن الاتك سعود ام لوء اتاتبال 2007الاريعم  إياان بنل  تم )
 ك سعود  السعودين. األداء الخاصن باعتان التربين ال نين باستخدام أستو  دل اأآل  رسالن ااجستجر  جااعن الات

 . والتو يع   اان(: اناهج البل  ام التربين و تم الن ل  دار الاسجر  لتنشر 2000اتلم  ساام )

(  استخدام تابيقال الذعاء االصانا م ام د م التعتيم الجااعم بالااتفن العربين السعودين  دراسال  2019الياج أ  ااتن لسن ) 
 . 282-257(     113السعودين  العدد )  ربين ام التربين و تم الن ل  
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